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EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS EM DEBATE:  

apresentação da obra 

 

Braian Veloso 

Cláudia Alexandra Bolela Silveira 

Mario Marcos Lopes 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Num cenário de intensas transformações como esse que se 

perfila na contemporaneidade, torna-se importante abordar 

problemáticas complexas que pululam ante os céleres avanços 

tecnológicos. Impelidas pelas Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC), diversas áreas têm se ressignficado ao passo 

que eclodem novas questões importantes de pesquisa. Sob essa 

ótica, é escusado dizer que o âmbito educacional também tem 

passado por transformações substanciais. Quer na Educação a 

Distância (EaD), quer na educação presencial, as tecnologias têm 

permeado variadas experiências, transformando os papéis dos 

sujeitos e, por conseguinte, as propostas de ensino e aprendizagem. 

Conforme Kenski (2018, p. 141): 

 
As mudanças incorporadas pela cultura digital à sociedade chegam 

lentamente à educação. Nesse caso, estamos considerando a educação 

formal, legalmente instituída, isso porque a educação informal – aberta e 

livre – tem, nos usuários conectados nos mais diferenciados dispositivos 

digitais, a sua principal tribo. [...] Ao facilitar o acesso à informação, as 

práticas pedagógicas e a pedagogia transformam-se. 

 

Em que pese sua incorporação ser relativamente mais morosa 

do que noutras áreas, é fato que as TDIC têm transformado os 

processos de ensinar e aprender. Pois nos referimos a uma 

sociedade que possui, em seu cerne, a tecnologia como mola mestra 

do desenvolvimento. Logo, na cultura digital, novas competências 

se tornam evidentes na educação digitalmente mediada, uma vez 
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que, “às possibilidades de acesso permanente e instantâneo aos 

dados, somam-se as facilidades de interação e comunicação. 

Criam-se comunidades e redes, formadas por seres dispersos que 

se integram nas redes digitais com objetivos similares: aprender, 

juntos” (KENSKI, 2018, p. 141). 

Nesse cipoal que se apresenta, portanto, na intersecção entre 

educação e tecnologias, constata-se a necessidade de problematizar 

uma série de expressões e rótulos, colimando construir diálogos 

mais produtivos e próximos às discussões e aos questionamentos 

de áreas pertinentes no próprio campo educacional, o que inclui a 

Sociologia, a Filosofia e a História da Educação (FERREIRA; 

CARVALHO, 2018). Exatamente por isso, a pesquisa se apresenta 

como elemento fulcral em face das novas demandas da 

contemporaneidade.  

É imprescindível, pois, fomentar o pensamento crítico e 

científico objetivando aclarar a ainda tempestuosa relação que os 

avanços tecnológicos possuem com os distintos campos do saber - 

decerto, as transformações ocasionadas pelas TDIC desbordam da 

educação e se estendem aos mais variados âmbitos, assim como já 

mencionado. É nessa perspectiva que esta obra se situa, buscando 

trazer uma contribuição para os estudos e as reflexões concernentes 

à sociedade contemporânea. Não se limitando à educação formal - 

porém, com atenção especial a ela -, este livro conta com a 

participação de diferentes autores que se debruçam sobre questões 

atinentes às tecnologias, ao âmbito educacional - o que inclui, 

necessária e especialmente, a EaD - e à sociedade. 

Esta obra reúne reflexões teóricas e práticas na tentativa de 

descortinar alguns dos elementos que permeiam a 

contemporaneidade influenciada pelas TDIC. São pesquisas que se 

preocupam em trazer uma visão mais aprofundada sobre as 

complexidades que se engrendram mediante a interação entre os 

avanços tecnológicos e as diferentes áreas do conhecimento 

humano. Para tanto, dividimos o livro em dois eixos principais de 

análise (Tecnologia, educação e contemporaneidade; e Educação a 

Distância sob diferentes perspectivas), a fim de organizar melhor 
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as pesquisas e melhor conduzir o leitor nas contribuições dos 

pesquisadores. Dito isso, a próxima seção apresenta os 11 capítulos 

que compõem esta obra.  

 

2. PARTE A: TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E 

CONTEMPORANEIDADE 

 

A primeira parte deste livro aborda as relações que têm se 

estabelecido na contemporaneidade entre tecnologia, educação e 

sociedade. Os estudos dão atenção especial ao âmbito educacional, 

mas não estão circunscritos tão somente a ele. Entre reflexões 

teóricas, experiências e vivências, acreditamos que as pesquisas 

trazem contribuições importantes para as discussões das diferentes 

áreas.  

No primeiro capítulo, "A Educação Ambiental na Escola e a 

Separação de Resíduos Sólidos: relato de experiência na educação 

básica", de autoria de Ana Paula Sofa e Mario Marcos Lopes, 

discute-se a gestão dos resíduos como grande desafio para as 

cidades. A partir de um diagnóstico, oriundo de uma roda de 

conversa realizada com alunos da Educação Básica, os autores 

constaram que os resíduos gerados na EMEB Professor e escritor 

Nelson dos Santos Damasceno não recebem a destinação final 

adequada. Sendo assim, iniciou-se um trabalho com a intenção de 

informar sobre a importância da separação de resíduos sólidos e 

reciclagem, bem como praticar a reutilização e separação de 

materiais e registrar as informações discutidas no decorrer das 

aulas, sistematizando o conhecimento adquirido.  

Na investigação, Sofa e Lopes abordam, especificamente, a 

experiência da aplicação de atividades em duas turmas, sendo uma 

do Ensino Fundamental e outra da Educação Infantil. De acordo 

com os autores, as ações propostas para as turmas assemelhavam-

se devido à proximidade da faixa etária. Porém, em alguns dos 

resultados, houve diferenças, uma vez que, na turma do Ensino 

Fundamental, percebeu-se maior compreensão acerca da 

importância da reciclagem e da separação de resíduos. Outras 
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ações empreendidas pelos autores e compartilhadas no estudo 

envolveram a escola de modo geral, como a separação dos resíduos 

no refeitório e sala dos professores, além da exposição de cartazes 

nos espaços coletivos. Para Sofa e Lopes, a pesquisa tem, como 

contribuição, a ampliação do conhecimento dos alunos, 

favorecendo a multiplicação de informações para a comunidade, 

promovendo, assim, a destinação correta dos resíduos gerados por 

eles. 

O segundo capítulo desta obra, "Tecnologia e Ensino de 

Português: práticas de letramento digital", do autor William 

Fernando Ferreto, traz um olhar panorâmico para os conceitos de 

multiletramentos, cibercultura e letramento digital sob uma 

perspectiva de utilização da tecnologia digital como instrumento 

potencializador do processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, 

Ferreto apresenta duas atividades desenvolvidas com alunos do 6º 

ano do Ensino fundamental de uma escola da rede pública do 

estado de São Paulo. Ambas as atividades se baseiam nos 

princípios da utilização da tecnologia no ambiente escolar com o 

objetivo de fomentar o protagonismo estudantil.  

Para refletir acerca dos conceitos supracitados, o autor se 

debruça sobre estudos do Grupo de Nova Londres (EUA) e de 

teóricos como, por exemplo, Pierre Lévy (1999), Roger Chartier 

(1998), Magda Soares (2002), dentre outros. Verifica-se, por meio da 

pesquisa, que, atividades da disciplina de Língua Portuguesa que 

teriam tratamento tradicional, foram modificadas para que 

pudessem receber o auxílio da tecnologia, com vistas ao 

desenvolvimento da prática docente voltada à utilização da 

tecnologia digital em sala de aula, fortalecendo o desenvolvimento 

das possibilidades de aprendizado colaborativo e das práticas 

inclusivas. Ferreto ainda destaca, por meio de sua investigação, que 

foi possível perceber maior comprometimento dos alunos com 

relação à execução das tarefas propostas e o uso mais crítico e 

consciente da tecnologia e dos aparelhos em sala de aula. 

A contribuição de Lamia Jorge Saadi Tosi, intitulada de 

"Educação na Era Digital e a Reinvenção da Escola", busca refletir 
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sobre como as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

devem estar inseridas no cotidiano escolar da sociedade 

contemporânea. O grande desafio, para a autora, é introduzir os 

recursos tecnológicos na sala de aula de forma atrativa. Logo, um 

dos principais entraves para o uso do computador, por exemplo, 

diz respeito à falta de laboratórios de informática e à falta de 

preparo dos professores.  

Lançando mão de revisão bibliográfica, Tosi afirma, no ensaio 

teórico, que o profissional docente continua sendo o agente de 

formação da aprendizagem do aluno, não se limitando a um 

transmissor de informações e habilidades. Como conclusão, a 

autora destaca que o mais importante não é conhecer o computador 

ou aprender a lidar com ele, mas saber o que fazer com essa e outras 

tecnologias em sala de aula. 

Por sua vez, o texto "Tecnologia, Educação e Comunicação", 

escrito pelas autoras Cleide Ferreira de Camargo e Regiane da Cruz 

Tostes, reitera a necessidade de usar a tecnologia em sala de aula. 

As autoras afirmam, no capítulo, que, a equipe gestora, além de 

motivar o uso, precisa ajudar os docentes a empregar os recursos 

tecnológicos da melhor maneira possível, oferecendo formação, 

cursos e funcionários auxiliares para acompanhar as propostas de 

ensino-aprendizagem. Na revisão bibliográfica, Camargo e Tostes 

destacam, inclusive, que os alunos que frequentam a escola na 

contemporaneidade fazem, em sua grande maioria, parte da 

geração dos nativos digitais, nascida e criada num mundo 

dominado pela tecnologia digital.  

A despeito disso, as autoras compreendem que é preciso 

planejar aulas e atividades para que a familiaridade com os 

recursos digitais não distancie os discentes do aprendizado. Nesse 

sentido, o capítulo traz algumas contribuições baseadas em revisão 

bibliográfica e, sobretudo, na experiência das autoras enquanto 

profissionais docentes. Ratificando a importância do uso das 

tecnologias na educação formal e apresentando algumas delas, o 

estudo objetiva reafirmar a necessidade de formação profissional, 

bem como de adequação das atividades de ensino às diferentes 
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possibilidades e desafios oriundos dos recursos tecnológicos. 

Camargo e Tostes concluem que é fundamental investir no uso de 

tecnologias em âmbito educacional, sendo este um dos requisitos 

para as escolas que desejam se destacar pela inovação e atualização 

com as mais modernas tendências pedagógicas. 

No último capítulo desta primeira parte, a pesquisa 

"Inteligência Artificial e sua Influência no Judiciário Brasileiro", de 

autoria de Tiago Oliveira de Siqueira, transcende as discussões 

sobre a intersecção entre educação e tecnologias. Assim, o estudo 

visa apontar as diferentes contribuições advindas da utilização dos 

recursos tecnológicos no judiciário brasileiro, buscando 

demonstrar as notáveis modificações na relação jurídica entre 

todos os operadores. O objetivo principal da investigação é  

valorizar e orientar os operadores e estudantes do Direito a respeito 

da importância dos aspectos positivos da implementação das 

tecnologias.  

Dessa forma, Siqueira apresenta as diversas modificações que, 

na contemporaneidade, fazem parte da vida dos profissionais da 

área, constituindo-se como uma nova forma de trabalho legislativo 

e jurisdicional. No que concerne à metodologia, o autor traz uma 

pesquisa bibliográfica, utilizando, como base teórica: as 

abordagens de Stuart J. Russell (2013) quanto à inteligência 

artificial; a base hermenêutica de Lenio Luiz Streck (2013); e, como 

complemento, as experiências práticas expostas por Sérgio 

Eduardo Cardoso (2001). 

 

3. PARTE B: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA SOB DIFERENTES 

PERSPECTIVAS 

 

A segunda parte da obra versa especificamente sobre a 

Educação a Distância. Entendendo-a como modalidade em 

constante expansão no País, os capítulos apresentados por 

diferentes pesquisadores da área desvelam elementos importantes 

sob diferentes perspectivas, a saber: gestão, docência e discência. 

Por meio de revisão bibliográfica, ensaio teórico e 
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compartilhamento de experiências e vivências, os textos trazem 

resultados que, decerto, contribuem para os estudos e as discussões 

que têm permeado a EaD na contemporaneidade. 

Sob essa ótica, a contribuição de Braian Veloso, intitulada de 

"Trabalho Docente na Educação a Distância: uma abordagem 

crítica" tem, como objetivo principal, discutir a precarização da 

docência na EaD à luz das ressignificações em que o trabalho 

coetâneo se mostra enredado. Concernentemente à metodologia, 

por meio de um ensaio teórico, são trazidos elementos referentes 

ao trabalho docente na modalidade aliados a discussões enfocadas 

na reestruturação produtiva e suas implicações para as atividades 

laborais na contemporaneidade.  

Nesse sentido, Veloso destaca, na sua investigação, a 

necessidade de estudos críticos e aprofundados referentes ao 

trabalho dos profissionais da EaD, na tentativa de desvelar os 

meandros que permeiam as atividades docentes nos cursos à 

distância. O autor considera que a docência na modalidade é em 

demasia complexa, compreendendo múltiplos profissionais 

atuando em conjunto, além de outras características como a 

separação no tempo e/ou no espaço e o teletrabalho. Como 

resultado, o estudo constata que há a necessidade de oferecer 

melhores condições de trabalho aos docentes, o que exige aspectos 

como: auto identificação dos trabalhadores enquanto classe; 

mobilização sindical; movimento com vistas à institucionalização 

da EaD, sobretudo nas universidades públicas; luta constante por 

parte dos profissionais; desenvolvimento de estudos críticos sobre 

a EaD; dentre outros aspectos. 

No outro capítulo, "Tutoria a Distância em Educação Musical: 

um relato de experiência na perspectiva Bakhtiniana", escrito por 

Cláudio Nazaré Silveira e Assunção Aparecida Laia Cristóvão, 

identifica-se que a EaD requer uma estrutura específica para ser 

realizada, uma vez que conta com vários profissionais, a saber: 

coordenadores de curso, professores conteudistas, tutores a 

distância e tutores presenciais. Trata-se de trabalhadores que 

precisam ter suas atividades e discursos alinhados na mesma 
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proposta, tendo em vista a complexidade do trabalho dividido e 

fragmentado que acontece nos cursos à distância.  

Dessa maneira, Silveira e Cristóvão asseveram que o tutor 

presencial pode ser considerado aquele que se encontra mais 

próximo do aluno, fazendo a ponte junto ao curso e à universidade 

que, fisicamente, encontram-se distantes. O objetivo precípuo do 

capítulo é, então, analisar as principais relações dialógicas, 

enunciação, enunciado e gênero observados no relato de 

experiência da tutoria presencial do curso de Educação Musical a 

distância da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ofertado 

no Polo Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Franca-SP. O 

método utilizado na investigação foi a pesquisa bibliográfica e o 

relato de experiência analisado a partir dos conceitos do filósofo 

Mikhail Bakhtin (1990; 2003a; 2003b; 2004; 2010; 2014; 2015). Os 

autores identificam as diversas vozes presentes na linguagem 

educacional, compreendida no texto como discurso. Como 

conclusão, Silveira e Cristóvão conseguem verificar as relações 

dialógicas e analisar esses relatos como enunciados e gênero, no 

jogo de vozes de cada instância envolvida na EaD. 

A próxima contribuição desta segunda parte é de autoria de 

Marcos Alves Fontes e intitula-se "Storyboard como Ferramenta 

para Criação de um Objeto de Aprendizagem em um Curso a 

Distância de Pneumática". O autor salienta que o sucesso da EaD 

vai além da conscientização do aluno quanto à importância de sua 

dedicação aos estudos, como acontece na modalidade presencial. 

Faz-se necessário, pois, um bom planejamento do curso, com 

professores e tutores engajados com o projeto, diversificando as 

atividades práticas e teóricas para atendimento de estudantes com 

as mais variadas habilidades cognitivas. Dentre as possibilidades 

existentes, Alves destaca os Objetos de Aprendizagem (OA) 

criados e elaborados a partir do recurso ou ferramenta do designer 

instrucional denominado de StoryBoard (SB). Este que comunica a 

toda a equipe de produção, como também às diversas pessoas 

interessadas, as ideias e a perspectiva visual referente a um 

determinado produto final.  
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Sob esse prisma, o objetivo geral da pesquisa de Alves é 

apresentar conceitos acerca do SB, utilizando-o na construção de 

uma aula específica de um curso a distância de pneumática, como 

forma de mostrar sua aplicação na modalidade. Os resultados da 

investigação mostram a importância do SB como recurso para a 

construção de um OA, porquanto seu uso facilita o entendimento 

das informações necessárias à sua elaboração. Ademais, o SB 

delimita as responsabilidades dos diversos atores envolvidos no 

processo a fim de garantir a elaboração de materiais com qualidade. 

O quarto capítulo, "Os Desafios da Gestão de Polos de Apoio 

Presencial da EaD: relato de experiência", de autoria de Cláudia 

Alexandra Bolela Silveira, discute a importância dos Polos de 

Apoio Presencial da EaD enquanto espaços importantes para o 

aluno. Trata-se de ambientes para o desenvolvimento de atividades 

acadêmicas descentralizadas, quais sejam, realização de provas 

presenciais, práticas laboratoriais, suporte pedagógico, etc. Assim, 

Silveira compreende que o polo consiste num braço da instituição 

próximo ao aluno, devendo primar pelos três aspectos que 

constituem uma universidade no Brasil: ensino, pesquisa e 

extensão.  

O objetivo do capítulo é, dessa forma, apresentar os desafios 

da gestão do Polo situado na cidade de Franca-SP, depois de uma 

década de trabalho realizado. A metodologia utilizada foi a 

pesquisa bibliográfica juntamente com um relato de experiência, 

apresentando a realidade cotidiana de um polo no âmbito do 

Sistema UAB. Silveira identifica, em sua investigação, que um dos 

maiores desafios da gestão diz respeito à evasão dos estudantes, 

assim como à manutenção do espaço presencial diante da 

descontinuidade das ofertas de cursos em função das mudanças 

nas políticas públicas e dos contingenciamentos de gastos, tanto em 

âmbito municipal quanto federal. 

Por sua vez, a contribuição de Célia Maria David e Sebastião 

Donizeti da Silva, intitulada de "Avaliação na EaD, uma 

Perspectiva Dialógica: práticas e regulação normativa", tem, como 

objetivo, analisar a avaliação na EaD por meio das ferramentas 
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utilizadas no sistema de aprendizagem virtual, nomeadamente na 

plataforma virtual Moodle. Os autores consideram o sistema 

avaliatório numa perspectiva dialógica, incluindo as práticas 

diversas e as ferramentas virtuais para o registro das avaliações, 

bem como a normatização legal que estabelece as diretrizes para o 

desenvolvimento e aplicação da avaliação em cursos a distância.  

No capítulo, os autores concluem que os sistemas analisados 

concebem a avaliação como um instrumento essencial no processo 

de ensino-aprendizagem a distância por meio do uso das 

tecnologias digitais e das redes sociais na sala de aula virtual, 

possibilitando a construção de inovações na prática pedagógica e 

promovendo maior interação entre os sujeitos escolares. A pesquisa 

sobre as ferramentas virtuais como instrumento de avaliação 

revelou, inclusive, que os resultados obtidos nas avaliações são 

analisados pelos tutores e professores que consideram a 

possibilidade de melhoria na forma de apresentação dos 

conteúdos, estimulando atividades avaliatórias contextualizadas 

no ambiente de aprendizagem virtual que proporcionam o 

compartilhamento e a construção de novos saberes. 

Esta obra se encerra com o texto "A Utilização da Educação 

Mediada por Tecnologias para a Ressocialização de Pessoas 

Privadas de Liberdade: um estudo de caso", elaborado por Pablo 

Luiz Martins. O capítulo descreve a implementação e os resultados 

preliminares do projeto de ressocialização de pessoas privadas de 

liberdade por meio do ensino via EaD (PREAD-NEAD UFSJ) 

realizado pelo Núcleo de Educação a Distância da Universidade 

Federal de São João del-Rei (NEAD/UFSJ) em parceria com a 

unidade masculina da Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados (APAC) de São João del-Rei-MG.  

A experiência relatada no texto ocorreu no primeiro semestre 

de 2018, período em foram ofertadas vagas via Processo Seletivo 

Simplificado organizado pela UFSJ, utilizando-se das notas obtidas 

nas provas realizadas no Exame Nacional do Ensino Médio para 

Pessoas Privadas de Liberdade e jovens sob medida socioeducativa 

que inclua privação de liberdade (ENEM-PPL). Segundo Martins, 
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os ENEM-PPL foi aplicado dentro da própria APAC masculina, 

contando com aprovação, no curso de graduação em Filosofia, de 

12 recuperandos oriundos dos regimes aberto e semiaberto dessa 

unidade. Como resultados da experiência, o autor destaca aspectos 

positivos e negativos, concluindo que a EaD pode ser utilizada 

como ferramenta para a inclusão e para a ressocialização de pessoas 

privadas de liberdade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entre revisões bibliográficas, ensaios teóricos e relatos de 

experiência, este livro reúne contribuições de diferentes autores 

que se debruçam sobre estudos relacionados às tecnologias digitais 

e suas relações com os diferentes âmbitos do conhecimento 

humano. Com enfoque especial na educação, as pesquisas versam 

sobre multifacetadas perspectivas no que toca às mudanças 

ocasionadas pela presença e o célere avanço dos recursos 

tecnológicos na sociedade contemporânea. Por certo, os capítulos 

desta obra não se mostram suficientes para esgotar as temáticas 

abordadas, contentando-se, pois, em trazer uma contribuição 

significativa para pesquisadores e demais interessados nas 

variadas áreas que perpassam os estudos apresentados. 

Consideramos que a intersecção entre tecnologias, educação e 

sociedade engendra questões intrincadas. Questões estas que têm 

despertado interesse por parte da comunidade científica na última 

década. É mister, portanto, que a ciência seja fomentada e 

desenvolvida pari passu aos acentuados avanços tecnológicos. 

Nessa ótica, estudos como os que permeiam este livro mostram-se 

importantes no que se refere ao progresso das discussões 

científicas. 

Esperamos, assim, que os leitores façam proveito dos capítulos 

que versam sobre variadas áreas e perspectivas. Em meio às 

contribuições dos autores, acreditamos que a leitura possa trazer 

novos conhecimentos ao passo que instigue a busca por novos 

conteúdos. Para além de aclarar alguns dos elementos atinentes às 
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tecnologias e sua presença na sociedade coetânea, é importante que 

as pesquisas contribuam para o surgimento de outros 

questionamentos. E que, por meio de possíveis inquietações, os 

leitores desta obra se apresentem galvanizados na busca pelo 

progresso da ciência e, consequentemente, do pensamento crítico e 

aprofundado. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E A SEPARAÇÃO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS: relato de experiência na educação básica 

 

Ana Paula Sofa1  

Mario Marcos Lopes2 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

“O crescimento demográfico e o estilo de vida decorrente de 

nosso sistema produtivo são responsáveis pela geração diária de 

volumes incomensuráveis de resíduos sólidos em nosso planeta” 

(SÃO PAULO, 2013, p. 5). 

Assim compreendemos que a quantidade de resíduos 

recicláveis e não recicláveis produzidos pelas pessoas vem 

aumentando a cada dia, tornando a gestão dos resíduos um grande 

desafio para as cidades. A vida útil dos aterros sanitários, encontrar 

áreas adequadas para esse fim, a presença de catadores de resíduos 

nos “lixões” expostos à contaminação e a falta de recursos técnicos 

e financeiros são alguns desses desafios enfrentados. 

 
A geração de resíduos no Brasil avançou cinco vezes mais em relação ao 

crescimento populacional de 2010 a 2014, mas 38% dos brasileiros (78 

milhões de pessoas) continuam sem acesso a serviços de tratamento e 

destinação adequada de resíduos segundo dados do novo relatório da 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(Abrelpe) (ALENCAR; GRANDELLI, 2016). 

 

                                                 
1 Especialista em Educação Ambiental com Ênfase em Espaços Educadores 

Sustentáveis pela Universidade Federal de São Paulo. Docente da Prefeitura 

Municipal de Franca/SP 
2 Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Universidade de 

Araraquara. Graduado em Ciências Biológicas e Pedagogia. Docente do Centro 

Universitário Barão de Mauá; Tutor da Faculdade de Educação São Luís e 

Professor Coordenador na Rede Estadual de Ensino de São Paulo. 
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Assim, uma das ações que podem minimizar o problema dos 

resíduos é a reciclagem, bem como a reutilização de materiais e a 

conscientização da população em produzir e consumir o que é 

realmente necessário. 

Após a realização de um diagnóstico sobre o tratamento dado 

aos resíduos produzidos na Escola Municipal de Educação Básica 

Professor e escritor Nelson dos Santos Damasceno (Franca / SP), foi 

constatado que no local a destinação final dos resíduos que podem 

ser reciclados não é a adequada, pois a maior parte deles é 

destinada ao aterro sanitário do município, mesmo tendo no 

município a coleta seletiva. 

Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo inserir no 

ambiente escolar a prática da separação dos resíduos gerados na 

escola (recicláveis e orgânicos), contribuindo para que esses 

resíduos tenham a destinação final ambientalmente adequada, 

promovendo a utilização da coleta seletiva, estimulando os alunos 

a se habituarem a essa prática, tanto no ambiente escolar como na 

comunidade em que estão inseridos, ressaltando a importância da 

reciclagem e dos benefícios proporcionados ao ambiente. 

Considera-se necessário inserir conteúdos como este no 

contexto escolar, tornando-o parte do cotidiano, para que desse 

modo os alunos possam atuar como multiplicadores de 

informação, levando os conhecimentos adquiridos na escola para o 

contexto familiar e comunitário, tornando a escola um espaço 

educador sustentável. 

 
Escolas sustentáveis são definidas como aquelas que mantêm relação 

equilibrada com o meio ambiente e compensam seus impactos com o 

desenvolvimento de tecnologias apropriadas, de modo a garantir qualidade 

de vida às presentes e futuras gerações (BRASIL, 2013, p.2). 

 

Este projeto é fundamentado em uma pesquisa-ação, que 

busca “desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte 

da prática”, tornando-se parte do processo de aprendizagem para 

os participantes (ENGEL, 2000, p.182). 
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 Contando com a mudança de alguns hábitos dos envolvidos, 

o projeto tem um trabalho específico para duas salas de aula da 

Unidade Escolar; uma sala do primeiro ano do Ensino 

Fundamental, no período da manhã e outra da Educação Infantil, 

no período da tarde. As etapas que são específicas para as duas 

salas descritas anteriormente foram compartilhadas como os 

demais professores, para que tivessem exemplos do que é possível 

desenvolver com os alunos. Algumas ações são coletivas, 

envolvendo todos os alunos, professores e demais funcionários da 

escola. 

Em seu decorrer, espera-se que os alunos compreendam a 

importância de separar os tipos de resíduos gerados na escola, 

encaminhando-os para o destino final adequado (aterro sanitário e 

coleta seletiva), considerando os benefícios proporcionados ao 

meio ambiente. Assim, provocando a mudança de atitude nos 

alunos e demais pessoas envolvidas, passando a utilizar 

corretamente as lixeiras para separação dos tipos de resíduos, 

contribuindo com o processo de reciclagem dos materiais.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A sociedade tem enfrentado grandes problemas, 

principalmente nos últimos anos, resultantes da ação do homem no 

meio ambiente. O crescimento das cidades, das indústrias, o 

aumento do consumismo gerando maior exploração dos recursos 

naturais disponíveis e as falhas de gestão são alguns dos fatores 

que ocasionam transformações no ambiente.  

O consumismo gera a produção de resíduos, pois um produto 

novo substitui o anterior, assim aumentando o descarte de 

materiais. Esse descarte nem sempre acontece de forma correta, 

acarretando em impactos ambientais, como “falta de espaço para 

os resíduos, existência de lixões, degradação dos recursos naturais 

e custos elevados com coletas e tratamentos” (NANI, 2012, p. 25). 

No Brasil, acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 225, “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
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equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações” (BRASIL, 1988). 

Partindo deste princípio, faz-se necessário promover a 

educação ambiental desde o início do processo de escolarização, 

tornando-a parte do cotidiano dos alunos, para que possam agir 

como multiplicadores do conhecimento adquirido, levando-o para 

o contexto familiar e comunitário. 

Com a ideia de tratar a educação ambiental voltada para o bem 

comum, podemos destacar o que dizem os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o tema Meio Ambiente: 

 
A principal função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para 

a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade 

socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de 

cada um e da sociedade, local e global. Para isso é necessário que, mais do 

que informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com atitudes, 

com formação de valores, com o ensino e aprendizagem de procedimentos. 

(BRASIL, 1997, p. 187) 

 

Considerando que atualmente uma das grandes preocupações 

da sociedade é o meio ambiente, no âmbito escolar diversas ações 

podem ser desenvolvidas a fim de contribuir para o aumento do 

nível de informação das pessoas e consequentemente para a 

mudança de atitudes da população. Dentre as ações possíveis 

podemos destacar a separação e reciclagem de resíduos. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) define 

resíduos sólidos como:  

 
Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, 

bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 

d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 

em face da melhor tecnologia disponível (Art. 3º, inciso XVI). 
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Para compreender melhor o que se enquadra na definição de 

resíduos sólidos, é importante conhecer também a definição de 

rejeitos. A PNRS em seu artigo 3º, inciso XV, os define como 

“resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades 

de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 

disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra 

possibilidade que não a disposição final ambientalmente 

adequada” (BRASIL, 2010). 

Trindade (2011, p. 2) aponta que a “escola deve favorecer o 

trabalho de questões ambientais, promovendo ações de integração, 

divulgação e discussão das atividades desenvolvidas, bem como 

elaborar uma política ambiental para a instituição”. 

Baseado no Manual das Escolas Sustentáveis (BRASIL, 2013), 

uma escola sustentável é aquela que mantém relação equilibrada 

com o meio ambiente, tem a intencionalidade de educar pelo 

exemplo e irradiar sua influência para as comunidades nas quais se 

situam. Em concordância, o guia Vamos Cuidar do Brasil com Escolas 

Sustentáveis (BRASIL, 2012, p. 10) ressalta que as escolas 

sustentáveis são “capazes de sensibilizar o indivíduo e a 

coletividade para a construção de conhecimentos, valores, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a construção de 

uma sociedade de direitos, ambientalmente justa e sustentável”. 

Tendo em vista que a quantidade de resíduos recicláveis e não 

recicláveis produzidos pelas pessoas aumenta a cada dia, é 

fundamental que os alunos tornem-se conscientes do seu papel de 

cidadãos, tendo conhecimento de seus deveres para a manutenção 

e preservação do ambiente em que vivem, compreendendo que a 

separação de resíduos para a reciclagem é uma ação que favorece o 

meio ambiente, e consequentemente, favorece a qualidade de vida 

das pessoas e dos demais seres vivos.  

De acordo com a PNRS, em seu artigo 3º, inciso XIV, 

reciclagem é o “processo de transformação dos resíduos sólidos 

que envolvem a alteração de suas propriedades físicas, físico-

químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou 
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novos produtos, observadas as condições e os padrões 

estabelecidos pelos órgãos competentes”. 

Baseado nos Parâmetros Curriculares Nacionais - Meio 

ambiente (BRASIL, 1997), os brasileiros devem ser educados para 

agir de modo responsável e com sensibilidade, contribuindo para 

conservar o ambiente saudável no presente e para o futuro, assim 

podemos destacar a importância de inserir os alunos em situações 

que envolvam a separação de resíduos no ambiente escolar, de 

modo que possam transferir os conhecimentos adquiridos na 

escola para o meio em que vivem. 

Com a separação de resíduos sólidos para a reciclagem, ocorre a 

redução do volume de resíduos, minimizando os impactos ambientais 

provocados pela destinação incorreta dos resíduos. Entretanto, “a 

reciclagem não deve ser vista unicamente como a principal solução 

para dos resíduos. Ela é tão-somente uma atividade econômica que 

deve ser encarada como um elemento dentro de um conjunto de 

soluções ambientais” (CAMPOS et al., 2009, p. 6). 

A separação de resíduos pode ser considerada como um ato 

individual, pois cada um decide como vai tratá-lo, porém o 

indivíduo deve estar consciente que os impactos que essa decisão 

ocasiona são coletivos, estando relacionados a questões sociais e 

ambientais. 

Sendo assim, a implantação de ações relacionadas à separação 

de resíduos no ambiente escolar contribui com a formação de 

cidadãos responsáveis e conscientes, informando-os sobre os 

benefícios proporcionados pela destinação correta dos resíduos, 

que contribui não apenas com a organização do ambiente escolar, 

mas com o meio ambiente de modo geral, pois os alunos agem na 

divulgação dos conhecimentos adquiridos, transmitindo-os para a 

comunidade em que vivem. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para executar o plano de ação e atingir os objetivos propostos 

faz-se necessária a mudança de alguns hábitos do público 
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envolvido. Compõe esse público: professores, alunos e demais 

funcionários da escola (EMEB Professor e Escritor Nelson dos 

Santos Damasceno – Franca – SP). Os alunos encontram-se na faixa 

etária dos 4 aos 11 anos. 

Inicialmente, houve um trabalho específico para os alunos do 

1º ano (C) do Ensino Fundamental e da Educação Infantil - Fase I 

A. Porém as atividades propostas foram compartilhadas com os 

outros professores da escola, para que de acordo com o interesse, 

cada professor realizasse as adequações necessárias à sua turma.  

Acreditando que grande parte dos envolvidos já possuíam 

conhecimentos sobre separação de materiais orgânicos e 

recicláveis, porém estes não são colocados em prática, por motivos 

diversos, como: falta de incentivo, falta de estrutura adequada no 

ambiente escolar (lixeiras específicas), entre outros, o projeto foi 

apresentado à direção da escola, justificando a necessidade de sua 

aplicação e solicitando sua parceria e apoio em algumas situações, 

como a aquisição de materiais necessários para o sucesso da 

execução do plano de ação. 

Outro importante momento foi a apresentação do projeto aos 

demais professores da escola, procurando elucidar os objetivos a 

serem atingidos e os procedimentos coletivos a serem executados, 

para que, em conjunto, as atividades do mesmo fossem realizadas. 

O projeto iniciou-se logo no início do ano letivo de 2016 e 

perdurou até novembro do referido ano, portanto o diálogo com os 

demais professores da escola ocorreu no planejamento escolar, pois 

foi o momento específico para elencar e direcionar as ações do ano. 

Os procedimentos elencados visam atingir os objetivos 

propostos e complementam as competências e habilidades 

propostas nos Referenciais Curriculares das Escolas Públicas 

Municipais de Franca, de acordo com as séries que realizaram as 

atividades específicas. 

 As ações realizadas em sala de aula foram: rodas de 

conversa; passeio pela escola para observar o local e os elementos 

que o compõe; análise de imagens em materiais impressos a fim 

de observar a ação humana em cada uma delas; classificação de 
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materiais em papel, plástico, metal, vidro e orgânico; construção 

de cartazes representando as lixeiras; leitura de textos 

informativos, registros com desenhos e confecção de brinquedos 

reutilizando materiais (Educação Infantil); produção de texto, 

cartazes e folhetos explicativos sobre reciclagem e reutilização de 

materiais (1º ano), implantação de lixeiras diferentes, para o 

descarte do material orgânico e papel. E no refeitório a realização 

da separação dos resíduos orgânicos (restos de alimentos). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Inicialmente, o projeto foi apresentado aos professores da 

escola e cada um desenvolveu as ações da maneira que fosse mais 

apropriada para sua turma. As ações para a turma do primeiro ano 

do Ensino Fundamental e para a Educação Infantil foram 

realizadas de acordo com o estabelecido na metodologia do 

projeto. 

Sobre eixo Natureza e Sociedade, que inclui a Educação 

Ambiental, o Referencial Curricular da Educação Infantil (RCNEI) 

descreve que: 

 
A elaboração de projetos é, por excelência, a forma de organização didática 

mais adequada para se trabalhar com este eixo, devido à natureza e à 

diversidade dos conteúdos que ele oferece e também ao seu caráter 

interdisciplinar (BRASIL, 1998, p. 200). 

 

Ainda no decorrer do projeto foi possível perceber o interesse 

dos alunos em participar das atividades e rodas de conversa sobre 

reciclagem e resíduos sólidos, visto que em algumas situações os 

alunos podem demonstrar-se desinteressados quando o assunto 

não lhes agrada. Mas, diferente disso, os alunos participaram 

ativamente das atividades propostas, contribuindo de modo 

significativo para que os objetivos do projeto fossem atingidos. 

O RCNEI também ressalta a importância das rodas de 

conversa, como uma das formas de ampliar o universo discursivo, 
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em situações organizadas, sendo um momento privilegiado de 

troca de ideias (BRASIL, 1998). 

A maior dificuldade encontrada foi na participação dos 

docentes. Na sala dos professores foram colocadas duas lixeiras, 

uma para os resíduos recicláveis e outra para os não recicláveis e 

um cartaz explicativo, com exemplos de resíduos que podem ou 

não ser reciclados, mas alguns ainda não fazem o descarte correto. 

Porém, ao contrário de suas ações, geralmente orientam os alunos 

de modo adequado. 

Silva (2008, p.40), também aborda que é comum vermos 

professores falando sobre um problema e exibirem 

comportamentos contrários e ressalta que “o exemplo é a melhor 

maneira de se ensinar e um professor deve ter consciência da 

responsabilidade que recebe ao se expor numa sala, diante de seus 

alunos”.  

Os alunos da educação infantil têm praticado a separação na 

sala de aula e no refeitório. Compreenderam que essas ações são 

benéficas ao meio ambiente, porém ainda apresentam dificuldade 

para explicar quais são esses benefícios, necessitando de 

intervenção da professora para elaborar as frases e usar as 

palavras que há pouco tempo fazem parte de seu vocabulário, 

como reciclar, reciclagem, resíduos sólidos, reutilizar, entre outras. 

Quando eles foram questionados, elaboraram frases simples, 

como “Jogar o lixo no lugar certo faz bem para natureza”, ou “ 

Temos que jogar o lixo separado”. 

Apesar da complexidade do assunto tratado, acredita-se que 

seja fundamental a inserção da Educação Ambiental nesta fase do 

ensino escolar, de forma contextualizada e lúdica. Medeiros (2011, 

p.6) ressalta que “a educação ambiental na infância desperta na 

criança a consciência de preservação e de cidadania”, pois “a 

criança passa a entender, desde cedo, que precisa cuidar, preservar 

e que o futuro depende do equilíbrio entre homem e natureza e do 

uso racional dos recursos naturais”. 

Para avaliação do projeto, com estes alunos, deve-se 

considerar a fase do desenvolvimento em que se encontram. 



32 

Apesar de ainda serem consideradas “pequenas”, as crianças da 

educação infantil necessitam ser estimuladas nos diversos 

aspectos do conhecimento. De acordo com Lima (2010, p. 16), 

“quanto mais novo o ser humano, maior plasticidade seu cérebro 

apresenta”, possibilitando o desenvolvimento da linguagem oral 

e facilitando o processo de aprendizagem. 

As crianças desta turma já utilizam adequadamente as lixeiras 

da sala de aula, separando os resíduos orgânicos e de papel. 

Distinguem alguns objetos, classificando-os de acordo com suas 

propriedades físicas como plástico, metal, vidro, papel e orgânico 

(restos de alimentos). Também atuam como propagadores de 

informação, levando para casa o que foi aprendido na escola, em 

forma de desenhos e folhetos informativos, com frases elaboradas 

por elas (com o auxílio da professora). 

O procedimento que despertou maior interesse nos alunos da 

Educação Infantil foi a construção de brinquedos a partir da 

reutilização de materiais, como caixa de ovos (de papelão) e o 

suporte interno do papel higiênico, conforme Figura 1. De modo 

concreto, puderam perceber que um objeto pode se transformar 

em outro, sem passar por transformações em sua composição e ter 

uma nova finalidade.  

Em concordância com a reação dos alunos na construção de 

brinquedos, Medeiros (2011, p.9) relata que “as atividades que as 

crianças podem tocar, transformar objetos e materiais traz mais 

prazer” ao desenvolver as tarefas que são exigidas pelo professor. 

De acordo com o RCNEI, os materiais utilizados são 

instrumentos importantes para a tarefa educativa, pois, a partir do 

contato com os objetos, exploram suas propriedades e funções, 

atribuindo-lhes significado. Também ressalta que os objetos que 

dão suporte ao brincar podem ser fabricados pelas próprias 

crianças (BRASIL, 1998). 
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Figura 1 - Objetos confeccionados a partir de caixa de ovos e suporte 

interno do papel higiênico, com tema relacionado aos conteúdos 

trabalhados na sala. 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Diferentemente da Educação Infantil, alguns alunos do 

primeiro ano do Ensino Fundamental já conseguem elaborar 

frases mais complexas, como “Nós temos que reutilizar os potinhos 

para diminuir a quantidade de lixo no planeta”, conseguindo explicar 

com mais detalhes a importância da separação dos diferentes tipos 

de resíduos, exemplificar algumas situações e fazer comparações 

entre o conteúdo trabalhado na sala de aula e as experiências 

vividas dentro e fora da escola. 

As crianças desta turma também compreenderam como 

devem utilizar as lixeiras inseridas na classe e também no 

refeitório, fazendo a separação correta dos resíduos.  

Em relação à separação de resíduos na escola, Trindade (2011, 

p.6) aponta que: 

 
Implantar a coleta como uma maneira de despertar nas crianças que as 

pequenas atitudes podem contribuir com a melhoria do meio ambiente e 

que deve partir de cada um, pois a Escola é também um ambiente de 

aprendizagem e conscientização. 

 

Estes alunos também demonstraram interesse na confecção 

de brinquedos e outros objetos, a partir da reutilização de 

materiais. Mas a atividade que mais os empolgou foi a elaboração 

de cartazes que seriam expostos no pátio e corredores (Figura 2), 
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devido ao fato de terem seus trabalhos divulgados aos demais 

alunos e funcionários da escola. 

Esses materiais de divulgação, segundo Lopes e Teixeira 

(2013), visam gerar e (re)significar conhecimentos, valores, 

atitudes, comportamentos e habilidades dirigidos a orientar o 

estilo de desenvolvimento e modo de vida de comunidades, por 

meio da “promoção de ensino, capacitação e conscientização 

pública”. 

 
Figura 2 – Elaboração de cartazes informativos, para exposição na escola. 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Além desta atividade, a elaboração e reprodução dos folhetos 

informativos despertou grande interesse, pois compreenderam 

que seriam os responsáveis por ensinar aos pais e demais 

familiares como proceder quanto à separação dos resíduos em 

suas casas, visto que na maioria das residências dos alunos não 
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ocorre esta separação, mesmo tendo na cidade o serviço de coleta 

seletiva. 

Os momentos de diálogo com os alunos e as ações propostas 

no decorrer do projeto, visaram contribuir para a formação de 

cidadãos críticos e responsáveis pelo ambiente em que vivem, 

tendo consciência de suas atitudes e do que podem representar 

para a sociedade. 

Neste sentido, a escola torna-se um espaço privilegiado de 

sensibilização e “a valorização do espaço vivido como escala de 

análise e ação responsável por tornar a busca do conhecimento e a 

compreensão de fenômenos, elementos válidos para o cotidiano 

do aprendiz” (LOPES; TEIXEIRA, 2013, p.377). 

Também é importante que compreendam que “de todo lugar 

que haja atividade humana sai lixo; é normal. O que não é normal 

é a sociedade, que gera todo esse lixo, ignorá-lo após o descarte, 

sem dar conta de tratá-lo, causando a poluição do ambiente” (SÃO 

PAULO, 2011, p.18), assim foram incentivados a refletir sobre suas 

ações e analisar a necessidade de mudanças de atitudes.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer do projeto concluiu-se que trabalhar com 

assuntos relacionados à Educação Ambiental não é uma tarefa 

fácil, pois além de discutir sobre temas relacionados ao meio 

ambiente, preservação e outros, envolvem-se princípios éticos, 

valores e costumes de cada indivíduo que está envolvido no 

projeto, tornando mais complexo o desafio de mudar atitudes que 

já fazem parte da rotina de uma população. 

Entretanto, as etapas do projeto foram desenvolvidas de 

acordo com o proposto e os resultados obtidos com os alunos das 

duas salas foram satisfatórios, mesmo que o apoio por parte dos 

demais professores e da direção escolar não tenha sido efetivo.  

Os professores não demonstraram interesse em realizar as 

atividades sugeridas, justificando já terem outros projetos e 

sequências de atividades para serem desenvolvidas, mesmo 
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sabendo que trabalhar com assuntos relacionados ao meio 

ambiente é de extrema importância, além de estarem de acordo 

com os conteúdos a serem desenvolvidos na escola. 

Acredita-se que o apoio e incentivo por parte da gestão 

escolar deveria ter sido maior, a fim de estimular a participação 

dos demais professores e contribuindo com o sucesso do projeto.  

A ausência de uma coordenadora pedagógica pode ter 

influenciado negativamente em relação a esta participação. Neste 

momento é válido ressaltar que a escola contava com uma 

diretora, que exercia a função de diretora e coordenadora 

pedagógica. 

A falta de alguns materiais necessários (lixeiras) também foi 

um fator que prejudicou o desenvolvimento das ações coletivas 

estabelecidas. Houve a adaptação de algumas lixeiras já existentes 

na escola e outras foram compradas com recursos da professora 

responsável pelo projeto. 

Por outro lado, os alunos do Ensino Fundamental 

demonstraram compreender de modo mais significativo a 

importância de reduzir a quantidade de resíduos, com a finalidade 

de minimizar os impactos ambientais. Também demonstraram 

interesse pelas atividades de produção de texto e divulgação de 

informações, pois se sentiam “importantes” por transmitir 

conhecimento. Os alunos da Educação Infantil demonstraram 

maior interesse nas atividades de reutilização de materiais, 

confeccionando brinquedos. 

Mesmo com o entendimento maior dos alunos “mais velhos”, 

as duas turmas passaram a separar os resíduos gerados na sala, 

classificando-os em recicláveis e orgânicos. No refeitório, o 

trabalho de separação dos resíduos foi realizado com todos os 

alunos da escola. 

Esse trabalho responsabiliza e instrumentaliza o indivíduo 

para agir localmente, o que se traduz em um “empoderamento 

ecológico” – com uma abordagem sistêmica saber o que e como 

fazer (LOPES; TEIXEIRA, 2013). 
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O projeto contribuiu com a ampliação de conhecimentos 

acerca da importância da reciclagem e reutilização de materiais, 

oportunizando situações reais de separação de resíduos e 

reutilização, concluindo-se que este é um projeto que deve ser 

retomado todos os anos, a fim de abranger mais alunos, a partir da 

inclusão de novas turmas. 
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TECNOLOGIA E ENSINO DE PORTUGUÊS:  

práticas de letramento digital 

 

William Fernando Ferreto 1 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, muitos questionamentos surgiram a 

respeito do letramento e da alfabetização. Estudos têm apontado 

diferenças semânticas e práticas entre os termos. A prática do 

letramento vai além da alfabetização, isto é, o indivíduo letrado é 

capaz de, através da leitura e escrita, realizar as práticas sociais 

inerentes a todo cidadão, das mais simples às mais complexas.  

Isto implica dizer que a pessoa letrada tem condições de 

analisar o ambiente a sua volta, relacionar fatos dentro dos diversos 

contextos de vivência social, emitir opiniões sobre determinados 

assuntos conhecidos através da leitura e, finalmente, refletir de 

maneira crítica suas ações e as de outrem. Desse modo, os conceitos 

e as práticas de letramento extrapolam as fronteiras da 

alfabetização, ainda que sejam ações que se complementem.  

Nessa perspectiva, o letramento surge como um conceito mais 

complexo, na medida em que aciona não apenas a aquisição da 
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linguagem, enquanto sistema, mas toda uma rede de 

conhecimentos envolvidos no processamento e uso desse sistema.  

Partindo desse pressuposto, surgem, com o advento da 

tecnologia digital, os conceitos e as práticas do letramento digital. 

Em um panorama voltado para a prática pedagógica do professor 

que lança mão das novas tecnologias de informação e comunicação 

(NTIC) para incremento do processo de ensinar, o saber utilizar os 

recursos tecnológicos emerge como potente aliado no dia a dia da 

sala de aula e das práticas educativas. 

É fato que as NTIC têm ganhado espaço tanto na vida social 

quanto na vida escolar de muitas pessoas pelo mundo, e essa 

realidade não é diferente no Brasil. Cada vez mais, alunos e 

professores de nossas escolas têm acesso às informações virtuais. 

Mas até que ponto o simples acesso às informações garante a 

eficácia do processo de ensino e aprendizagem? 

As práticas de letramento digital, especificamente no caso dos 

professores, surgem como ferramenta que possibilita a imersão de 

seus alunos nos contextos de aprendizagem. São diversas as 

possibilidades a serem trabalhadas, tais como: fóruns de discussão, 

produção de textos e hiperlinks, utilização dos laboratórios de 

informática para pesquisas na internet, aulas expositivas com uso 

de programas de projeção, vídeos, chats, mensagens instantâneas, 

músicas, uso de mapas elaborados por satélites, maquetes, dentre 

outros. 

 

2. UM OLHAR PANORÂMICO PARA OS 

MULTILETRAMENTOS, A CIBERCULTURA E O LETRAMENTO 

DIGITAL 

 

As discussões presentes neste estudo partem, principalmente, 

das considerações e questionamentos do Grupo de Nova Londres, 

composto por pesquisadores da Pedagogia dos Multiletramentos, 

oriundos dos Estados Unidos, Reino Unido e Grã-Bretanha, 

reunidos na cidade de Nova Londres, Connecticut – EUA e do 

estudioso francês do fenômeno da Cibercultura, Pierre Lévy. Este 
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último postula que o modo como as pessoas se relacionam, 

aprendem, trocam informações, se vinculam e estabelecem seus 

padrões e regras, etc. apontam para uma maneira de existência em 

um ambiente virtual cujas práticas são formadoras de uma cultura 

própria, a cibercultura.   

A temática do encontro dos pesquisadores realizado no ano de 

1994, nos EUA, versava sobre a necessidade de a escola discutir e 

incluir em seu cotidiano e em suas práticas pedagógicas as 

reflexões sobre os novos letramentos emergentes na sociedade em 

razão das NTIC. Algum tempo depois, outros educadores se 

integraram ao Grupo, interessados em redesenhar suas práticas sob 

a perspectiva dos multiletramentos. 

De acordo com essas pesquisas, os questionamentos tinham o 

objetivo de apresentar um conjunto de possíveis visões sobre as 

formas nas quais a tecnologia poderia apoiar e fomentar o 

desenvolvimento de jovens e crianças em idade escolar e 

alfabetização de adultos, bem como a educação numa perspectiva 

global. 

Para Lévy (1999), o uso da tecnologia extrapola os muros da 

escola, perpassando toda a experiência humana, uma vez que o 

acesso à rede mundial de computadores possibilita ao homem 

potencializar seu aprendizado com outras pessoas de diferentes 

partes do mundo e, por consequência, expandir sua capacidade de 

relacionar-se, mesmo que de forma virtual. Segundo o autor, a 

cibercultura define-se como: 

 
o conjunto de técnicas materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de 

modos de pensamento e valores que se desenvolvem juntamente com o 

crescimento do ciberespaço, como sendo um novo meio de comunicação que 

surge da interconexão mundial dos computadores (LEVY, 1999, p.17). 

 

Desse modo, através deste dispositivo, o computador 

conectado à internet, é possível desenvolver, segundo o autor, 

práticas interativas que conectam as pessoas dos mais distantes 

pontos do globo terrestre. Para que tais práticas, de fato, sejam 
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possíveis, é imprescindível que os envolvidos nesse processo de 

interação consigam, ao menos, manusear os aparelhos e, 

consequentemente, a tecnologia disponível. Isto não quer dizer que 

o letramento digital consista no simples fato de saber lidar com os 

aparelhos e com recursos tecnológicos, mas, de forma geral, 

vislumbrar a tecnologia presente como uma ferramenta material e 

intelectual para se alcançar a comunicação e interação desejada. 

Ainda no raciocínio de Lévy (1999), esse fenômeno envolve 

atitudes comportamentais dentro de um contexto social que 

depende da ação das pessoas no que tange ao uso sistemático dos 

recursos tecnológicos. De acordo com suas proposições, pode 

parecer estranho falar de “movimento social” quando se trata de 

um fenômeno habitualmente considerado como “técnico” (LÉVY, 

1999, p. 125). 

Todas as ações que realizamos usando a tecnologia disponível 

redundam na formação e expansão dessa cultura do universo 

digital. Para exemplificar essa afirmação, pensemos em como 

gerenciamos nossas ações e relações no espaço virtual. As 

comunidades virtuais como, por exemplo, o Facebook, o Twitter, o 

WhatsApp, dentre outras, são, de fato, comunidades que 

popularizam e tornam a internet e outras tecnologias de 

comunicação cada vez mais presentes na vida de muitas pessoas. 

A cibercultura, no entanto, não deve ser considerada apenas 

como uma cultura ditada pela tecnologia, na verdade, o que há na 

era da cibercultura é o estabelecimento de uma relação íntima entre 

novas formas de relações e interações sociais e as novas tecnologias 

digitais, ou seja, ela representa uma nova forma que as pessoas têm 

de estabelecer contatos, discussões, troca de ideias, sem 

necessariamente estarem juntas no mesmo espaço social. Ela é a 

cultura dos tempos contemporâneos marcada pelas tecnologias.  

Diante das considerações apresentadas, as palavras de Lévy 

(1999) nos levam a pensar na questão das competências e 

habilidades técnicas necessárias para operar os equipamentos 

tecnológicos, os recursos digitais e a internet. Contudo, a ideia de 

cibercultura que o estudioso vai apresentar extrapola o 
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pensamento de que para se ter, de fato, o uso desses recursos, basta 

saber operá-los.  

Nesse sentido, deparamo-nos, então, com a empregabilidade 

da tecnologia em uma esfera social mais ampla, isto é, não é apenas 

o uso pelo uso, mas uma rede de informações e necessidades de 

indivíduos que, necessariamente, estão conectadas aos dispositivos 

digitais, aos recursos tecnológicos e à internet em suas relações. 

Desse modo, a ideia da cibercultura reitera os pressupostos de 

Street (2003) de que o uso sistemático da escrita constitui padrões 

culturais e práticas de letramento. Dentre essas práticas, estão as 

transformações nas formas de como lidar, produzir e assimilar os 

textos no ciberespaço, gerando uma das marcas da cultura digital 

que é a grande produção e circulação de informação compartilhada 

na internet. 

Segundo Marcuschi, “a internet é uma espécie de protótipo de 

novas formas de comportamento comunicativo. Se bem 

aproveitado, pode tornar-se um meio eficaz de lidar com as 

práticas pluralistas” (MARCUSCHI, 2001, p. 14). De acordo com 

Lévy, ela possibilita: 

 
uma relação com o texto e com a escrita totalmente diferente da que fora 

estabelecida com o manuscrito: possibilidade de exame rápido do conteúdo, 

de acesso não linear e seletivo do texto, de segmentação do saber em 

módulos, de conexões múltiplas” (LÉVY, 1999, p. 20). 

 

É por meio desse comportamento comunicativo que surgem 

as formas de se produzir conhecimento utilizando as novas 

ferramentas tecnologias, integrando-as às práticas sociais. Assim, o 

letramento digital possibilita as transformações culturais que 

levam a novas condições de produção de conhecimento através da 

escrita por intermédio do computador. Essas transformações 

configuram-se, também, como novas formas de interação entre 

pessoas e tecnologia, além de criarem novos padrões de interação 

e propiciar o surgimento de novas práticas de letramento 
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associadas às novas tecnologias como, por exemplo, o letramento 

digital (LENARTOVICZ, 2013). 

A partir das práticas de letramento digital emerge a noção de 

hipertexto, termo utilizado para descrever e se referir à 

singularidade da escrita na Web. Essa escrita digital possui 

características próprias como, por exemplo, a não linearidade e a 

não sequencialidade que o texto digital apresenta para o leitor.  

Nesse caso, ele é repleto de links que entrelaçam diversas 

outras ideias ou conceitos àquele texto original que fora 

apresentado ao leitor. Em oposição à escrita no papel, o hipertexto 

permite que o leitor transite pelos vários assuntos sem que se tenha 

uma ordem estabelecida e rígida para ser seguida (LÉVY, 1999; 

MARCUSCHI, 2001). Desse modo, o hipertexto é parte de uma 

nova relação com a escrita por meio das novas tecnologias.  

Soares (2002) propõe-nos uma breve reflexão acerca da escrita 

na tela, ou da escrita digital. Segundo seus estudos, o hipertexto é 

lido de forma não linear e não sequencial, pois o leitor, através dos 

links, pode escolher por onde começar a ler o texto na tela e também 

pode escolher quando e onde terminar a leitura.  

Diferentemente do livro impresso no papel, o texto na tela 

proporciona ao leitor a experiência de começar sua leitura a partir 

de um determinado link, que por sua vez trará outros e mais outros, 

caracterizando essa não linearidade no processo de leitura. Dentro 

desse contexto, “a página é uma unidade estrutural, o hipertexto, 

ao contrário, tem a dimensão que o leitor lhe der: seu começo é ali 

onde o leitor escolhe, com um clique, a primeira tela e termina 

quando o leitor fecha” (SOARES, 2002, p. 150). 

Chartier (1998) em seu texto, A aventura do livro, observa a 

evolução do livro referenciando cronologicamente o tempo em que 

o texto era manuscrito e todas as cópias que se desejavam somente 

poderiam ser manuscritas também.  

O tempo faz referência à segunda metade do século XV e, a 

partir de então, com a criação da prensa por Gutenberg, os livros 

passaram a ser reproduzidos por ela. Esse processo transformou 

significativamente a relação entre leitor e livro, pois, viabilizou o 
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acesso a um maior número de exemplares, visto que, com a prensa, 

o preço do livro foi reduzido em relação à tiragem dos exemplares 

(CHARTIER, 1998). A partir de então, o autor situa a prática da 

leitura, bem como o objeto, o livro, em uma perspectiva até os dias 

atuais, momento em que o texto impresso tem dividido seu espaço 

entre os leitores com o texto na tela do computador. 

Se, por um lado, houve a revolução do suporte pelo qual se 

apresenta o texto que vai ser lido, havendo a transformação na 

maneira como esse processo de leitura vai se desenvolver; por 

outro lado, a prática de leitura e da escrita também foi modificada. 

O digital, principalmente o texto público na internet, possibilita 

interconexão entre os indivíduos que partilham dos mesmos gostos 

por determinados tipos de obras impressas ou digitais. 

As práticas de leitura e escrita nas telas demonstram a 

apropriação das novas tecnologias digitais pelos indivíduos que 

estão em contato com ela, sendo parte dos eventos de letramento 

digital. É necessário que saibamos identificar se, no contexto 

escolar, as práticas sociais de leitura e escrita dos alunos em um 

suporte digital estão, de fato, servindo para desenvolvimento de 

suas competências e habilidades e senso crítico. 

O pensamento crítico dos estudantes precisa ser estimulado e 

despertado independentemente do suporte que é escolhido para a 

realização da leitura e escrita como práticas sociais. Falamos do uso 

da tecnologia digital como ferramenta pedagógica porque é 

possível, na escola em que se desenvolve este estudo, utilizá-la 

também com esse fim. 

Compreende-se, assim, que o letramento digital constitui a 

realidade sociocultural de um grupo no contexto no qual está 

inserido. Tal prática de letramento também pode estar presente nos 

contextos de ensino e aprendizagem escolar com o intuito de criar 

um diálogo entre as relações de desenvolvimento intelectual e 

pessoal no mundo real e as questões culturais e tecnológicas da 

sociedade. Exemplo disso é o fato de uma pessoa poder ter acesso 

às informações daquilo que ocorre em um determinado país, em 

determinada situação, por intermédio da tecnologia e conseguir 
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desenvolver, com base nas informações obtidas, uma opinião 

crítica. 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O AUXÍLIO DA 

TECNOLOGIA: PRÁTICAS DE LETRAMENTO DIGITAL  

 

Trazemos para este texto a descrição de duas atividades 

desenvolvidas com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola pública estadual de uma cidade do interior do estado 

de São Paulo. Elas fundamentam-se nas práticas de letramento 

digital, foco da discussão deste estudo. A primeira atividade 

descreve a confecção e compartilhamento de pequenos vídeos 

sobre textos literários que os alunos deveriam pesquisar. A ideia 

inicial da atividade consiste no trabalho em equipe e troca de 

conhecimento através da tecnologia digital. A segunda atividade, 

de caráter linguístico, aborda o fenômeno da variação linguística e 

dialetal dos falantes do português. Com o auxílio de vídeos 

abordando a questão da variação, é possível explorar o tema e 

esclarecer algumas dúvidas sobre as diversas formas de expressão 

da oralidade da Língua Portuguesa.   

A primeira atividade trabalhada com os alunos foi simples e 

com duração de duas aulas de cinquenta minutos cada, no entanto, 

ela oportunizou que os alunos trabalhassem em grupos e 

desenvolvessem as habilidades de pesquisa na web, leitura e 

compreensão do hipertexto, síntese e produção de textos orais por 

meio de uma ferramenta audiovisual. Para tal, os computadores 

conectados à internet do laboratório de informática e os aparelhos 

de telefone celular dos alunos foram utilizados para a realização da 

tarefa. 

Com enfoque literário, a atividade tinha por objetivo inicial 

colocar os alunos em contato com escritores literários brasileiros e 

estrangeiros e suas obras. Por isso, e também em razão do tempo 

hábil para desenvolvimento da atividade, optou-se por privilegiar 

obras menos extensas como, por exemplo, os contos e os poemas. 
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Nossa constante insistência em manter os alunos em contato 

com o texto literário se dá em virtude das considerações feitas por 

Cosson (2014) ao postular sobre os efeitos de ir além da simples 

leitura, mas de se trabalhar o texto literário em sala de aula com 

profundidade. Segundo o autor,  

 
É justamente para ir além da simples leitura que o letramento literário é 

fundamental no processo educativo. Na escola, a leitura literária tem a 

função de nos ajudar a ler melhor, não apenas porque possibilita a criação 

do hábito de leitura ou porque seja prazerosa, mas sim, e sobretudo, porque 

nos fornece, como nenhum outro tipo de leitura faz, os instrumentos 

necessários para conhecer e articular com proficiência o mundo feito 

linguagem (COSSON, 2014, p. 30). 

 

Considerando as práticas de letramento literário atreladas às 

de letramento digital, a tarefa foi desenvolvida no laboratório de 

informática da escola, pois os alunos necessitariam da internet para 

realizar as pesquisas. Então, o professor dividiu a turma 

aleatoriamente em grupos de três e quatro integrantes e, ao 

apresentar a atividade e fazer a motivação, explicou que se tratava 

de uma pesquisa sobre os escritores literários brasileiros ou 

estrangeiros e suas obras escritas para o público infantil e infanto-

juvenil.  

No primeiro momento da atividade, o professor orientou que 

a pesquisa poderia ser realizada em qualquer site de buscas, mas 

sugeriu o Google por ser o mais conhecido pelos alunos e que as 

dúvidas relacionadas ao léxico poderiam ser sanadas através de 

pesquisas nos diversos dicionários online indicados pelo docente. Os 

alunos da sala foram divididos em cinco grupos com três 

participantes e um grupo com quatro integrantes, totalizando 

dezenove alunos.  

A partir daí, os alunos começaram a pesquisar sobre os 

escritores, suas obras, no caso contos e poemas, e a fazer anotações 

sobre alguns dados biográficos. Durante a pesquisa, vários nomes 

de autores foram levantados como, por exemplo, Carlos 

Drummond Andrade, Machado de Assis, Edgar Allan Poe, Ana 
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Maria Machado, Cecília Meireles, Ganymédes José, Ruth Rocha, 

Tatiana Belinky, Stanislaw Ponte Preta, Hans Christian Andersen, 

dentre outros. 

Depois de algum tempo, os textos escolhidos por cada equipe 

foram: grupo 1 – Cecília Meireles e o poema A bailarina2; grupo 2 – 

Ruth Rocha e o conto A primavera da lagarta3 ;grupo 3 – Stanislaw 

Ponte Preta e o conto Dois amigos e um chato4; grupo 4 – Carlos 

Drummond Andrade e o poema Para sempre5; grupo 5 – Clarice 

Lispector e o conto O mistério do coelho pensante6; e, finalmente, 

grupo 6 – Hans Christian Andersen e o conto A menina dos fósforos7. 

Chamou-nos a atenção o fato de os discentes já estarem 

familiarizados com o hipertexto, com os hiperlinks e como a leitura 

de algumas obras dos respectivos autores avançava. Durante esse 

processo, que durou uma aula de cinquenta minutos, o professor 

conseguiu auxiliar os alunos nas dificuldades que foram surgindo, 

desde a compreensão vocabular até o entendimento de alguns 

textos. Assim, a primeira etapa foi concluída e cada grupo já tinha 

anotado o nome de um autor, alguns dados biográficos e um texto 

desse respectivo escritor. 

É oportuno salientar que os textos apresentados pelos alunos 

já haviam sido previamente lidos pelo professor e que a linguagem 

contida nos textos era adequada à faixa etária dos alunos. Outro 

ponto oportuno de se evidenciar é o fato de que todos os textos 

foram, em outro momento, lidos em sala de aula e os aspectos 

literários trabalhados de maneira a promover a fruição da obra 

literária, pois, de acordo com Cosson (2014, p. 26), “não é possível 

                                                 
2 Disponível em: <https://www.pensador.com/cecilia_meireles_a_bailarina/> 
3 Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/palavra-cantada/a-primavera-

da-lagarta.html> 
4 Disponível em: <http://contobrasileiro.com.br/dois-amigos-e-um-chato-cronica-

de-stanislaw-ponte-preta/> 
5 Disponível em: <https://www.letras.mus.br/carlos-drummond-de-andrade/ 

460829/> 
6 Disponível em: <http://portugues.seed.pr.gov.br/arquivos/File/omisterio.pdf> 
7 Disponível em: <https://www.recantodasletras.com.br/juvenil/4299112> 

https://www.pensador.com/cecilia_meireles_a_bailarina/
https://www.vagalume.com.br/palavra-cantada/a-primavera-da-lagarta.html
https://www.vagalume.com.br/palavra-cantada/a-primavera-da-lagarta.html
http://contobrasileiro.com.br/dois-amigos-e-um-chato-cronica-de-stanislaw-ponte-preta/
http://contobrasileiro.com.br/dois-amigos-e-um-chato-cronica-de-stanislaw-ponte-preta/
http://portugues.seed.pr.gov.br/arquivos/File/omisterio.pdf
https://www.recantodasletras.com.br/juvenil/4299112
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aceitar que a simples atividade de leitura seja considerada a 

atividade escolar de leitura literária. Na verdade, apenas ler é a face 

mais visível da resistência ao processo de letramento literário”. 

Na aula seguinte, os alunos foram novamente para a sala de 

informática da escola para continuar e terminar a atividade 

proposta. Nesse momento, o professor orientou que a segunda 

etapa da atividade consistiria na gravação de um pequeno vídeo, 

aproximadamente um minuto e trinta segundos, em que o grupo 

explicaria quem era o autor pesquisado por eles, bem como alguns 

dados biográficos, depois falariam o título da obra que escolheram 

e a qual gênero pertencia. Em seguida, fariam um resumo do texto 

lido explicando o que mais lhes chamara a atenção e terminariam o 

vídeo fazendo um convite aos outros colegas para lerem o mesmo 

texto que eles. Desse modo, todos os alunos da sala teriam a 

oportunidade de ouvir sobre outros textos, podendo, assim, se 

interessar pela leitura. 

As ideias para o desenvolvimento dos vídeos foram criadas 

pelos alunos, de modo que cada grupo ficou livre para escolher o 

melhor lugar dentro da escola para confecção do vídeo. A gravação 

foi feita utilizando o aparelho de celular de um integrante de cada 

grupo e, por meio da conexão com a internet, puderam ser 

disponibilizados no grupo da sala criado no WhatsApp em outra 

oportunidade - e para outra atividade - assim, todos puderam ter 

acesso às postagens. 

Como existia um tempo previamente delimitado de um 

minuto e trinta segundos para cada filme, as equipes tiveram que 

sintetizar o conteúdo a ser apresentado e também organizar as falas 

de cada um para que todos os integrantes pudessem participar da 

exposição oral, objetivo final de toda a atividade. 

As práticas docentes aqui adotadas tentaram considerar os 

ensinamentos de Paulo Freire (1996) no sentido de que o professor 

deve ser aquele que, necessariamente, proporciona aos seus alunos 

as oportunidades de aprendizagem no sentido de promover a 

autonomia do educando, e não simplesmente transmitir e 

reproduzir aquilo que sabe. Nas palavras do autor, “saber que 



52 

ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, 

p. 47). 

Já a segunda atividade realizada com os alunos teve como 

objetivo principal a apresentação e o reconhecimento do fenômeno 

das variações linguísticas e como as situações de oralidade e escrita 

são encaradas nas escolas públicas do Brasil. Fundamentamos 

nossa prática nos estudos de Perini (2010), Görski e Coelho (2009) 

e fragmentos do texto dos PCN (1998) no tocante ao ensino de 

Língua Portuguesa sob uma perspectiva linguística nas escolas 

públicas brasileiras. 

Os PCN preconizam que: 

 
A Língua Portuguesa, no Brasil, possui muitas variedades dialetais8. 

Identificam-se geográfica e socialmente as pessoas pela forma como falam. 

Mas há muitos preconceitos decorrentes do valor social relativo que é 

atribuído aos diferentes modos de falar: É muito comum se considerarem as 

variedades linguísticas de menor prestígio como inferiores ou erradas. (...) 

Cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral nas diversas 

situações comunicativas, especialmente nas mais formais: planejamento e 

realização de entrevistas, debates, seminários, diálogos com autoridades, 

dramatizações, etc. Trata-se de propor situações didáticas nas quais essas 

atividades façam sentido de fato, pois seria descabido “treinar” o uso mais 

formal da fala. A aprendizagem de procedimentos eficazes tanto de fala 

como de escuta, em contextos mais formais, dificilmente ocorrerá se a escola 

não tomar para si a tarefa de promovê-la (BRASIL, 1998, p. 26-27). 

 

Diante desse contexto, a ideia de um ensino da Língua 

Portuguesa embasada apenas na gramática normativa tradicional 

não levaria em consideração as constatações e orientações dos 

documentos oficiais, transcritos acima. O fato recorrente é que, 

mesmo os falantes da Língua Portuguesa, em sua maioria, 

consideram que o bem falar e escrever estão intimamente ligados 

ao fato de conhecer e saber empregar as regras preconizadas pela 

                                                 
8 Variedades dialetais ou dialetos são compreendidos como os diferentes falares 

regionais presentes numa dada sociedade, num dado momento histórico. 
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gramática normativa. Segundo Perini, “é isso que justifica a 

presença dos estudos gramaticais na escola” (PERINI, 2010, p. 18). 

As variações linguísticas se realizam de várias formas e, de 

acordo com os estudos de Görski e Coelho (2009) há a variação 

geográfica, também conhecida como regional ou diatópica que se 

refere aos diversos falares de uma mesma língua em lugares 

diferentes, podendo ser desde lugares mais distantes a lugares mais 

próximos entre si, dentro de um país. 

Outra classificação de variação é a social ou diastrática. Ela diz 

respeito aos grupos sociais, envolvendo, por exemplo, sexo, idade, 

classe social, profissão, grau de escolaridade, dentre outros. Cada 

um desses grupos faz uso de uma linguagem que além de ser 

motivada linguisticamente, também apresenta forte influência 

extralinguística, ou seja, a questão da identidade. Dependendo da 

maneira como se fala, pode-se definir a que grupo pertence o 

falante.  

É importante ressaltar que nenhuma língua está imune a 

variações, assim como nenhum falante é capaz de comunicar-se 

sempre com a mesma variedade linguística. 

Tendo em vista essa realidade, propusemos aos alunos uma 

atividade de reconhecimento das variações linguísticas em textos 

orais e escritos e, de certo modo, uma breve análise sobre esse 

fenômeno. O passo a passo do desenvolvimento dessa atividade 

também foi realizado considerando as práticas de letramento 

digital e uso de recursos tecnológicos disponíveis na escola. 

No primeiro momento da aula, o professor fez um 

levantamento do conhecimento prévio dos alunos acerca do tema. 

Alguns deles disseram já ter percebido que há uma diferença na 

fala dos brasileiros em determinadas regiões do país como, por 

exemplo, os habitantes do nordeste e os do sul. A percepção dos 

alunos fazia referência ao léxico e ao sotaque dos falantes. 

Depois desse momento de conversa com os alunos sobre os 

comentários que alguns fizeram, o professor explicou com maiores 

detalhes sobre o fenômeno variação linguística. 
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Para elucidação e contextualização da aula, o professor 

apresentou alguns textos impressos de gêneros variados, audição 

de algumas canções e também a reprodução de vídeos para que os 

alunos pudessem visualizar e entender o tema da aula com maior 

clareza. Os links para as canções e textos e também para o vídeo 

sobre a oralidade nos diversos lugares do Brasil encontram-se nas 

notas de rodapé. 

Depois de todos esses procedimentos, que tiveram duração de 

aproximadamente três aulas, o encerramento da atividade 

privilegiou a produção textual de uma narrativa com inserção de 

diálogos abordando a questão da variação linguística dos 

personagens da narrativa.  

De início, foram apresentados aos alunos os poemas de 

Oswald de Andrade, Pronominais9 e Vício na fala10, para que os 

alunos identificassem nos textos literários a variação utilizada. O 

professor aproveitou para ensinar aos alunos que, dependendo da 

intenção, o autor pode se valer de recursos da língua para se 

expressar, como o que aconteceu nos poemas citados. 

Como o ensino de Língua Portuguesa nas escolas está ainda 

muito arraigado nas práticas e reproduções de regras preconizadas 

pela gramática normativa, alguns alunos acharam estranho e 

questionaram se os textos não estavam escritos de maneira errada, 

fato que reafirmou a ocorrência de tais práticas nas salas de aula do 

país. 

Após esse momento rico de discussão e levantamento do 

conhecimento dos alunos, o professor apresentou aos estudantes 

duas canções que também abordavam o tema, quais sejam: Saudosa 

maloca11 e Samba do Arnesto12, ambas de Adoniram Barbosa. Ao 

reproduzir as canções por meio de vídeos disponíveis na internet, 

os alunos puderam, mais uma vez, identificar a variação linguística 

                                                 
9 Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/literatura/oswald-

andradepoeta-revolucionario.htm>. 
10 Disponível em: <https://www.escritas.org/pt/t/7794/vicio-na-fala>. 
11 Disponível em <https://www.letras.mus.br/adoniran-barbosa/43969/> 
12 Disponível em <https://www.letras.mus.br/adoniran-barbosa/43968/> 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/literatura/oswald-andradepoeta-revolucionario.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/literatura/oswald-andradepoeta-revolucionario.htm
https://www.escritas.org/pt/t/7794/vicio-na-fala
https://www.letras.mus.br/adoniran-barbosa/43969/
https://www.letras.mus.br/adoniran-barbosa/43968/
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presente nas letras das músicas e solidificar as informações dadas 

pelo professor. Discutiu-se o fato de que existem várias maneiras 

de manifestação da língua materna e que, dependendo do contexto 

e da intenção do autor, a comunicação não fica prejudicada pela 

utilização de uma variação menos privilegiada. 

Após essa discussão, foram entregues aos alunos uma tirinha 

do personagem de Maurício de Souza, Chico Bento13, para ampliar 

seu campo de análise quanto ao fenômeno da variação linguística.  

Para finalizar a atividade, o professor exibiu dois vídeos 

disponíveis na internet. O primeiro, intitulado Preconceito 

linguístico no Brasil14, e o segundo, Línguas do Brasil15. Com o auxílio 

do aparelho de Datashow, em sala de aula, os alunos puderam 

refletir sobre a questão do preconceito linguístico que 

determinadas pessoas sofrem em decorrência da não utilização da 

variação privilegiada pela sociedade e, também, sobre as 

influências de diversos povos na formação das muitas variações 

orais e escritas do português falado no Brasil. 

Ademais, para a sistematização de uma atividade escrita, foi 

proposto aos alunos que produzissem um pequeno texto narrativo, 

aproximadamente quinze linhas, respondendo às seguintes 

questões:  

●  Existe uma variação melhor do que a outra? 

●  Como deve ser o tratamento dado à variação linguística? 

São diversas expressões da língua falada e escrita ou deve ser 

taxada como modo correto e incorreto de falar ou escrever? 

Após essa atividade, o professor pôde ler os textos, apontar as 

correções que se fizeram necessárias e orientar o processo de 

reescrita. Depois disso, o professor releu as produções textuais e os 

alunos puderam compartilhar com todos os colegas de sala os seus 

textos.  

                                                 
13 Disponível em <https://www.google.com.br/search?q=tirinhas+do+chico+ 

bento&biw/> 
14 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Vnqe7P95v4M>. 
15 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XKqWOJwe6cQ>. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vnqe7P95v4M
https://www.youtube.com/watch?v=XKqWOJwe6cQ
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Entendemos que a atividade foi produtiva no sentido de fazer 

com que os discentes percebessem e identificassem o fenômeno da 

variação linguística presente nos diversos contextos de 

comunicação e nos mais variados grupos sociais. É importante 

salientar que as discussões abarcaram circunstâncias inerentes à 

variação linguística como, por exemplo, posição social, níveis de 

escolaridade, ocupações de lugares geográficos, bagagem cultural, 

idade, sexo, dentre outros. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entendemos que a tecnologia digital, através de todos os seus 

recursos disponíveis como, por exemplo, softwares específicos para 

fins educacionais, sites especializados no ensino de determinados 

temas, equipamentos eletrônicos de última geração etc. não 

substitui o ensino tradicional e suas práticas; contudo, não há como 

negar que tais instrumentos constituem excelente ferramenta para 

auxiliar o trabalho docente no que se refere à exposição e 

elucidação de qualquer atividade realizada dentro ou fora da sala 

de aula. 

Em um mundo como o nosso, onde a cibercultura é 

predominante na vida dos jovens, há a necessidade de a escola 

propor e implementar ações que favoreçam a aproximação do 

aluno ao universo da educação e do saber científico enquanto 

instrumentos de desenvolvimento intelectual e social. 

No tocante à realização das atividades desenvolvidas com os 

alunos envolvendo a inserção e a apropriação da tecnologia, 

percebemos o seu fascínio nos discentes e o aumento da 

colaboratividade entre eles. Nesse sentido, a partir do momento em 

que o docente reconhece a tecnologia digital e os recursos 

tecnológicos como ferramentas educacionais, apresenta-se aí uma 

ação efetiva da escola no intuito de contribuir para com o 

desenvolvimento integral de seus alunos. Desse modo, esse 

reconhecimento implica no uso objetivo e sistematizado da 

tecnologia em favor da aprendizagem.   
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EDUCAÇÃO NA ERA DIGITAL E A  

REINVENÇÃO DA ESCOLA 

 

Lamia Jorge Saadi Tosi1 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O uso de tecnologia é um tema que tem suscitado inúmeros 

debates nos mais diversos setores da sociedade. Na Educação, essa 

discussão vem se arrastando há algum tempo, porém ainda há 

muito a ser feito para que a escola se aproprie efetivamente e 

eficazmente dessa ferramenta. 

Sabemos que existem crianças que aprendem a ler e escrever 

nas telas do computador, antes mesmo do que esperaríamos: 

aprenderem a ler e escrever de maneira habitual, ou seja, usando 

lápis e papel. 

Em nossos dias o computador tem se transformado em 

ferramenta que permite, que no interior da escola a criação de 

novos ambientes e novas formas de aprendizagem que levam os 

alunos a pensar e a aprender de maneira eficaz. 

Os conhecimentos de informática com suas linguagens, dão 

conta de que novos códigos devem ser aprendidos para sabermos 

operar um computador, e, essa aprendizagem, hoje, significa 

condição de empregabilidade. 

Vivemos em uma época de grandes e rápidas transformações, 

a toda hora recebemos informações pelo rádio, pela televisão, pela 

Internet. As tecnologias de informação e de comunicação trouxeram 

mudanças marcantes para o cotidiano e seus efeitos são sentidos 

em todos os campos do saber e de nossas vidas. 

                                                 
1 Doutora em Ciências Sociais pela FFC-UNESP-Marília; Mestre em História pela 

FCHS-UNESP-Franca. Atuou como professora de Geografia e de Diretora de 

Escola pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 
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A escola é o locus privilegiado onde os impactos causados 

pelas tecnologias de informação e de comunicação possam ser 

sentidos e vivenciados como espelho da sociedade na qual a escola 

está inserida. Somos conscientes de que os computadores, em certa 

medida, estão substituindo o trabalho humano como acontece nas 

grandes indústrias, no agronegócio, enfim, mas eles não 

substituirão o intelecto. O Professor é o grande agente de formação 

da aprendizagem do aluno, o professor não é apenas transmissor 

de informações e habilidades. 

 Paulo Freire, em sua obra Pedagogia da autonomia, descreve: 

 
que ensinar não é transmitir conhecimento, pois quando entro em uma sala 

de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às 

perguntas dos alunos, a suas inibições, criar possibilidades para que o aluno 

produza e construa o seu conhecimento (FREIRE, 2000, p.52). 

 

O importante não é somente conhecer o computador ou 

aprender a lidar com ele, o importante é saber e o que saber-fazer 

na utilização dessa tecnologia. Saber fazer dessa tecnologia 

ferramenta que seja capaz de melhorar a qualidade de vida.  Temos, 

porém que nos colocar atentos para que não nos tornemos 

mecanicistas e tecnicistas no emprego dessas ferramentas, o que 

devemos ter como objetivo é sempre e em primeiro lugar a 

formação mais completa dos alunos, tanto em conhecimento 

específico, como em cultura geral. 

 

2. O COMPUTADOR: UM INSTRUMENTO QUE PODE 

COLABORAR COM O ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Os instrumentos tecnológicos de comunicação se diversificam 

com velocidade enorme. Esses instrumentos estão presentes em 

nossa vida cotidiana e não podemos ignorá-los. Nos bancos 

escolares podemos ensinar e podemos aprender sem eles, mas é 

indiscutível que sua apropriação é de suma importância para 

alunos e professores. 
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Temos assistido ao cotidiano da sociedade passar por 

inúmeras transformações. Ter acesso ou não à informação pode 

constituir em elemento de discriminação na ordem social dessa 

nova sociedade. 

A escola encontra-se inserida nessa nova sociedade, portanto, 

é necessário que a escola incorpore, em seu modo característico de 

promover ensino-aprendizagem, maneira eficaz de ampliar a 

presença de novas tecnologias educacionais, que permitam ao 

aluno a evolução pessoal autônoma que se leve em conta as 

habilidades, as competências, as exigências e os percalços de cada 

um deles. 

É de grande importância que a escola crie mecanismos para 

que o professor acompanhe a evolução tecnológica de seus alunos, 

pois, ao incorporar as novas tecnologias, às salas de aula só terão 

sentido e só serão eficazes se contribuírem para a melhoria da 

qualidade de ensino. A simples presença de novas tecnologias na 

escola não é garantia de melhor qualidade de ensino, uma vez que, 

por meio de uma aparente modernidade, pode-se esconder ensino 

tradicional baseado na recepção e memorização de informações. 

As tecnologias devem ajudar a enriquecer o ambiente 

educacional propiciando a construção de novos conhecimentos de 

forma ativa, crítica e criativa. Um ambiente onde atuarão em 

parceria o professor e o aluno. O computador e suas possibilidades 

devem ser usados na escola para permitirem novas formas de 

trabalho, criando ambientes de aprendizagem nos quais os alunos 

realizam pesquisas, fazem simulações, aprendem a descobrir 

soluções e constroem conhecimentos. 

O computador é apenas mais um instrumento de ensino que 

está ao alcance do professor para ajudá-lo a criar novas formas de 

ensinar. 

Segundo Pierre Levy: 

 
[...] a escola é uma instituição que há cinco mil anos se baseia no falar/ditar 

do mestre, na escrita manuscrita do aluno e, há quatro séculos, em um uso 

moderado da impressão. Uma verdadeira integração da informática (como 
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do audiovisual) supõe, portanto, o abandono de um hábito antropológico 

mais que milenar, o que não pode ser feito em alguns anos (LEVY, 1998, p.08) 

 

Levy (1998), leva a reconhecer que necessitamos de tempo 

para abandonarmos hábitos tão arraigados, todavia a quebra de 

paradigmas é o ponto central para acompanhar tantas 

transformações que exigem da sociedade o desenvolvimento de 

nova mentalidade e novo olhar ao se inserir no mundo digital. 

Acreditamos que essa mudança só será possível por meio de 

educação continuada. 

 

2.1. A mudança de paradigmas na Era Digital: pontos positivos e 

pontos negativos. 

 

A Era Digital causou revolução na maneira de ensinar e 

aprender, levou a escola à mudança de paradigmas e esta se inicia 

quando o aluno começa a ter acesso à Internet banda larga de 

maneira mais intensa a partir do ano 2000 quando a geração Z 

começava a entrar em cena – fazendo com que todos pudessem 

publicar conteúdo. A cada dois dias é criada uma quantidade de 

informação equivalente ao período que vai do início da história da 

humanidade até 2003 (GABRIEL, 2013).  

Estamos vivendo em uma era de crescimento tecnológico 

exponencial. Nosso cérebro evolui linearmente, contudo a curva de 

conhecimento tecnológico e de informação cresce de forma 

exponencial. Temos um gap (quebra de continuidade, ou seja, 

descompasso) que cresce cada vez mais nessa relação. A partir 

desse cenário, todo mundo tem acesso à informação, que não é 

escassa nem restrita. Por isso, não é mais necessário alguém para 

mediar a informação e fornecer conteúdo, assim, a função do 

professor muda completamente. 

Se até a pouco tempo era somente o professor quem 

determinava os conteúdos e, somente através dele, os alunos 

tinham acesso ao conhecimento. Agora, com as novas tecnologias, 
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o professor passou a ser um tutor, ou seja, ele tem como função 

ajudar o aluno a pensar, a inovar e a aprender a aprender. 

Era importante inovar e aprender a aprender, mas o aluno 

sobrevivia sem isso, pois as mudanças que aconteciam na 

sociedade eram muito lentas, demoravam décadas, fazia sentido 

aprender algumas fórmulas e conteúdos na escola que seriam 

válidas durante trinta anos, ou seja, o tempo da sua carreira 

profissional. Hoje, por causa da curva exponencial de mudança 

tecnológica e de informação, tudo muda muito rápido. Tablet, 

mobile, redes sociais e tantas outras possibilidades que se renovam 

rapidamente.  

Se a escola apenas ensinar fórmulas e conteúdos, nada terá 

mais validade quando o aluno sair de lá. Na Era da Inovação não 

tem lugar usar fórmulas antigas para se resolver problemas novos. 

É preciso ter criatividade, experimentação e pensamento crítico. É 

isso que a escola tem de ensinar, mas ela muitas vezes continua a 

fazer o que se fazia no século passado. O professor, por sua vez, 

precisa se habilitar para ajudar o outro a refletir, o que é muito mais 

difícil do que simplesmente passar o mesmo conteúdo todo 

semestre. Essa é a transformação na qual muitas escolas estão 

interessadas. 

A Era Digital tem trazido paradigmas novos para as escolas, 

mas o principal é que o aluno tem de assumir papel ativo na 

própria educação e isso acontece de maneira natural e orgânica. 

Com essa revolução qualquer um, até mesmo uma criança, 

consegue acessar qualquer tipo de conteúdo em que esteja 

interessado. A personalização e o poder de se educar passaram 

também para o lado do aluno. Outra grande mudança é cognitiva. 

Antes nosso cérebro era predominantemente submetido a 

informações de maneira linear e sequencial para ler um livro 

impresso. A partir da Internet, quando o aluno está navegando na 

página, os links levam esse aluno para outros lugares. Então o 

cérebro começa a traçar inúmeras possibilidades de navegação, ele 

vai e volta, às vezes não volta, dessa forma o consumo de 

informação passa a ser predominantemente hipertextual.  
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E os pontos negativos? 

A era tecnológica também traz para a escola e para a sociedade 

pontos negativos:  bullying, plágio, vícios em jogos eletrônicos, 

entre outros. Outro problema grave é o multitasking, ou seja, fazer 

várias coisas ao mesmo tempo. Hoje uma pessoa/aluno troca de 

telas no computador uma média de trinta e sete vezes por hora. 

Ao fazer isso, o aluno perde um segundo de raciocínio e nem 

lembra mais o fazia. Assim, o pensamento fica mais lento, tem-se 

maior dificuldade para resolver problemas, a produtividade e a 

criatividade diminuem porque fazer associações se torna mais 

difícil. 

Mas esse processo também gera adrenalina – a aluno faz isso 

várias vezes e entra num ciclo que não para, e pode viciar.  

 Além disso o mundo digital acentua o medo de perder, o 

FOMO. Em 2011, já se falava deste acrônimo (acrônimo é uma 

palavra que se forma pela junção das primeiras letras ou das sílabas 

iniciais de um grupo de palavras). FOMO quer dizer Medo de 

perder oportunidades. Existe a variação FOBO, Medo de 

oportunidades melhores serem desperdiçadas. Estamos sofrendo 

de ansiedade causada pelo custo da oportunidade. Estamos nos 

questionando sobre nossas vidas em relação à vida das outras 

pessoas. As escolhas dos outros, cada vez mais estampadas nas 

redes sociais, servem como espelho. Eu deveria fazer o que ele está 

fazendo? O que ela sabe que eu não sei? 

Bem antes das tecnologias digitais, as pessoas já sofriam de 

FOMO, principalmente os jovens. É aquele medo de perder uma 

festa ou um evento, mesmo que esteja cansado ou sem vontade de 

ir, porque todo mundo estará lá e não se quer correr o risco de 

perder algo interessante que possa acontecer. Hoje, no mundo 

digital, acontecem muitos eventos simultaneamente, e os jovens 

querem participar de todos. Isso faz com que fiquem tensos e 

ansiosos, e gastem energia em grau altíssimo. Eles precisam ter 

orientação maior nesse sentido, precisam aprender a ser mais 

críticos e seletivos. 
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Considerando as dificuldades que a educação no Brasil 

enfrenta e a cada dia essa situação se agrava:  falta de estrutura, 

salários baixos e dificuldade de formação, além de certa resistência 

por parte dos professores às mudanças que o mundo digital impõe. 

 Além disso, se a capacitação de professores já era um 

problema antigo, fica mais grave agora. Quem sempre deu aula no 

quadro negro, de repente precisou entender e aprender várias 

ferramentas e plataformas digitais, digitalizar textos e tarefas, 

mandar e-mail para os alunos. O professor despende algumas 

horas adicionais para fazer isso e sem remuneração. Mas, a 

resistência por parte dos professores era mais forte há alguns anos; 

hoje, aumentou o número de educadores interessados em aprender 

as novas tecnologias porque eles não estão conseguindo conduzir 

a aula sem elas e, por causa disso, o nível de engajamento dos 

alunos e as avaliações estão diminuindo. 

A escola ainda enfrenta um outro problema. Muitas vezes, o 

aluno domina as novas tecnologias e o professor não. O aluno tem 

mais fluência digital, mas pode não saber conectar informações. O 

que o professor tem para oferecer? A experiência de como navegar 

em mundos complexos. E o aluno está ansioso para aprender isso. 

O professor não precisa ser um exímio conhecedor em tecnologia, 

nem dominar todas as ferramentas, aplicativos e utilizar as redes 

sociais. Ele precisa de capacitação (de auto capacitação) para ter 

familiaridade e fluência mínima para usar essas plataformas para 

conectar informações a favor da sua disciplina. 

 Observamos certo comodismo por parte dos professores, que 

esperam as instituições ou governos oferecerem tablets ou 

computadores para trabalhar. No entanto, o problema não é o 

equipamento. Embora o equipamento seja necessário, o professor 

tem de ser suficientemente autônomo para saber como utilizar 

esses equipamentos em prol de uma educação de qualidade. 

Questionamos sempre em que estágio de desenvolvimento 

que nossas escolas estão em relação ao uso das mídias digitais e das 

tecnologias aplicadas à educação?  
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Os EUA estão um pouco à frente, até porque lá há penetração 

tecnológica maior. A Europa com exceção dos países nórdicos: 

Holanda, Suíça, Finlândia, Noruega, Dinamarca está muito 

parecida com o Brasil nesse aspecto. Aqui no Brasil temos lugares 

nos quais há qualquer acesso à Internet, porém, em outros lugares 

onde as tecnologias estão chegando, mas ainda estão muito longe 

do ideal e em outros elas ainda não chegaram. Temos centros de 

excelência acadêmica, como um colégio particular em São Paulo 

que desenvolve projeto com a NASA; e, ao mesmo tempo, temos 

locais com escolas que não têm sequer giz. 

Há vários núcleos tentando fazer trabalhos de excelência, mas 

para a população em geral, ainda está muito aquém.  

A Inglaterra nos últimos anos, faz esforço para que todos 

tenham nível de educação altíssimo. Lá, a educação de elite sempre 

foi para a elite, mas no século XXI, nenhum país pode se dar ao luxo 

de dar educação de elite apenas para a elite, caso contrário não 

conseguirá ser competitivo. 

 É ótimo podermos nos inspirar em outros países que estejam 

à frente, mas o Brasil deveria começar uma reforma educacional, 

pois acreditamos que não se pode esperar para ver o que o mundo 

está fazendo sob o risco de ficarmos para trás. Precisamos criar 

nossas próprias soluções, nosso caminho, enquanto, logicamente, 

caminhamos junto com o mundo. 

 

2.2. Cinco tendências para a educação na Era Digital 

 

A EnlightED é a empresa de soluções Internet das Coisas, que 

fornece plataforma de tecnologia líder para edifícios inteligentes. 

Com tecnologia de sensores revolucionária e de rede escalável para 

a coleta de dados em tempo real em aplicativos de alto valor, a 

EnlightED redefine o que um edifício inteligente pode ser. 

 Realizou, em 2018, reunião em Madri, com especialistas do 

mundo todo, para debate sobre o papel da tecnologia na educação 

do futuro. 

As perguntas centrais eram:  
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● Como a tecnologia está transformando a educação?  

● Qual o papel da inovação educativa? 

● Quais barreiras ela diminui, ou aumenta, na 

democratização de ensino-aprendizagem?  

● Como devem ser o estudante e o professor do futuro?  

Essas e outras perguntas sobre educação na Era Digital foram 

debatidas por especialistas de todo o mundo.  

Apresentando insights sobre equidade, propósito, dados para 

subsidiar decisões e novas competências pessoais e profissionais.  

Na EnlightED, como já foi dito realizada em Madri 

estabeleceu-se cinco principais tendências para a educação na Era 

Digital. As cinco principais tendências são: 

1) Estímulo à capacidade de aprender 

A escola tem que desenvolver nos alunos a vontade de querer 

e de aprender. Isso exige que alunos desenvolvam atitudes que os 

levem a se interessarem em aprender a conhecer, fazer, conviver e 

se desenvolver como pessoa, como cidadão participativo e como 

conhecedor da sociedade em que se encontra inserido.  

2) Valorização da criatividade e da imaginação 

Um dos aspectos mais importantes da criatividade na escola é 

ensinar os alunos resolverem problemas,  explorarem o ambiente,  

desenvolverem um olhar curioso para o seu entorno e, até mesmo 

para com as pessoas com as quais convive, pois, um adulto criativo 

é alguém que saberá encontrar recursos para se reinventar e 

reinventar seu entorno, contornar as adversidades que a vida 

coloca para serem enfrentadas frente a frente.  

Hoje, convivemos com uma enxurrada de estímulos e 

informações, por isso é necessário cautela na introdução de 

algumas tecnologias e levar os alunos a desenvolverem atividades 

que estimulem imaginação e  criatividade. É importante deixar que 

as ideias ganhem fluidez, pois o desenvolvimento da criatividade 

precisa se ancorar numa nova visão de educação, ou seja, a 

educação deve ir muito além da memorização e da reprodução do 

conhecimento, é preciso sair da rotina da sala de aula, criar 

ambientes ricos em estímulos, provocar conversas e perguntas que 

http://fundacaotelefonica.org.br/inovacaoeducativa/
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desenvolvam a curiosidade e a imaginação e levar a pensar de 

maneira independente, reconhecendo e valorizando  ideias e 

expressões criativas que abram caminhos para aprendizagens de 

coisas novas.  

Crianças criativas podem ser, no futuro, profissionais 

inovadores, criativos e que possam criar novas coisas. 

3) Democratização e personalização na resolução de 

problemas 

O próximo desafio do sistema educacional na era digital é 

oferecer aos alunos plataformas para que eles mesmos possam 

compartilhar conhecimentos, lacunas de aprendizagens e lançarem 

novos desafios. 

Considerando a atração que os jovens sentem pelo 

entretenimento digital, desde os jogos virtuais às plataformas de 

conteúdos compartilhados, até às redes sociais; essa atração deve 

ser levada em conta e o protagonismo de cada um tomado como 

exemplos voltados para desenvolverem aprendizagens e como 

oferta de conhecimentos mediante o desenvolvimento de 

atividades atraentes nas quais os alunos encontrem oportunidades 

de participarem como seres capazes de resolverem problemas. 

4) Excelência e confiança serão indispensáveis 

A Educação à distância já é realidade, elas se expandiram e 

cada dia se modernizam com disciplinas e atividades dinâmicas, 

atrativas e prendem a atenção de alunos combinando atividades 

online e presenciais. Dessa forma, abrem espaços para que se 

entrelacem trabalhos de campo com atividades online. 

A atividade online se caracteriza por estimular, unir ideias e 

pessoas de lugares diversos. 

O importante nos dias atuais é escola e professor saberem o 

impacto da era digital na formação dos alunos e aproveitá-los da 

melhor maneira para se produzir educação com qualidade, pois a 

educação de qualidade deve conectar-se com o mundo digital. 

5) A reinvenção da escola 

Por fim, todas as tendências citadas acima clamam por uma 

reinvenção da escola, repensar seus espaços físicos, reequacionar a 
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maneira pela qual se constroem conhecimentos a partir do fato que 

as tecnologias de informação e de comunicação se tornaram 

essenciais para despertar a importância de aprender a aprender de 

forma contínua, ou seja, aprender por toda a vida. Assim, a 

tecnologia se tornou fundamental para facilitar o acesso e também 

para despertar o gosto pelo o que se convencionou chamar de 

ensino para a vida. 

Portanto, o papel da escola e do professor diante das novas 

tecnologias é buscar qualificação, utilizar os recursos que estão 

disponíveis e se conscientizar de seu compromisso com a formação 

de alunos que serão os cidadãos críticos, responsáveis pela 

construção da sociedade. Dessa forma, a escola se reinventará e se 

tornará o pilar de uma sociedade que tenha cidadãos conscientes 

de seu papel na sociedade local e global. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que a educação digital é algo que precisa ser 

desenvolvida em paralelo à educação formal e de forma ampla.  

O conceito de educação digital pressupõe o entendimento da 

mudança que ocorre e o conhecimento das ferramentas digitais, 

seus mecanismos de funcionamento e de como extrair o melhor 

delas. Assim, a educação formal hoje, para acontecer, necessita 

cada vez mais da educação digital, pois o mundo está se 

digitalizando cada vez mais rápido. Estamos virando híbrido de 

corpo biológico com corpo digital, que é o que chamamos de 

cibridismo.  

Por exemplo: se eu perder o meu computador, perco minhas 

pesquisas, meus arquivos e não consigo refazê-los – perco parte do 

meu “cérebro” que está estendido no dispositivo digital. Tudo o 

que eu tenho online no Facebook, no Twitter, aquilo lá também sou 

eu.  

Então parte muito importante nossa é digital, e não apenas a 

biológica. Portanto, o aluno precisa ter o letramento digital de 

inserir nesses novos tempos. É a mesma coisa de quando fomos 
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educados para aprender a nos vestir para não passarmos frio ou a 

escovar o dente para evitar a cárie. Isso faz com que nos sintamos 

protegidos e tenhamos uma performance melhor de nosso corpo 

biológico. A mesma coisa é necessária no plano digital.  

Educação digital não significa ficar somente no mundo digital, 

mas fazer a integração entre on e o off. Os instrumentos da Era 

Digital disponíveis são instrumentos que nos levam a refletir como 

os alunos aprendem, como pensam sobre o ato de pensar, se 

conseguirmos promover essas reflexões já teremos alcançado uma 

grande conquista. 

Sabemos que a forma de ensinar e aprender necessita de série 

de inovações para atender as necessidades desses alunos da Era 

Digital, ou seja, a escola necessita se reinventar ética e moralmente: 

refazendo seus planos, repensando seus objetivos e realmente 

formando cidadãos para a construção de uma sociedade mais 

igualitária, na qual a educação de qualidade seja um direito de 

todos. Uma educação de qualidade em que a quantidade será 

representada pelo maior número de pessoas físicas conectadas em 

redes virtuais. 
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TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Cleide Ferreira de Camargo1  

Regiane da Cruz Tostes2 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A tecnologia vem adquirindo cada vez mais espaço no 

ambiente escolar. Além de ser um meio de aprendizagem, é 

utilizada também como forma de interação entre professor e aluno, 

transformando a sala de aula em um local descontraído e 

interessante para todos. Dessa forma, a estrutura na educação vem 

sendo transformada pela tecnologia.  

Segundo Moran (2013), as tecnologias são apenas apoio, isto é, 

meios. Elas nos permitem realizar atividades de aprendizagem de 

formas diferentes das tradicionais, de maneira que podemos 

aprender estando juntos, porém, em lugares distantes, sem a 

necessidade de reunir-se numa sala de aula para que isso aconteça. 

Assim, além das vantagens oferecidas, deve-se também 

analisar a forma que a tecnologia nas escolas deve ser introduzida 

e os limites que devem ser respeitados. Discutir alguns pontos 

importantes, como as formas que a tecnologia deve ser implantada 

no ambiente escolar, os meios e equipamentos para que isso ocorra, 

as vantagens e desvantagens dessa mudança, e o que isso 

influenciará na sociedade. 

Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa é discutir a maneira 

de implantação da tecnologia no ambiente escolar, visando às 
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mudanças na forma das atividades e no aprendizado e, como 

objetivo específico, tem-se discutir a maneira de introduzir a 

tecnologia na escola, pensando na importância da mudança nas 

atividades escolares e na sociedade, os instrumentos tecnológicos 

que podem ser introduzidos no ambiente escolar e as vantagens e 

desvantagens que podem ocorrer com a mudança.  

Aliás, o sistema de ensino precisa de reforços para que os 

objetivos educacionais sejam atingidos e, desta maneira, 

equipamentos tecnológicos podem ajudar a facilitar esse processo. 

Trazendo novas metodologias de ensino, a mídia tecnológica 

oferece ferramentas que geram maneiras diferentes de ensinar, 

fugindo da rotina do lápis, borracha e papel. Aulas em forma de 

apresentações de slide, filmes e vídeos, imagens que contribuem 

para o entendimento, música, jogos interativos e infinitas 

possibilidades podem transformar a educação de uma forma 

criativa e animada, fazendo com que o aluno se interesse pelo 

assunto discutido e passe a participar ativamente das aulas.  

Com o acesso fácil a esses meios, a escola obtém um grande 

apoio na educação, já que a tecnologia pode facilitar a elaboração e 

realização das atividades escolares, e o tempo é mais bem 

aproveitado e o ensino consegue ser mais eficiente. 

 

2. A TECNOLOGIA NA SOCIEDADE 

 

Ao pensar em tecnologia e sociedade logo pensamos em 

futuro, porém, temos tecnologia desde os tempos pré-históricos. De 

acordo com a Secretaria do Estado de Educação de São Paulo  a 

tecnologia sempre fez parte da vida humana desde a pré-história. 

O ser humano sempre buscou maneiras de ultrapassar obstáculos 

e, assim, foi desenvolvendo diversos instrumentos para sanar suas 

necessidades. Podemos citar como exemplo a descoberta do fogo, 

a invenção da roda, das máquinas a vapor, até chegar ao uso das 

tecnologias digitais como ferramentas que auxiliam no progresso, 

no desenvolvimento e na participação social. 
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Dessa forma, o ser humano evolui assim como a sociedade, 

passando a ter necessidade de descobertas até os dias de hoje, onde 

a maioria vive em torno de computadores que transmitem 

informações sobre infinitos assuntos, podendo resolver problemas 

técnicos com o apoio de opiniões, informações e ideias que a rede 

oferece. 

Segundo Moran (1995, p. 24-26) “cada tecnologia modifica 

algumas dimensões da nossa inter-relação com o mundo, da 

percepção da realidade, da interação com o tempo e o espaço”. 

Assim, com a intervenção da tecnologia na sociedade atual, é 

possível perceber que tudo passou a crescer e se beneficiar com os 

recursos tecnológicos. 

Sistemas de produção, abastecimento, serviços, transportes e 

comunicação, tudo utiliza da tecnologia e das informações que ela 

oferece. Grandes transformações estão acontecendo, provocadas 

principalmente pelo avanço desenfreado da tecnologia, onde a 

cada dia são criados produtos e são feitas novas descobertas.  

Algumas pessoas conseguem lidar facilmente com essas 

mudanças, principalmente os mais jovens, mas alguns não 

conseguem se adaptar da mesma forma, passando por algumas 

dificuldades nesse processo, mas há ainda aqueles que não 

conseguem compreender de nenhuma forma como usufruir dessas 

novas tecnologias, e assim passam a ignorá-las, esses geralmente 

são os mais idosos ou analfabetos.  

A forma como lidamos com o apoio da tecnologia no dia a dia 

deve ser um fator a observar. Trabalhos, projetos e pesquisas 

podem ser encontrados totalmente disponíveis na rede, mas não se 

sabe se são confiáveis, por isso é necessário sempre procurar por 

diversas opiniões, e assim constatar se o conteúdo realmente está 

correto. Seria muito importante a intervenção do governo, 

apoiando essas novas tecnologias e criando programas para 

ensinar a sociedade a utilizá-las de forma segura e consciente. 

Assim, todos compreenderiam o seu principal objetivo que é 

informar, auxiliar e integrar o mundo virtual ao real, tornando o 

trabalho e o relacionamento social mais prático e cômodo.  
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2.1 A Importância da Tecnologia  

 

Segundo Vieira (2005) na contemporaneidade, as práticas 

culturais são perpassadas por diferentes tecnologias, sobretudo as 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), o que 

torna relevante compreender os conceitos de tecnologia e técnica. 

Portanto, vivemos em uma sociedade em constante transformação, 

na qual há necessidades de novas tecnologias para facilitar as 

tarefas cotidianas.  

São necessárias máquinas que possam realmente proporcionar 

mais facilidade e rapidez para realizar suas atividades. Muitas 

pessoas utilizam o computador como uma ferramenta de trabalho, 

utilizam a rede para fazer pesquisas, procurar opiniões, criar 

documentos e todo o tipo de projetos. Utilizam as tecnologias, 

inclusive, para se comunicar a longa distância, o que melhora a 

eficiência e o produto final, com toda a rapidez e comodidade 

possíveis. Segundo Kenski (2012, p. 21), “a evolução tecnológica 

não se restringe apenas aos novos usos de determinados 

equipamentos e produtos. Ela altera comportamentos”. 

  Portanto, a tecnologia pode servir também como uma forma 

de lazer, oferecendo uma cultura digital que se encontra em 

constante mudança e recriação, em uma imensa variedade de 

opções, desde jogos, vídeos e filmes, a livros, revistas e 

curiosidades. Com tantas formas de distração que podem ser 

encontradas facilmente, é importante cuidar para que esses 

atrativos não sobreponham o trabalho e outras responsabilidades.  

Com a grande massa de internautas utilizando redes sociais, 

e-mails e blogs, a comunicação passou a ser cada vez mais rápida. 

Não precisando sair de casa, basta se conectar à internet para 

conversar com amigos, familiares, assim como obter notícias de sua 

cidade e do mundo e, dessa forma, tudo está conectado. 

 Trabalho, lazer, comunicação. A tecnologia permite também 

estudar sem sair de casa. Fazer trabalhos da escola se tornou mais fácil, 

sem precisar carregar pilhas de livros, já que a internet possui uma 

grande biblioteca virtual, onde é possível encontrar todo o tipo de 
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informação. Além dessa grande facilidade, há cursos 

profissionalizantes disponíveis para fazer online e até mesmo cursos 

superiores, onde a pessoa pode fazer as aulas virtualmente na hora em 

que desejar e depois apenas fazer os testes na instituição em que cursa.  

A tecnologia está em toda parte, não há como passar 

despercebida. Sem ela o mundo não seria como é hoje, onde cada 

vez mais são feitos grandes inventos e descobertas tecnológicas, 

capazes de modificar a sociedade e a forma como vivemos. 

 

3. A TECNOLOGIA NAS ESCOLAS  
 

De acordo com Moran (2013, p. 12-14 ) “a escola pode ser um 

espaço de inovação, de experimentação saudável de novos 

caminhos. Não precisamos romper com tudo, mas implementar 

mudanças e supervisioná-las com equilíbrio e maturidade”. Neste 

momento presente, a tecnologia faz parte da maioria das escolas, 

mas antigamente não era assim. Isso só é possível por causa de 

grandes estudos que resultaram em invenções que hoje utilizamos 

de maneira corriqueira.  

Segundo Moran (2013, p. 12-14), “são muitos os recursos a 

nossa disposição para aprender e para ensinar. A chegada da 

Internet, dos programas que gerenciam grupos e possibilitam a 

publicação de materiais estão trazendo possibilidades 

inimagináveis há vinte anos”. Assim, o uso de tecnologias como 

uma ferramenta de estudo proporciona ao professor, enquanto 

mediador, orientar formas de pesquisar, ler, consultar opiniões e 

até mesmo jogos didáticos. Isso permite a transformação da 

educação para um ambiente mais interativo e interessante, 

despertando a atenção do aluno.  

O uso dessas ferramentas tecnológicas está disponível para 

que as práticas educacionais possam estar dentro e fora do 

ambiente escolar, ligando os alunos interativamente. O contato 

virtual permite buscar o conhecimento a toda hora, não 

importando o lugar onde esteja, e assim há uma liberdade maior, 

onde o indivíduo pode escolher como e quando procurar pelo 
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conhecimento que deseja. Conhecimento, interação e liberdade, 

dessa forma o aluno e até mesmo o professor sentem-se mais à 

vontade, conseguindo, assim, obter um conhecimento mais amplo, 

despertando a curiosidade do indivíduo.  

 

3.1 Tecnologias utilizadas no Ambiente Escolar 

  

Diversas mídias são utilizadas nas escolas para fazer com que 

haja interação entre os alunos, escola e o mundo, com o objetivo de 

aproximar as pessoas com informações diversas. Essas mídias são:  

∙ Televisão e aparelho de DVD – É uma tecnologia amplamente 

utilizada por ser de fácil acesso à maioria das pessoas. É utilizada 

para transmitir vídeos e filmes, de forma a mostrar com mais 

eficácia o assunto discutido.  

∙ Rádio e aparelho de som – Também de fácil acesso, o rádio 

pode chegar a lugares onde não existe luz elétrica, e nesse aspecto 

pode ser mais vantajoso do que as outras tecnologias. Ele pode 

levar informação, cultura e diversão. 

 ∙ Retroprojetores e projetores – Podem ser utilizados para 

apresentações de conteúdos e trabalhos feitos por alunos, além de 

permitir a projeções de filmes e vídeos.  

∙ Computadores e tablets – Estão presentes em variadas escolas, 

utilizados pela secretaria na organização de trabalhos escolares, e 

por alunos e professores como fonte de pesquisa em laboratórios 

de informática. 

 ∙ Quadros virtual – São utilizados em algumas escolas para 

melhorar a interação entre professor e alunos quando da 

apresentação de um novo conteúdo. Permitem a digitalização do 

conteúdo apresentado, o acesso fácil à internet e a demonstrações 

virtuais que se tornam muito práticas. 

Porém, as mídias são meios, recursos que podem ser utilizados 

por professores como ferramentas para o desenvolvimento da 

aprendizagem. Mas se faz necessária a capacitação docente em 

formação contínua a fim de aplicar recursos tecnológicos 

adequados à aprendizagem. 
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3.2 Vantagens e Desvantagens: Tecnologia na sala de aula 

 

A escola sempre foi uma instituição tradicional, onde 

implantar inovações se torna difícil por causa da resistência de 

muitos, que dizem que não é necessário, já que os métodos 

utilizados ao longo das décadas anteriores não são facilmente 

superados. Como consequência dessa resistência, o que envolve 

mudanças e rupturas de paradigmas, surgem muitas desvantagens 

a serem analisadas, mas junto com elas também aparecem 

vantagens. Uma das grandes desvantagens que o uso da tecnologia 

nas escolas pode trazer é a falta de tempo para organização. 

Planejar as aulas se torna ponto chave para que o ambiente de 

aprendizagem não passe a ser uma distração. Portanto, o 

planejamento requer tempo para que o objetivo seja alcançado, e 

para isso é preciso fazer uma organização pessoal, que às vezes se 

torna complicada com as varias interferências e fatores do dia a dia. 

A atenção e enfoque são necessários, já que os produtos 

tecnológicos podem oferecer muitas formas de lazer. Então, é 

preciso deixar de lado a tentação por jogos e notícias fúteis, o que é 

muito difícil de conseguir quando se trata de lidar com crianças e 

jovens. Para conseguir lidar com essa situação se faz necessário 

seguir uma sequência didática planejada previamente com gestão 

de tempo em sala de aula. E, assim, esperar por um resultado 

positivo no final do período disponível para a realização da tarefa.  

Segundo Freire (2000), “o papel do professor é estabelecer 

relações dialógicas de ensino e aprendizagem; em que professor, ao 

passo que ensina, também aprende”. Portanto também podemos 

observar que não é apenas a forma como a aula será desenvolvida, 

mas a relação estabelecida entre o que deve ser desenvolvido como 

aprendizagem e como utilizar a tecnologia disponível, pois serão 

utilizadas máquinas e elas podem estar em mau funcionamento ou 

até mesmo estragar, gerando momentos de aflição. Quando isso 

acontece, é preciso ter um segundo plano de aula, não deixando 

que a aula seja perdida por causa de uma falha.  
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Até aqui foram citadas algumas desvantagens, e no convívio 

em ambiente escolar com a tecnologia é possível perceber diversas 

outras, mas é precisar dar atenção também às vantagens. Com a 

utilização das mídias nas escolas os alunos passam a se interessar 

pelo assunto discutido e, dessa forma, a aula passa a ter energia, já 

que todos começam a querer participar, saber mais sobre o que está 

sendo discutido, e também cada um com seu saber acaba passando 

suas próprias informações, enriquecendo o conteúdo.  

Além da interação, o uso de equipamentos tecnológicos pode 

ajudar os alunos a entrarem no mundo atual, pois, utilizando esses 

meios, podem aprender a conviver com tudo o que será necessário 

quando entrarem no mercado de trabalho. Os mais jovens possuem 

uma grande facilidade para aprender a utilizar computadores e 

afins e, desse modo, não precisam, geralmente, de grandes 

instruções de uso. Pois apenas começam a descobrir e aprender a 

utilizar as tecnologias. Assim, o professor tem a responsabilidade 

apenas de cuidar para que elas sejam utilizadas corretamente, não 

saindo do planejamento da aula.  

Vale citar, ainda, que a utilização de diferentes tecnologias 

pode ser uma abertura para o mundo, já que notícias entram na 

rede a cada instante. É possível encontrar notícias sobre a 

atualidade e sobre assuntos históricos, e assim é possível fazer 

pesquisas sobre diferentes temáticas, o que permite a liberdade de 

conhecimento, necessitando apenas de curiosidade para querer 

buscar cada vez mais conteúdo. Não há como limitar as vantagens, 

pois assim como as desvantagens elas vêm surgindo com o contato, 

cada vez mais aproximando o indivíduo do conhecimento e da 

integração com quem está do seu lado e com quem pode estar em 

qualquer outro lugar do mundo. 

 

4. PROFESSOR E O USO DA TECNOLOGIA EM SALA DE 

AULA 

 

 O professor tem um papel muito importante quando se utiliza 

tecnologia no ambiente escolar, pois ele deve ter a responsabilidade 
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de desenvolver uma cultura digital com referências de modo de 

pensamento, valores e atitudes, além de trabalhar de forma 

adequada no compartilhamento dos produtos desenvolvidos em 

suas aulas. 

Como o mundo de hoje é muito ligado à tecnologia, os mais 

jovens fazem parte dos nativos digitais que, segundo Prensky 

(2001), possuem a capacidade de realizar múltiplas tarefas, não se 

amedrontando diante dos desafios provenientes das TIC, 

experimentando e vivenciando múltiplas possibilidades 

proporcionadas pelos recursos tecnológicos. 

 Por outro lado, temos o professor que, às vezes, não se 

encontra na mesma situação. Dessa forma, ele precisa aprender a 

utilizar a tecnologia para depois conseguir ajudar algum aluno com 

dificuldade e até mesmo exigir resultado. Será que estamos 

preparados para lidar com estas transformações tecnológicas e aliá-

las à educação? 

Trata-se de uma questão a ser discutida e estudada por muitos 

pesquisadores na área da educação, pois o professor deverá 

desenvolver seu trabalho a fim de buscar um ensino de qualidade 

e, dessa forma, com o avanço da tecnologia, cada dia mais 

aprimorar a visão de como podemos desenvolver conteúdos e o 

processo de ensino e aprendizagem aliados à tecnologia. 

 Por estes e outros motivos que o investimento em 

desenvolvimento de pesquisa e métodos  formativos ou de carreira 

na área da educação tornam-se fundamentais  para que haja 

desenvolvimento da educação básica no País.  

 

4.1 Mudanças para Elaboração de Atividades Escolares 

 

Um dos desafios aos professores atualmente é “compreender, 

utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas 

sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 
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coletiva” (BRASIL, 2018, p. 9). Portanto, deve-se trabalhar  com as 

mentes nativas digitais. Ou seja, trabalhar com pessoas que 

nasceram em um mundo de tecnologia. Em nossas escolas, os 

alunos se apresentam envoltos a uma infinidade de recursos 

tecnológicos, criando a possibilidade de estudar, aprender, 

pesquisar e perceber sua cultura e seu mundo, com um olhar 

diferenciado. 

Entretanto, cabe ao professor saber o que planejar para aplicar 

em sala, como objeto de aprendizagem utilizando a tecnologia; 

segundo Behar et al. (2009), o Objeto de Aprendizagem pode ser 

definido como qualquer material digital, dos quais podemos citar, 

como exemplo, os textos, as animações, os vídeos, as imagens, etc., 

que são utilizados de forma isolada ou combinada, com finalidades 

educacionais.  

 Portanto, as aulas precisam ser muito bem planejadas, para 

que os objetos de aprendizado sejam aplicados em uma 

metodologia de acordo com cada aula em que se pretende 

desenvolver habilidades e competências especificas, devendo, 

ainda, constar no guia de aprendizagem, pois o professor pode 

construir uma aula e incluir diversas interfaces que permitam a 

socialização do conhecimento com seus alunos, com objetos de 

aprendizagem diferenciados. 

  O professor poderá ter a facilidade de planejar sua aula e 

escolher a ferramenta tecnológica que os alunos poderão utilizar 

em diversos momento, não somente no seu horário de aula. 

Para Moran (2012), a aprendizagem pode ocorrer quando 

estamos juntos fisicamente ou conectados; aprendemos no mesmo 

tempo e ritmo ou também em ritmos e formas distintas. Assim, 

cabe ao professor manter-se atualizado e conhecer seu público, 

planejando suas aulas a fim de refletir sobre quais  objetos de 

aprendizagem tecnológicos poderão ser utilizados de acordo com 

cada  estratégia de aula.  

Como exemplo, tem-se os jogos educativos virtuais, cabendo 

citar o quiz, onde, com a utilização de computadores, os alunos 

podem aprender brincando, de uma forma educativa e divertida. 
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Filmes e vídeos também podem ser assistidos em horário de aula, 

os quais podem conter grande força ao demonstrar situações 

históricas ou não, além de culturas e fatos importantes que 

esclarecem muitas coisas que possuímos e convivemos no dia a dia.  

Enfim, o professor não precisa mais ficar somente com o giz e 

a lousa, ou apenas utilizar o lápis e o papel. Agora estão disponíveis 

várias ferramentas tecnológicas, para que os alunos possam 

interagir com as aulas, permitindo uma conexão com um mundo 

atual, deixando tudo mais divertido e prazeroso. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Historicamente, a educação vem sendo modificada, uma vez 

que, em cada século, aparecem novas formas de lecionar, sendo que 

duas das primeiras grandes tecnologias foram o papel e a caneta. 

Em seguida, surgiram os livros que ampliaram as possibilidades de 

disseminação do conhecimento. Com muito tempo de novas 

invenções, eis que agora possuímos computadores e outros 

equipamentos tecnológicos sendo utilizados em sala de aula, 

revolucionando o ensino.  

O ambiente escolar é um lugar para aprendizado e 

compartilhamento de saberes, e a tecnologia neste aspecto está 

totalmente ligada a isso. Com o uso de computadores é possível 

pesquisar. Para isso, é fundamental saber procurar, pois a rede está 

repleta de conteúdos sobre infinitos assuntos. O aluno faz parte da 

escola e dessa forma ele é parte integrante da transformação no 

sistema escolar. Agora, aprender ficou mais interessante e 

divertido e, assim, tudo passa a ser mais interativo, de forma que 

aluno e professor podem compartilhar o que sabem, o que 

pesquisam e o que têm curiosidade.  

Como responsável por tudo isso, o professor é essencial, já que 

ele deve criar formas de fazer suas aulas de modo a utilizar esses 

meios tecnológicos e, assim, surgem várias possibilidades quando 

tudo é bem planejado e organizado. A tecnologia está dentro do 

ambiente escolar para, entre outras coisas, melhorar o ensino, 
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revolucionar conhecimentos e levar informações sobre o mundo e 

qualquer outro assunto ao alcance de todos os alunos. 
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SUA INFLUÊNCIA NO 

JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

 

Tiago de Oliveira Siqueira1  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento e as transformações sociais 

proporcionados pela implementação da tecnologia da informação 

hoje são impressionantes. Em diversas atividades, a informatização 

e a utilização de máquinas e programas trouxeram importantes 

alterações na forma como os profissionais desenvolvem seu ofício.  

Ocorre que, em atividades específicas como a jurídica, a 

dificuldade de implementar esses métodos, por um tempo parecia 

tornar impossível a participação de máquinas na metodologia 

técnica. No entanto, com a recente difusão dos métodos de 

Inteligência Artificial, começamos a ver a elevação das tecnologias 

da informação à um novo patamar, em que mesmo as atividades 

cognitivas podem ser executadas ou aprimoradas pela utilização 

de máquinas e uma programação bem específica. 

Como frisamos, objetivo desta pesquisa é valorizar e poder 

orientar os operadores de direito e os estudantes, da importância 

dos aspectos positivos da implementação da inteligência artificial, 

juntamente com a exposição das diversas modificações que agora, 

desde muito cedo, já fazem parte da vida dos operadores do direito 

e constituem uma nova forma de trabalho legislativo e 

jurisdicional. 

Assim, buscamos com o presente estudo, produzir um 

panorama sobre as novas possibilidades e transformações sobre a 

utilização da Inteligência Artificial no meio jurídico. Para tanto, a 

                                                 
1 Graduação em Direito pela Universidade de Franca (2014) e em Filosofia pela 

Universidade Federal de São João del-Rei. 
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delimitação de alguns conceitos básicos como o de conhecimento e 

Inteligência Artificial são necessários. 

 

2. CONHECIMENTO E INTELIGÊNCIA 

 

De acordo com o tema, devemos entender o conhecimento como 

uma construção complexa e composta por conceitos lógicos 

predefinidos, “o agente tira uma conclusão a partir das informações 

disponíveis, essa conclusão tem a garantia de ser correta se as 

informações disponíveis estiverem corretas” (RUSSELL, 2013). 

Importante em nosso trabalho, é buscar entender que a 

construção do conhecimento a partir do conjunto de informações 

disponíveis, representa, por si só, um novo momento, e que, 

independentemente da profundidade das análises e inferências 

realizadas, a realização desse trabalho, não por agentes humanos, mas 

por computadores ou máquinas, representa uma inteligência 

artificial. 

Inúmeros autores pela história já se interessaram pela 

possibilidade da realização de atividades humanas por objetos a 

princípio inanimados, os chamados autômatos. 

 
O primeiro ensaio que refletiu sobrea natureza dos autômatos foi escrito por 

Bernardino Baldi (1553-1617), abade de Guastalla, em 1589, como prefácio ao 

livro sobre autômatos de Herão de Alexandria (que pode ter vivido em 

qualquer época entre I a.C. e III d.C.), que descrevia uma série de relógios e 

autômatos gregos movidos a água. (...) A ideia de que tudo no mundo pode 

funcionar exatamente do modo como funciona sem que seja necessário nada 

além de um mecanismo interno que, se descoberto, poderia ser fisicamente 

explicado e até reproduzido desempenha, na modernidade, um papel 

filosófico importante, e na contemporaneidade fundamenta a Inteligência 

Artificial (TOLEDO, 2012). 

 

A Inteligência Artificial - IA, representa para os homens então, 

muito mais que uma ferramenta, representada também nossa 

grande aspiração em compreender e reproduzir os grandes 

mistérios do universo. 
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Mas como vimos a princípio, a atividade cognitiva relevante 

em nosso trabalho parte da possibilidade de um agente não 

humano realizar uma atividade por conta própria, a partir de um 

conjunto de informações disponíveis.  

E tudo deverá passar pela possibilidade desse agente ter 

condições de analisar de forma lógica sentenças, imagens e 

situações, e a partir daí, conseguir realizar uma inferência ou tomar 

determinada decisão. 

E aqui vemos o sentido da ampla necessidade de, em inteligência 

artificial ou em tecnologia da informação, termos uma grande 

necessidade de estudos em relação à lógica semântica e lógica 

proposicional, para a construção das sentenças obedecendo as regras 

lógicas para determinarmos a verdade de uma sentença específica, 

obedecendo as normas de um modelo específico, os algoritmos. 

 
Algoritmo (algorithm), em sentido amplo, é um conjunto de instruções, 

como uma receita de bolo, instruções para se jogar um jogo, etc. É uma 

sequência de regras ou operações que, aplicada a um número de dados, 

permite solucionar classes semelhantes de problemas. Na informática e 

telemática, o conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente 

definidos que levam à solução de um problema em um número de etapas 

(ELIAS, 2017). 

 

A realização do algoritmo deverá derivar qualquer 

consequência lógica de determinada sistemática de informações. 

Assim o sistema de IA não será capaz somente armazenar e 

manipular os dados e informações nele inseridos, mas também, 

realizar aquisição, representação e manipulação de conhecimento. 

Essa manipulação inclui a possibilidade de deduzir e inferir novos 

conhecimentos a partir do conhecimento existente, e utilizar 

métodos de representação e manipulação para resolver problemas 

complexos (CARDOSO, 2001). 

Assim, podemos concluir que em inteligência artificial, o 

sistema operacional não deverá se ocupar somente do 

processamento dos dados, mas também, na construção de novas 

informações, a partir das previamente disponíveis, sendo 
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tipicamente capaz aconselhar, analisar, categorizar, comunicar, 

consultar, projetar, diagnosticar, explicar, explorar, prever, formar 

concertos, identificar, interpretar, justificar, aprender, controlar, 

monitorar, planejar, apresentar, recuperar, programar, testar ou 

ensinar (CARDOSO, 2001). 

 

3. A ATIVIDADE JUDICIÁRIA 

 

Existem atividades e conceitos básicos concernentes à ciência 

jurídica, tais como: direito, legislação, conflito de interesses, 

solução desses conflitos, jurisdição, órgão julgadores, processo, 

procedimento, mas o que realmente será interessante em nosso 

trabalho, é procurar identificar em quais etapas da dinâmica 

jurídica será possível a aplicação da inteligência artificial.  

O crescente desenvolvimento tecnológico já possibilita a 

utilização de ferramentas informáticas em quase todos os processos 

jurídicos, no entanto, sistemas realmente inteligentes ainda são 

pontuais. 

É muito comum hoje, nos acostumarmos rapidamente com as 

constantes transformações tecnológicas, no entanto, para o mundo 

do direito, onde as normas são concebidas com uma aspiração 

aparentemente duradoura, essas mesmas transformações tendem a 

criar uma aparente desconexão entre o mundo da norma e a 

realidade.  

Neste ponto, precisamos analisar quais as consequências 

advindas dessas constantes modificações na tentativa de tornar 

essa dinâmica mais proveitosa. 

 

3.1. Técnicas de Inteligência Artificial aplicáveis a dinâmica 

processual 

 

Hoje já podemos perceber a participação dos processos de 

inteligências artificial no Judiciário no Brasil e de sobremaneira no 

mundo. Principalmente quanto ao processo decisório, ainda é 

prematura a expectativa que tenhamos uma maior participação do 
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trabalho computacional. No entanto, podemos esperar que os 

processos de inteligência artificial interfiram cada vez mais no 

trabalho jurisdicional, facilitando ou mesmo influenciando na 

tomada de decisão. 

Mas além de auxiliar e até orientar os profissionais, a 

Inteligência Artificial também pode gerar grandes revoluções e até 

criar mercados e modificar a forma com que vemos o mundo do 

direito, e é isso que passamos a ver. 

Não buscamos, contudo, tentar estabelecer um debate ético, 

pois em nenhum momento se pretende a substituição dos 

profissionais do direito, mas sim, a implementação de ferramentas 

que possam ampliar as possibilidades para um trabalho mais 

produtivo e benéfico à toda a sociedade.  

 

3.1.1. Atividades jurisdicional e notarial 

 

Com a difusão de dos meios de informação e supervisão, 

acompanhamos hoje uma crescente desvalorização do setor 

público por parte da população, principalmente em relação a seus 

altos custos e sua morosidade. A pressão da sociedade passa então 

a demandar a implantação de boas práticas para incremento na 

eficiência por parte dos servidores.  

A implementação e o uso efetivo das novas tecnologias podem 

ajudar em vários aspectos, como na melhora das condições de 

trabalho, diminuição dos custos operacionais e até a melhorar a 

imagem institucional. 

E aqui podemos acompanhar alguns projetos em que é 

possível verificarmos tais benefícios: 

“Idexação Legislativa” – Apontamentos da legislação 

indicada, dando apoio ao “tomador de decisões” sobre tópicos ou 

opções, onde o sistema irá apontar os artigos de lei suscitados pelas 

partes como violados, ajudando a formular de forma mais 

completa a decisão ou os despachos pertinentes. 
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“Triagem parametrizada com automação de minutas” – É uma 

ferramenta eletrônica que elabora a minuta de decisão que será 

proferida pelo presidente da corte de forma automática.  

Este projeto do Superior Tribunal de Justiça inclusive já 

recebeu premiação pela inovação, pois o próprio sistema, ao 

verificar a presença de determinadas condições processuais, já 

elaborará a minuta de julgamento que deverá ser encaminhada 

para a assinatura pelo Ministro competente. 

 

3.1.2. Atividades advocatícias e comerciais 

 

Por possuir maior interesse e investimento econômico o setor 

privado tem apresentado diversas possibilidades para o conceito 

da inteligência artificial. Em um dos principais eventos do setor a 

Fenalaw (Feira Jurídica) estimou-se que o setor movimenta cerca 

de R$ 50 bilhões ao ano. (EXAME, 2017) 

E aqui é onde vemos as principais, e mais impressionantes 

inovações no setor jurídico, e podemos ver a efetiva participação de 

programas de IA na implementação do trabalho. 

“Gestão empresarial de escritórios” – Acompanhamento e 

proposição de fluxo de trabalho. Aqui o sistema busca acompanhar 

os prazos e propor a dinâmica de trabalho da forma mais eficiente 

possível.  

Podemos encontrar programas para todos os níveis de 

trabalho, desde escritórios pequenos, até o acompanhamento de 

grandes carteiras de clientes. 

“Logística jurídica” – Gerenciamento e distribuição de 

trabalho para advogados audiencistas. Neste sistema, vemos a 

delegação de tarefas a escritórios ou advogados que realizam 

especialmente audiências.  

O sistema irá definir qual profissional é o mais indicado para 

realizar a audiências, seja por critérios físicos como distância, ou 

qualitativos, como área de atuação (civil, penal, constitucional etc.). 

“Pesquisa global e assertiva” – Com a indicação de conteúdos 

de pesquisa e casos similares.  
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Esse tipo de sistema, ao contrário de antigos sistemas de 

modelos simples, pode propor, de acordo com uma certa 

quantidade de fatores inicialmente fornecidos, conteúdos 

realmente direcionados à um assunto e indicar casos que 

contenham as mesmas características.  

O aspecto de maior relevância em nosso trabalho, é avaliar 

como as inovações tecnológicas podem afetar não só o trabalho, 

como também a construção do conhecimento jurídico. 

Parte muito importante e pouco conhecida são as chamadas 

“lawtech”, empresas que dedicam sistemas altamente tecnológicos 

que fatalmente irão transformar o modo com que vemos o direito. 

“Lawtech” – Essas empresas fornecem sistemas que podem 

analisar as condições processuais, e propor de acordo com os 

critérios e interesses fornecidos, as medidas que seriam mais 

interessantes e proveitosas, analisando a viabilidade de acordos ou 

recursos através de algoritmos e modelos matemáticos sofisticados, 

permitindo que rapidamente sejam identificados padrões ocultos e 

previstos comportamentos, em simulações de cenários variados. 

Uma impressionante demonstração de poder tecnológico que tem 

revolucionado o trabalho jurídico em grandes escritórios. 

Esse nicho de mercado já apresenta uma demanda de novos 

profissionais dedicados a formular esses novos programas e 

algoritmos, sendo que as próprias empresas chegam a fornecer 

cursos de “Programação e Engenharia Jurídica”. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vimos então, que cada tipo de processo ou atividade judiciária 

guarda um rito próprio e específico. Ainda assim, as inúmeras 

inovações tecnológicas têm ajudado servidores, advogados e partes 

a desenvolverem uma relação cada vez mais dinâmica.  

Ademais, a possibilidade de nos dedicarmos cada vez menos 

com trâmites meramente burocráticos, cria a oportunidade de uma 

maior concentração nas atividades essencialmente cognitivas, 

permitindo que os profissionais se dediquem fundamentalmente as 
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atividades mais importantes, e que demandam um maior esforço e 

conhecimento. 

Por fim, vendo a enorme quantidade de possibilidades 

proporcionados pela Inteligência Artificial, concluímos pela 

necessidade de sua maior implementação, exatamente para que 

possamos expandir esses horizontes. 
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TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: uma 

abordagem crítica 

 

Braian Veloso1  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Pensar sobre a Educação a Distância (EaD) tem se tornado, 

hodiernamente, condição sine qua non em face das ressignificações 

nas quais os processos de ensinar e aprender têm se enredado nas 

últimas décadas. Num contexto brasileiro, a modalidade, 

conquanto tenha se expandido vertiginosamente, ainda demanda 

estudos críticos e aprofundados no que toca às complexidades que 

a permeiam. Dentre os elementos que merecem atenção por parte 

de profissionais e, mormente, pesquisadores da área, cita-se a 

docência. 

A atuação docente na EaD está imbuída de elementos que 

tangenciam a reestruturação produtiva. Isto é, verifica-se 

especificidades como a flexibilização do espaço e tempo de 

trabalho, a atuação em tempo parcial, vínculos precários entre 

instituição e profissionais, etc. É mister, pois, empreender estudos 

que desvelem tais características colimando aclarar as condições 

docentes que perpassam as propostas de EaD. Este estudo se situa 

no bojo das discussões que versam sobre a modalidade e, em 

especial, sobre o trabalho docente dos profissionais que atuam em 

cursos a distância.  

O objetivo precípuo do texto é, então, abordar a precarização 

da docência na EaD à luz de uma perspectiva crítica. Para tanto, 

lançaremos mão de referencial teórico de pesquisadores que se 

                                                 
1 Mestre e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). É especialista em Educação a 

Distância e pesquisa sobre a modalidade e sobre assuntos referentes à 

intersecção entre Educação e Tecnologias. 
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debruçam sobre estudos enfocados na modalidade. Acreditamos 

que o teor crítico deste texto contribui para uma concepção mais 

aprofundada da EaD, tendo em vista o célere crescimento da 

modalidade no País. 

Em se tratando de estrutura textual, iniciamos com uma breve 

discussão teórica concernente aos elementos basilares nas 

discussões sobre EaD e sobre trabalho na contemporaneidade. Em 

seguida, definimos alguns aspectos da docência em cursos a 

distância para, posteriormente, estabelecermos uma análise crítica 

sobre a atividade docente na modalidade. Por fim, encontram-se 

algumas considerações finais. 

 

2. ELEMENTOS BASILARES NAS DISCUSSÕES SOBRE A 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E SOBRE O TRABALHO NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

Tomando o devido cuidado para que a revisão teórica inicial 

não incorra em excrescências, vale retomar, sumariamente, a 

definição daquilo que compreendemos por EaD. Para Neves (2016), 

a modalidade se caracteriza pela separação física entre os atores do 

processo de aprendizagem, porém, estabelece uma relação de 

comunicação e aprendizagem multidirecionais. Para que isso 

ocorra, são necessárias diferentes tecnologias como CD-ROMs, 

livros, programas computacionais e recursos de internet 

disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) (MILL, 

2012). De acordo com Moore e Kearsley (2007, p. 1): 

 
A ideia básica de educação a distância é muito simples: alunos e professores 

estão em locais diferentes durante todo ou grande parte do tempo em que 

aprendem e ensinam. Estando em locais distintos, eles dependem de algum 

tipo de tecnologia para transmitir informações e lhes proporcionar um meio 

para interagir. 

 

Malgrado a diversidade de definições presentes na literatura 

da área, a acepção que aparece amiúde pode ser resumida como: 

docentes e discentes separados no tempo e/ou no espaço, 
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conectando-se por meio de tecnologias diversas (tanto analógicas 

como, na contemporaneidade, digitais). Essas especificidades se 

mostram importantes para entendermos as relações que se 

estabelecem entre a docência na EaD e as necessidades do capital – 

abordaremos isso em pormenores mais à frente neste texto. 

Mas, para além da separação temporal e/ou geográfica, a EaD, 

historicamente, constitui-se a partir de outras particularidades 

relacionadas ao desenvolvimento do processo produtivo. Desde a 

década de 1970, estudiosos como Peters vêm identificado uma série 

de características da modalidade que se assemelham ao processo 

de produção industrial. À época, eram recorrentes, em modelos de 

universidades com finalidade única2, características do que se 

convencionou chamar de modelo fordista: produção de massa, 

racionalização e divisão do trabalho (BELLONI, 2003). Porém, ao 

entendermos as proximidades que existem entre a EaD e os 

avanços das tecnologias, verificamos que suas mudanças possuem 

relação estreita com o desenvolvimento do capitalismo.  

Desse modo, constata-se que a modalidade tem lançado mão 

dos recursos tecnológicos disponíveis num determinado contexto 

histórico. Fazendo um panorama das transformações da EaD, 

Moore e Kearsley (2007, p. 25) definem as seguintes gerações que 

marcaram o seu desenvolvimento: 

 
[...] A primeira geração ocorreu quando o meio de comunicação era o texto, 

e a instrução, por correspondência. A segunda geração foi o ensino por meio 

da difusão pelo rádio e pela televisão. A terceira geração não foi muito 

caracterizada pela tecnologia de comunicação, mas, preferencialmente, pela 

invenção de uma nova modalidade de organização da educação, de modo 

                                                 
2 Ao citarmos as universidades com finalidade única, estamos tratando das 

instituições que ofertam exclusivamente cursos a distância. Esse modelo tem 

como um dos principais expoentes a The Open University (OU) do Reino Unido. 

Como caraterística fundamental, essas universidades possuem um sistema 

organizacional complexo que nos permite compreender a EaD numa visão 

sistêmica. Além da OU, existem outros exemplos de instituições com finalidade 

única, voltadas exclusivamente aos cursos a distância em outros países europeus 

e também em países de outros continentes. 
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mais notável nas universidades abertas. Em seguida, na década de 1980, 

tivemos nossa primeira experiência de interação de um grupo em tempo real 

a distância, em cursos por áudio e videoconferência transmitidos por 

telefone, satélite, cabo e redes de computadores. Por fim, a geração mais 

recente de educação a distância envolve ensino e aprendizado on-line, em 

classes e universidades virtuais, baseadas em tecnologias da internet. 

 

Depreende-se, mediante a citação supramencionada, que, afora 

a terceira geração, todas as demais possuem, como elemento fulcral, 

a tecnologia de informação e comunicação disponível à época. Além 

disso, destacamos que o processo produtivo e as regras que o regem 

também foram se modificando historicamente na EaD. E tais 

mudanças encontraram amplo espaço para se desenvolverem, uma 

vez que a modalidade parece menos resistente às transformações, 

dada a sua dependência da tecnologia e da técnica disponíveis em 

seu contexto histórico, como já mencionado. 

Há que se considerar, entretanto, que as adaptações que 

perpassaram a EaD e, conseguintemente, o trabalho dos que atuam 

em cursos a distância, não sobrepujaram totalmente as 

características daquilo que chamamos anteriormente de modelo 

fordista. A produção em massa, a intensa racionalização e a divisão 

do trabalho ainda são elementos fundantes da modalidade – como 

veremos mais à frente. Mas a reestruturação produtiva3 fez com 

que a flexibilidade de tempo e espaço, presente na EaD, 

modificasse as condições de atuação profissional. À guisa de 

exemplo, ainda que o trabalho se mostre divido e racionalizado, a 

precariedade nos vínculos empregatícios, a atuação em tempo 

parcial, a desmobilização dos trabalhadores enquanto classe, etc. 

                                                 
3 Nos referimos, neste texto, à reestruturação produtiva como uma série de 

transformações pelas quais o trabalho tem passado na contemporaneidade com 

vistas a adaptá-lo às necessidades do capital. Na literatura da área, podemos 

encontrar diferentes nomenclaturas, a saber: pós-fordismo, regime de 

acumulação flexível, toyotismo, etc. Certamente, essas definições possuem 

especificidades e não devem ser utilizadas tão somente como sinônimas. No 

entanto, trata-se de conceituações que, em conjunto, permitem uma 

compreensão ampla das mudanças que permeiam o trabalho coetâneo. 
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são aspectos que passaram a coexistir com aqueles desinentes do 

modelo fordista.  

Colimando precisar aquilo que entendemos por 

reestruturação produtiva, cabe trazer algumas definições. Para 

Larangeira (1997), podemos citar determinados aspectos negativos 

do desenvolvimento do modo de produção capitalista, quais sejam, 

altos índices de desemprego, crescimento do trabalho parcial e 

temporário, ausência ou ganhos modestos de salários reais, além 

do enfraquecimento do poder de barganha dos próprios 

sindicados. De acordo com Franco, Druck e Seligmann-Silva (2010), 

a precarização passou a se tornar um atributo fulcral do trabalho 

contemporâneo e das novas relações de trabalho, desdobrando-se 

em variadas facetas e dimensões. Ainda para os autores: 

 
[...]. Entende-se a precarização como um processo social que instabiliza e cria 

uma permanente insegurança e volatilidade no trabalho, fragilizando os 

vínculos e impondo perdas dos mais variados tipos (de direitos, do emprego, 

da saúde e da vida) para todos os que vivem do trabalho (FRANCO; 

DRUCK; SELIGMANN-SILVA, 2010 p. 237). 

 

A reestruturação produtiva, portanto, assenta-se num modo de 

produção que tem se tornado mais flexível, em decorrência das 

necessidades do desenvolvimento do capitalismo. Com vistas a 

garantir o acúmulo de capital, o trabalho passa por uma série de 

ressignificações que têm, como aspectos que o subjazem, intenções 

pérfidas para o trabalhador. A própria flexibilidade que, a priori, pode 

estar imbuída de um discurso otimista, mostra-se, na verdade, como 

uma forma de precarizar o trabalho e as condições laborais.  

Nesse sentido, antes de entendermos, efetivamente, as 

perversidades associadas à docência na EaD que decorrem da 

reestruturação produtiva, acreditamos que seja importante definir, 

de forma clara e objetiva, como está estruturado esse trabalho na 

modalidade. Na seção seguinte, vamos tratar, então, do conceito de 

polidocência, bem como de outras características imanentes às 

propostas de cursos a distância na contemporaneidade, 

objetivando identificar as condições dos trabalhadores. Para nós, 
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essa revisão teórica é importante para as discussões que serão 

empreendidas mais à frente. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO DOCENTE NA 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Já abordamos, neste capítulo, alguns elementos que fazem 

parte da docência na EaD. Destarte, verificamos que, 

historicamente, a modalidade tem relação direta com o 

desenvolvimento tecnológico e o modelo produtivo de sua época. 

Também verificamos que, embora coexistam com aqueles da 

reestruturação produtiva, os aspectos do fordismo ainda se 

mostram presentes, a saber: produção em massa, racionalização e 

divisão do trabalho. Esta que é, por sua vez, uma das características 

fundamentais da docência na modalidade. 

Ainda que não estejamos excluindo a possiblidade e a existência 

de modelos de EaD destoantes daquele que se encontra no bojo deste 

texto, verificamos que há, sobretudo na contemporaneidade, uma 

necessidade de dividir e fragmentar a docência em cursos a distância. 

Isso se deve, em especial, ao fato de que o trabalho na modalidade é 

sobejamente complexo, demandando um conjunto de profissionais 

que deve atuar de forma articulada e, por vezes, colaborativa. Mill 

(2014) entende que, na EaD, há um trabalhador coletivo exercendo as 

atividades do trabalhador-professor na educação presencial. Esse 

coletivo, que o autor nomeia de polidocência (MILL, 2014), 

compreende distintos trabalhadores, dos quais podemos citar, como 

efetivamente docentes, os tutores (presenciais e virtuais), o docente-

autor e o docente-formador. Podemos asseverar, inclusive, que: 

 
Ainda que haja variação no número de profissionais dessa equipe e na 

função de cada um dos seus membros, nessa modalidade de educação, seria 

difícil um único profissional dar conta de todas as atividades envolvidas. 

Quando possível, a unidocência na EaD requer turmas pequenas, 

simplificação dos processos etc. Como forma de analisar essa unidade, 

formada pelo trabalho em equipe, propomos a noção de polidocência (MILL, 

2014, p. 41). 
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Isso significa que, conquanto existam diferenças, a divisão do 

trabalho é uma condição indispensável à maioria das propostas de 

EaD. Todavia, existem outras características que concernem ao 

modelo fordista mas também à reestruturação produtiva. 

Características estas que, dentre outras coisas, incorrem em 

perversidades ao trabalhador docente que atua na modalidade.  

Como resultado da flexibilidade inerente à EaD, tem-se, por 

exemplo, o trabalho em tempo parcial. Lapa e Pretto (2010, p. 90), 

aos se referirem aos docentes4 que atuam na educação presencial e 

passam, posteriormente, a atuar em cursos à distância, verificam 

que: 

 
As cargas horárias de atividades didáticas de graduação registradas nos 

departamentos permanecem, portanto, inalteradas, como também o salário 

ao longo dos últimos anos. Assim, a carga horária dedicada às atividades de 

ensino na modalidade a distância passa a ser computada como extra – 

configurando-se, claramente, um mais trabalho com um plus de salário, não 

necessariamente numa ordem direta. 

 

Segundo Belloni (2013), a remuneração do professor 

universitário para fazer EaD aumenta a carga horária, fazendo-o 

trabalhar nas horas vagas, tornando-se, por isso, contraproducente 

para o ensino oferecido e para a própria instituição. É evidente, 

assim, que a baixa remuneração oferecida à grande maioria dos 

profissionais que atuam na modalidade acaba criando a 

necessidade de acumular várias funções – muitas vezes são funções 

que desbordam do contexto da EaD. Portanto, trata-se de uma 

característica da reestruturação produtiva, isto é, o trabalho 

precário ou em tempo parcial, que demanda o acúmulo de 

atividades laborais. 

                                                 
4 A análise dos autores diz respeito especificamente ao contexto das universidades 

públicas, que receberam fomento por meio do Sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB). Contudo, as pesquisas nos mostram que é recorrente o acúmulo 

de trabalho também no setor privado, haja vista a baixa remuneração dos 

profissionais que atuam na EaD. 
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Além disso, a docência na EaD apresenta outras características 

que devem ser consideradas. Consoante Franco, Druck e 

Seligmann-Silva (2010), vários tipos de terceirização têm sido 

observados desde a década de 1980, abrangendo velhas e novas 

modalidades. Dentre estas, cita-se o teletrabalho, que ressurge com 

vistas a flexibilizar o uso da força dos trabalhadores (SILVA, 1997). 

Por teletrabalho podemos definir, grosso modo, as atividades 

laborais em que empregadores e empregados se encontram 

distantes no tempo e/ou no espaço, porém, conectam-se mediante 

o uso de tecnologias diversas. A partir dessa definição, não é difícil 

fazer relações entre essa forma de flexibilizar o trabalho e a atuação 

docente na EaD, uma vez que essa modalidade tem, como elemento 

basilar, a separação dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. Sujeitos estes que se mantêm conectados por meio 

de distintos recursos tecnológicos. 

A flexibilidade que permeia a EaD, fazendo com que os 

docentes atuem, por vezes, em forma de teletrabalho, acaba criando 

entraves quando da constituição de movimentos sindicais. Nas 

palavras de Mill e Fidalgo (2002, p. 105), a forma como os 

trabalhadores da educação virtual se relacionam ou se organizam 

inviabiliza, quase que completo, toda e qualquer possibilidade de 

atividade sindical.  E o sindicato é, para a classe trabalhadora, 

extremamente importante, considerando-se que, no modo de 

produção capitalista, abrolham-se entraves que levam à privação 

dos trabalhadores da melhoria de sua situação e de suas condições 

de trabalho (MILL; FIDALGO, 2002). 

A fragilização dos vínculos, por sua vez, também aparece 

como outro aspecto no que toca à docência na EaD. Isso foi 

evidenciado pela pesquisa de Veloso (2018b), e demonstra que, por 

via de regra, os profissionais que atuam na modalidade se 

encontram em situação precária, possuindo frágeis ou inexistentes 

vínculos empregatícios para com a universidade em que atuam. 

Dentre os óbices que se originam dessa precarização, tem-se a já 

mencionada baixa remuneração e, por consequência, a necessidade 
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de acumular atividades remuneradas como forma de 

complementar a renda. 

Posto isso, podemos observar que, na docência que se constitui 

na EaD, existem características que competem tanto ao modelo 

fordista como à reestruturação produtiva. Por meio da fragilização 

dos vínculos, do trabalho em tempo parcial, da dificuldade em se 

constituir movimentos sindicais, do teletrabalho, da divisão das 

atividades, etc. a atuação docente na modalidade acaba se 

subsumindo aos interesses do capital, deixando os profissionais à 

mercê de variados tipos e níveis de perversidades. É por isso que, 

na próxima seção, discutiremos essa precarização juntamente com 

algumas considerações a respeito do embate que deve ser 

empreendido pelos profissionais na busca por melhores condições 

de trabalho. Acreditamos que a análise da docência na EaD, 

quando possível, deve jungir-se a uma visão crítica e 

comprometida para com a transformação da realidade.  

 

4. ELEMENTOS PARA SE PENSAR CRITICAMENTE A 

DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Ao considerarmos que, atualmente, as experiências em EaD 

têm apresentado elementos do modelo fordista ao passo que está 

imbuída de características da reestruturação produtiva, devemos 

pensar na situação dos trabalhadores docentes de forma crítica e 

aprofundada. Por certo, as necessidades que decorrem da 

complexidade de um curso a distância inviabilizam a manutenção 

de um modelo artesanal de produção. Ou seja, em propostas de 

grande envergadura que se utilizam de recursos tecnológicos em 

larga escala e para uma grande quantidade de alunos, é 

praticamente impensável a existência daquilo que Mill (2014) 

intitula de unidocência.  

Logo, não advogamos uma resistência para com a EaD que 

tenha, como corolário, a transformação de um modelo industrial 

para um modelo mais artesanal – como aquele que ainda possui 

proeminência na educação presencial. É certo que a divisão e a 
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racionalização do trabalho podem trazer elementos profícuos, 

principalmente se pensarmos nas vantagens de uma docência 

colaborativa, que compreende múltiplos profissionais atuando em 

prol de uma abordagem interdisciplinar. Outrossim, a massificação 

também é necessária quando falamos de propostas de grande 

abrangência, haja vista as possibilidades da EaD no tocante à 

interiorização e ampliação de cursos nos mais variados níveis.  

No entanto, o modelo fordista, aliado às especificidades da 

reestruturação produtiva, tem trazido uma série de problemáticas 

para a atuação docente. A expansão vertiginosa dos cursos a 

distância, especialmente em instituições privadas, tem massificado 

o ensino de forma a torná-lo, efetivamente, aquilo que podemos 

pejorativamente intitular de fábrica de diplomas. E, em meio a esse 

processo industrial, o profissional docente, tão importante às 

multifacetadas proposta de ensino-aprendizagem, encontra-se 

envolvido em situações aviltantes de precarização do trabalho. Vê-

se uma clara exploração que se desdobra em diferentes 

problemáticas: fragilização de vínculos, salários precários, 

expropriação do saber5, sobrecarga nas atividades, dentre outros. 

De modo paradoxal, lança-se mão da EaD, sobretudo em 

países de dimensões continentais como o Brasil, a fim de 

democratizar o acesso educacional. Investe-se na modalidade sob 

discursos otimistas à medida que se cria condições para a 

exploração recrudescida do trabalho docente. E isso, decerto, tende 

a diminuir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, 

porquanto entendemos que a qualidade da docência está 

                                                 
5 Para nós, a expropriação do saber diz respeito à transformação dos 

conhecimentos docentes em mercadoria. Na EaD, um docente-autor é, por vezes, 

contratado para elaborar distintos materiais didáticos, como livros digitais, 

videoaulas, atividades no AVA, etc. Depois de preparar esses materiais, 

transformando-os em algo venal, ele recebe uma determinada quantia e não 

mais possui vínculo para com a instituição. Esta que passa a replicar o conteúdo 

elaborado infinitamente. Portanto, o conhecimento docente é expropriado em 

forma de mercadoria que é vendida à universidade e pode, assim, ser utilizada 

quase que indiscriminadamente.  
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intimamente relacionada àquela dos cursos oferecidos. Portanto, a 

proximidade que a EaD possui com os avanços tecnológicos e as 

mudanças no modo de produção capitalista acaba sendo utilizada 

como forma de aumentar os lucros e diminuir os gastos – isso se, 

num Estado de bem-estar social, podemos nos referir à educação 

como gasto. 

Com efeito, as experiências em EaD são intrincadas e diversas, de 

sorte que não podemos estender a nossa crítica indiscriminadamente 

à modalidade, negligenciando a multiplicidade de fatores envolvidos. 

Existem, por exemplo, muitas propostas em que as funções docentes 

são reduzida ou inexistentes, cabendo, por praxe, ao material didático 

toda a incumbência instrucional. Numa perspectiva mais tradicional 

da modalidade a distância, o papel do ensino ficava a cargo dos 

materiais didáticos (MAGGIO, 2001). E se entendemos a EaD numa 

abordagem macro, são recorrentes os modelos em que esses materiais 

assumem a função de conduzir sequencialmente a aprendizagem que 

se constitui como autônoma por parte dos aprendizes. 

Mas a crítica que tecemos neste capítulo diz respeito mais 

especificamente à docência dos cursos formais a distância, em 

especial os de graduação e pós-graduação. Trata-se de propostas 

complexas, que envolvem uma extensa carga horária e uma grande 

responsabilidade de habilitar profissionais para o mercado de 

trabalho. Dados do Censo EaD.BR (ABED, 2018) demonstram que 

o número de matrículas na modalidade tem crescido 

vertiginosamente nos últimos anos, consolidando-a como opção de 

formação, inclusive no ensino superior. É por isso que nos 

preocupa a forma como a docência tem sido precarizada, pois esse 

aumento no número de vagas e cursos tem gerado condições cada 

vais mais precárias aos profissionais que atuam na EaD. 

Quando nos referimos às universidades públicas, a 

precarização também é uma constante. Pesquisas recentes de 

Veloso (2018a; 2018b; 2018c) permitem observar que o modelo 
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induzido pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)6 tem 

trazidos aspectos perversos como contratação de profissionais 

mediante bolsa, fragilização ou inexistência de vínculos entre 

trabalhadores e instituições, sobrecarga de trabalho, etc. que geram 

uma série de percalços quando da atuação docente. E isso tem 

implicações diretas na qualidade do ensino oferecido, pois os 

modelos de EaD que têm sido preponderantemente adotados na 

educação superior brasileira exigem uma docência comprometida 

para com a qualidade da aprendizagem.  

Diante disso, parece-nos insofismável refletir sobre a expansão 

da modalidade e, consequentemente, sobre a docência em cursos a 

distância com vistas a fornecer subsídios teóricos que contribuam para 

melhores condições laborais. Uma das necessidades que defendemos 

compreende a definição exata do papel dos profissionais docentes, em 

especial dos tutores (virtuais e presenciais). A atual legislação e a 

intrincada configuração da docência têm obnubilado a importância 

desses trabalhadores ao processo de ensino-aprendizagem. Torna-se 

imprescindível, pois, precisar quais são suas atividades e qual a 

dimensão da importância do seu trabalho à qualidade dos cursos 

ofertados. Isso tende a contribuir para um reconhecimento dos 

trabalhadores enquanto profissionais que exercem funções docentes 

permitindo, como consequência, que se identifiquem enquanto classe 

e se mobilizem.  

Também é fundamental que existam pressões a fim de que 

sejam instituídas bases legais para regulamentar as atividades de 

docência tipicamente exercidas na EaD. É importante que os 

instrumentos de regulamentação e fiscalização sejam burilados, o 

que tende a pressionar as próprias instituições na busca por 

melhorias referentes à qualidade dos cursos oferecidos. 

                                                 
6 O Sistema UAB é um dos principais indutores da modalidade a distância nas 

universidades públicas. Foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006 

(BRASIL, 2006) e é fundamental nas análises sobre EaD em instituições públicas 

de ensino superior federais e estaduais. Para entender um pouco mais sobre esse 

Sistema e as precariedades que ele tem gerado à atuação docente, sugerimos a 

leitura de Veloso (2018b). 
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Certamente, mudanças na legislação devem ser acompanhadas de 

uma constante luta dos trabalhadores, mobilizando-se em 

movimentos sindicais objetivando defender seus direitos e garantir 

que a qualidade dos cursos ofertados ante os órgãos reguladores 

passe necessariamente por melhores condições laborais.  

Não podemos perder de vista, inclusive, a institucionalização 

como aspecto fundante na consolidação de experiências em EaD de 

qualidade no País. No caso das instituições públicas, incorporar a 

modalidade ao seio institucional é ainda mais urgente, 

considerando-se que, na última década, as propostas de cursos a 

distância foram fomentadas por políticas públicas de caráter 

emergencial que trouxeram uma série de problemáticas às 

multifacetadas propostas. Portanto, é fundamental que a EaD 

avance no processo de institucionalização no campo organizacional 

da educação brasileira.  Acreditamos que isso tende a contribuir 

sobremaneira para a melhoria das condições da docência.  

Por fim, ressaltamos que não é intenção deste ensaio propor 

uma espécie de panaceia para os problemas da EaD. Tampouco 

acreditamos que nós, enquanto teóricos, traremos soluções 

definitivas aos trabalhadores. Nossas intenções se limitam, na 

verdade, a propiciar subsídios para uma visão mais crítica e 

aprofundada do trabalho docente na modalidade. A discussão 

teórica é importante no movimento de transformação e avanço das 

experiências em EaD. Mas a teoria deve estar atrelada à prática, e 

não se deve reduzir a importância da luta por parte dos próprios 

profissionais, que devem se reconhecer enquanto classe e, assim, 

engajar-se na busca por um trabalho docente mais digno e 

condizente com a qualidade que a EaD demanda em face de seu 

célere crescimento nos últimos anos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Educação a Distância é, per se, complexa, tendo como uma 

de suas características principais a separação espacial e/ou 

temporal dos sujeitos envolvidos no ensino-aprendizagem, além 
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do uso intenso de tecnologias diversas. Isso faz com que a docência 

na modalidade se configure de forma diferenciada daquela 

exercida na educação presencial. A partir da divisão acentuada do 

trabalho, do uso constante de recursos tecnológicos, da atuação em 

espaços e/ou locais dissímeis, além de outros aspectos, o trabalho 

docente na EaD se apresenta intrincado, exigindo uma visão crítica 

e aprofundada com a finalidade de aclarar os meandros que o 

perpassam.  

Assim como discuto no texto, em razão das peculiaridades da 

docência em cursos a distância, as transformações decorrentes do 

trabalho contemporâneo ajustado às necessidades do capital 

incidem sobre as atividades dos profissionais. Na medida em que 

a modalidade depende do uso intenso de tecnologias e se mostra 

menos resistente às mudanças na configuração do trabalho – 

quando comparada à educação presencial – verificamos que a 

reestruturação produtiva encontra, na EaD, terreno fértil. É por isso 

que o trabalho docente tem se transformado e, por conseguinte, se 

tornado precário, tendo em vista que são identificados elementos 

como a flexibilização, a fragilidade dos vínculos empregatícios, o 

teletrabalho, a desmobilização enquanto classe, etc.  

Neste capítulo, portanto, nos debruçamos sobre uma análise 

crítica da docência na EaD. Nosso objetivo não foi desconsiderar os 

benefícios que podem ser auferidos mediante a expansão dos 

cursos a distância, especialmente em países de dimensões 

continentais como o Brasil. Aliás, também não questionamos as 

necessárias mudanças no trabalho docente que viabilizam a 

atuação na EaD. Tampouco advogamos uma transformação de um 

modelo industrial para outro mais artesanal – ainda que essa 

discussão seja muito complexa para ser tão somente ignorada. 

Contentamo-nos, então, em desvelar as especificidades da docência 

na modalidade com vistas a oferecer subsídios para discussões e 

análises críticas. 

Em face da exacerbada expansão da EaD no País, 

consideramos que é urgente a luta por melhores condições laborais. 

Sob essa ótica, o protagonismo dos trabalhadores é imprescindível. 
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Estes que devem se reconhecer enquanto classe, mobilizando-se e 

lutando por melhorias, tanto no que compreende às condições 

oferecidas pelas próprias universidades, como naquilo que diz 

respeito às alterações legais que, certamente, tendem a contribuir 

para a constituição de alicerces que viabilizem a qualidade dos 

cursos a distância. Logo, reconhecemos que o exíguo espaço destas 

páginas não é suficiente para toda a complexidade que envolve a 

EaD. Nossa discussão teórica visa, desse modo, à reflexão mais 

aprofundada, na tentativa de contribuir para as discussões críticas 

da área. 
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TUTORIA A DISTÂNCIA EM EDUCAÇÃO MUSICAL:  

um relato de experiência na perspectiva bakhtiniana 
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Assunção Aparecida Laia Cristóvão2  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo analisa os principais aspectos referentes à 

educação a distância (EaD) no curso de Educação Musical, 

oferecido pela UFSCar, na visão do tutor presencial. A EaD possui 

uma forma de ensinar que independe do tempo e do local entre 

professores, alunos e instituição, o que fomenta os discursos e suas 

respectivas vozes. 

Esta modalidade de ensino, segundo Martins e Mill (2016), tem 

como característica a presença de vários atores que compõem esse 

cenário, entre eles: o professor mediador, os tutores virtuais e 

presenciais, o próprio aluno, as equipes de apoio como técnicos, 

designers, gestores e outros. Vale ressaltar que as tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) são utilizadas como as principais 

ferramentas para o processo de ensino-aprendizagem, além do 

material didático, composto por textos, biblioteca virtual e vídeos, 

elaborados especificamente para atender ao ensino virtual. Para 

Belloni (2001), a integração das novas tecnologias da informação e 

comunicação favorece o ensino, no entanto ressalta o perigo do uso 

                                                 
1 Doutorando e Mestre em Linguística pela Universidade de Franca, Bacharel em 

Música – Instrumento Violão pelo Instituto de Artes UNESP SP, Licenciado em 

Pedagogia pela UFSJ, Professor do curso de Artes e Pedagogia da Universidade 

de Franca, Professor de Educação Musical na Prefeitura de Franca 
2 Professora do Programa de Pós Graduação em Linguística da Universidade de 

Franca, Pós-Doutora pela CAPES-UNESP de Araraquara, Doutorado e Mestrado 

em Linguística e Língua Portuguesa pela UNESP, graduação em Jornalismo pela 

PUC Campinas. 
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das tecnologias como finalidade educacional e não como um meio 

de promover a educação. 

O presente artigo tem como objetivo aplicar os conceitos de 

relações dialógicas, enunciação e gênero observados no relato de 

experiência da tutoria presencial do curso de Educação Musical a 

distância da UFSCar ofertado no Polo UAB Franca.  

Conforme a estrutura do artigo, primeiro foram tratados os 

fundamentos teóricos de acordo com os conceitos de Bakhtin, sobre 

dialogismo, enunciado, enunciação e gênero. Logo no segundo 

momento, observa-se um breve relato de experiência, tendo em vista 

o olhar do tutor presencial sobre as relações entre os envolvidos na 

modalidade de educação a distância, onde foi possível analisar, sob as 

perspectivas citadas acima, as possibilidades dos diálogos traçados, 

suas vozes e a riqueza do discurso. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Este texto parte do pressuposto de que nenhum discurso 

pode ser considerado puro ou livre de relações de outros discursos, 

uma vez que tanto a dimensão da língua falada, como a língua 

escrita, direcionam vozes e dizeres. Assim, deparamo-nos com as 

relações dialógicas. 

 O dialogismo pode ser considerado como um dos 

princípios-chave dos conceitos de Bakhtin, constituindo um 

alicerce de toda a sua obra. Segundo Faraco (2009), na concepção 

bakhtiniana, o caráter dialógico da linguagem é o centro de 

qualquer tentativa de se buscar resolver, de maneira plena, os 

problemas da filosofia da linguagem e dos estudos linguísticos.  

A partir desse pensamento, pode-se dizer que a vida é, por 

consequência, dialógica, como argumenta Bakhtin, pois viver é se 

envolver sempre em diálogos:  

 
Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os 

lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente 
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na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no 

simpósio universal (BAKHTIN, 2010, p. 348). 

 

De acordo com esse conceito, é salientada toda a manifestação 

dos indivíduos, o que é permitido por meio da linguagem que 

propicia um constante intercâmbio de valores e sentidos. Como 

resultado, os enunciados ecoam em infinitas formas da linguagem, 

interagindo e desencadeando respostas. Uma das características do 

enunciado é justamente esta: ele faz parte de uma cadeia sem 

princípio nem fim, porém sempre respondendo e antecipando 

respostas de interlocutores e de outros discursos.  

A comunicação pode ser ressaltada como algo que ultrapassa a 

simples transmissão de informações, pois as suas várias formas de 

interação traduzem, principalmente, a questão da linguagem como 

interação social, deixando marcas em vários âmbitos, nas experiências 

pessoais e na sociedade, ou seja, em todo contexto social. 

Os aspectos dispostos através das várias manifestações da 

linguagem ultrapassam o sentido da enunciação monológica, ou 

seja, o sentido de finalizar o diálogo ou deter a dispersão semântica, 

em que a própria língua atribui aos grupos sociais, direcionando 

aspectos organizacionais que permitem a fomentação do diálogo, 

enriquecendo as relações entre os locutores e os receptores. 

Consequentemente, desperta-se o reconhecimento da 

compreensão, através da assimilação do sinal, que passa a ser 

absorvido completamente pelo signo, possibilitando o diálogo, e a 

interação dos enunciados e suas respostas. 

 
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

fisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 

assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 2004, p. 123). 

 

Por meio dos enunciados, conduzidos através das 

enunciações, são produzidos os diálogos, partindo dos indivíduos 

ou de grupos sociais, complementando a essência da comunicação 
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e, consequentemente, a sua devida interpretação. Os atributos de 

troca e os canais de comunicações, auxiliados pelos signos, as suas 

representatividades e as expressões das enunciações, agregam os 

elementos necessários para os verdadeiros propósitos atribuídos à 

língua, traduzidos no objeto da comunicação plena. 

Por meio da interação verbal, são proporcionadas 

manifestações de acordo com os interesses do locutor e as supostas 

imagens que este faz do interlocutor, emergindo, assim, no campo 

de enunciados e enunciações, a interação entre os sujeitos, em meio 

à qual o dialogismo concebe um espaço propício, estabelecendo tais 

associações. 

De acordo com Bakhtin (2015, p. 209), “[...] as relações 

dialógicas são extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, não 

podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua 

como fenômeno integral concreto [...]”. As questões relacionadas à 

língua e à linguagem – pode ser a linguagem cotidiana, a prática, a 

científica, a artística –, estão impregnadas de relações dialógicas, 

porém, o estudo específico da linguagem, atribuído à linguística, 

ultrapassa os seus limites de estudos, dando, assim, à 

metalinguística a função de analisar corretamente as atribuições 

devidas, visto que ela é entendida como um objeto autônomo e com 

metas próprias: o verdadeiro estudo das relações dialógicas. 

Segundo Faraco (2009, p. 66), “para haver relações dialógicas, 

é preciso que qualquer material linguístico (ou de qualquer outra 

materialidade semiótica) tenha entrado na esfera do discurso, 

tenha sido transformado num enunciado, tenha fixado a posição de 

um sujeito social”. Em outras palavras, todas as questões inerentes 

aos aspectos sociais de valores são, respectivamente, parte inerente 

de todo enunciado, postulado como unidade da interação social e 

como um complexo de relações entre pessoas organizadas 

socialmente. Desta maneira, o diálogo deve ser entendido como as 

lutas entre as vozes sociais, relacionando e sobrepondo as forças 

centrípetas e as forças centrífugas. 

As forças centrípetas são aquelas que atuam com vistas a 

normatizar, unificar, centralizar, regular, estabilizar, generalizar e 
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promover recorrência. Operam nos gêneros, estabilizam-nos e os 

tornam homogêneos. 

Por outro lado, as forças centrífugas atuam no sentido de 

estratificar e tornar-se de acordo com as heterogêneas, pois 

corroem continuamente as tendências centralizadoras, por meio de 

vários processos dialógicos, tais como a paródia, a ironia, a 

sobreposição de vozes, etc. 

Outro aspecto de grande relevância pode ser destacado em 

relação às características do dialogismo, que podem ser apontadas 

a seguir: 

 
O dialogismo bakhtiniano, porém, é muito mais radical, pois se aplica tanto 

ao discurso cotidiano como à tradição literária e artística; diz respeito a todas 

as séries que entram num texto, seja ele verbal ou não-verbal, erudito ou 

popular. Aliás, o popular penetra o erudito, e vice-versa (STAM, 1992, p. 74, 

grifo dos autores). 

 

A questão da abrangência das relações dialógicas é notada 

através dos aspectos do âmbito da formalidade e da informalidade 

dos textos e dos diálogos, levando à tona uma amplitude das 

relações nos mais variados aspectos, seja com relação ao campo 

erudito ou quanto às relações de vivências cotidianas que possam 

envolver os aspectos do dialogismo propriamente em questão. 

Outro ponto de destaque apontado por Bakhtin são as relações 

entre culturas diferentes, nas quais os aspectos de respeito aos 

valores deveriam realçar a identidade de cada uma, e não 

descaracterizá-las ou até mesmo menosprezá-las. O ponto de 

encontro entre os valores diferentes deveria ser o de enaltecimento 

das culturas distintas, o que amplia os valores destacados de cada 

uma e, como resultado, aumentam-se conhecimentos, o que 

evidencia o respeito mútuo. O próprio diálogo entre os grupos 

sociais, despertados através de suas próprias estruturas, possibilita 

o enaltecimento de valores e costumes, os quais remetem às 

questões culturais e suas diferenças, e o respeito, que podem ser 

observados de uma maneira positiva, pois, segundo Bakhtin, 
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É só através dos olhos de uma outra cultura, escreve Bakhtin, que uma cultura 

estrangeira se revela da maneira mais completa e profunda. Mas este encontro 

dialógico de duas culturas não deveria implicar uma perda de identidade de 

nenhuma delas; em vez disso, cada uma conserva sua unidade e sua totalidade 

aberta, porém ambas se enriquecem mutuamente (STAM, 1992, p. 78, grifo dos 

autores). 

  

A representatividade do dialogismo em relação aos estudos 

bakhtinianos aponta para a possibilidade de vários patamares do 

diálogo, traduzindo as mais variadas formas de expressões, 

identidades e conceitos, uma vez que o dialogismo endereça para 

os verdadeiros significados as respectivas estruturas, as quais 

interagem diante de todo o processo de trocas de informações e 

fomentam a lucidez dos fatos, mapeando desde a possibilidade 

estrutural e a sua complexidade até a promoção da identificação 

através das particularidades simplistas. Assim, a manifestação 

discursiva, através da cultura cotidiana, transmite um grande 

valor, tendo enorme representatividade diante das relações entre 

os diálogos, o que, consequentemente, torna o dialogismo uma 

peça-chave para o entendimento das grandes estruturas.  

As relações dialógicas, caracterizadas como relações de 

sentido, estabelecem entre os enunciados, ou mesmo no interior 

dos enunciados, não apenas a interação face a face, mas toda a 

interação verbal, inclusive os enunciados separados pelo tempo e 

espaço, mesmo que não saibam nada um do outro, se confrontados 

no plano do sentido. 

 Os estudos de Bakhtin sobre gêneros discursivos, apontam 

as reações interativas, como processos produtivos da linguagem 

verbal ou da comunicação fundada da palavra. Esta nova 

perspectiva acerca dos gêneros discursivos pode ser observada de 

acordo com Machado (2005, p.152): 

 
A partir dos estudos de Bakhtin foi possível mudar a rota dos estudos sobre 

os gêneros: além das formações poéticas, Bakhtin afirma a necessidade de 

um exame circunstanciado não apenas da retórica, mas, sobretudo, das 

práticas prosaicas que diferentes usos da linguagem fazem do discurso, 

oferecendo-o como manifestação de pluralidade. 
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Através dessas novas formulações de gêneros, segundo 

Machado (2005), foi possível abrir novas perspectivas para o amplo 

campo da comunicação, no qual estava implícito que toda a relação 

como os meios de massa traz significados para as modernas mídias 

digitais, o que pode ser sustentado por meio dos propósitos 

lançados através das teorias bakhtinianas. 

Outro aspecto de grande importância ressaltado por Bakhtin é 

a distinção entre a abrangência dos gêneros do discurso. Ele a 

classifica em dois tipos: os gêneros primários (simples) e os gêneros 

secundários (complexos). O primeiro tem como característica a 

comunicação verbal espontânea; e o segundo “surge nas condições 

de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito 

desenvolvido e organizado (predominantemente o escrito) – 

artístico, científico, sociopolítico, etc.” (BAKHTIN, 2003a, p. 263). 

Segundo Bakhtin, os gêneros complexos, devido à sua ampla 

comunicação, interferem diretamente nos gêneros primários, 

absorvendo e modificando constantemente o seu processo de 

formação. Pode-se destacar que o diálogo que impera em ambas as 

modalidades – pois as palavras adquirem expressividades no 

interior do discurso em função do gênero e de suas especificidades 

–, leva a linguagem a adquirir questões próprias de cada gênero, os 

quais se materializam e se atualizam em cada enunciado.  

A questão do gênero nos leva a refletir sobre a sua importância 

como fator de análise dos fatos, pois, através de traços em comum, 

são aproximadas as relações e as identificações dos enunciados. 

Atribuem-se, assim, valores e significados pertencentes a cada 

indivíduo em relação ao grupo social de sua identificação. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O objetivo deste artigo é analisar as principais relações dialógicas, 

enunciação, enunciado e gênero observados no relato de experiência 

da tutoria presencial do curso de Educação Musical a distância da 

UFSCar ofertado no Polo UAB Franca. O método utilizado para este 

estudo foi a pesquisa bibliográfica, destacando entre os principais 
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autores: Stam (1992), Brait (2005), Machado (2005), Faraco (2009), 

Martins (2016), entre outros; e o relato de experiência analisado a 

partir dos conceitos do filósofo Mikhail Bakhtin.  

Foram analisadas as diversas vozes presentes na linguagem 

educacional, compreendida aqui como discurso. Pode-se verificar 

a relação dialógica, enunciado, enunciação e gênero, na contradição 

das vozes de cada instância envolvida na EaD. 

 

4. RESULTADOS E ANÁLISE 

 

A estrutura de um curso a distância configura em um 

constante diálogo entre vários personagens, todos com papeis pré-

definidos, com suas respectivas funções e atributos, os quais foram 

sendo intensificados durante o percurso de cinco anos de 

Licenciatura3. Pode-se notar a necessidade de um constante ajuste, 

tanto dos aspectos formais da Instituição, como dos próprios 

procedimentos referentes ao curso. 

O cenário e os atores estavam prontos para entrar em cena, 

pois um curso a distância projeta uma grande produção, como uma 

expectativa de um novo programa na internet; foi lançado um novo 

desafio. O grande público, assim como num “Reality Show”, 

composto de uma diversidade pessoas, de cidades diferentes e 

costumes diversos, assim como no próprio quesito musical 

composto por anseios e gêneros musicais variados, precisam 

comunicar em tempo real, ou seja, relacionar trocas de 

conhecimentos, duvidas e, em contrapartida, há uma plataforma de 

ensino com interações limitadas. 

O fato de ser realizado um vestibular4, com as devidas 

estruturas, no caso na área de humanas, e com o aparato da prova 

                                                 
3 O curso de licenciatura em Educação Musical ofertado pela UFSCar no Polo UAB 

Franca possui cinco anos de duração. 
4 O curso de licenciatura em Educação Musical ofertado pela UFSCar no Polo UAB 

Franca tinha, como forma de ingresso nas duas edições, um vestibular com 

conhecimentos referentes ao ensino médio, além de uma prova de aptidão 

musical. 
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de aptidão em música, não sustenta a homogeneidade de um 

público com perfil esperado para um curso de Licenciatura em 

Música. Nota-se tamanha diversidade, valores, culturas, realidades 

diferentes que são confrontadas na busca de uma auto afirmação. 

Segundo Bakhtin: 

 
Em cada época, em cada círculo social, em cada micromundo familiar, de 

amigos e conhecidos, de colegas, em que o homem cresce e vive, sempre 

existem enunciados investidos de autoridade que dão o tom, como as obras 

de arte, ciência, jornalismo político, nas quais as pessoas se baseiam, as quais 

elas citam, imitam, seguem (BAKHTIN, 2010, p. 294). 

 

Na verdade, o contato virtual instiga a necessidade humana de 

diálogo, pois a porta de entrada da Universidade possui um 

protagonista, que passa a ser o Tutor Presencial. Este personagem 

é o primeiro contato pessoal que o aluno dispõe, desenvolvendo 

assim uma proximidade maior com o curso, tirando suas dúvidas, 

mostrando sua verdadeira identidade, e revelando ao curso o 

verdadeiro perfil de alunos que ele possui. Essa aproximação entre 

o aluno e os aspectos propostos pelo curso alcançam dimensões que 

trazem novos significados a todos, pois segundo Bakhtin: 

 
[...] pode-se dizer que qualquer palavra existe para o falante em três aspectos: 

como palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; como palavra 

alheia dos outros, cheia de ecos de outros enunciados; e, por último, como a 

minha palavra, porque, uma vez que eu opero com ela em uma situação 

determinada, com uma intenção discursiva determinada, ela já está 

compenetrada em minha expressão (BAKHTIN, 2003b, p. 294). 

 

Os encontros presenciais sempre promoveram a aproximação 

da realidade de cada aluno e o contato com o tutor presencial, o que 

fortalece o “elo” entre tudo que é proposto pela Instituição e o 

referido curso, proporcionando a verdadeira “palavra”, a 

verdadeira expressão e o diálogo entre as partes.  

Este meio de campo, entre os alunos, tutores presenciais, 

tutores a distância, professores mediadores, coordenadores de 

Polo, e gestores da instituição, sempre fomentou os aspectos 
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referentes ao curso, apontando tanto fatores positivos como 

negativos referentes à EaD, como a própria matriz curricular e a 

disposição das disciplinas e seus respectivos professores. Os 

aspectos inerentes ao envolvimento do curso sempre contaram com 

o material em plataformas, como: textos, vídeos, links, assim como 

acessos de comunicação coletiva entre alunos, professores e 

tutores, em chats e fóruns, possibilitando os discursos. 

Para ilustrar as questões pertinentes aos gêneros na teoria 

bakhtiniana, de acordo com Stam (1992, p.68), 

 
[...] Bakhtin chama a atenção para um amplo leque de gêneros do discurso orais 

e escritos, simples e complexos. Para Bakhtin, os gêneros literários nobres têm 

íntima ligação com os gêneros do discurso cotidiano (conversa, saudações, 

discussões etc.). O espectro abrange desde as breves réplicas da conversa 

corriqueira, os relatos cotidianos, as ordens militares, até todos os gêneros 

literários (do provérbio ao romance em vários volumes), chegando também 

a gêneros secundários (complexos) do discurso, como o comentário sociocultural 

e a pesquisa científica (grifo dos autores). 

 

Observa-se a complexidade dos discursos gerados, mesmo em 

um curso a distância, o que viabilizou,  inclusive,  ajustes didáticos 

como manutenção da plataforma e a comunicação entre todos os 

profissionais envolvidos, buscando a elucidação dos fatos, “[...] 

estipula-se que falamos por meio de gêneros no interior de 

determinada esfera da atividade humana. Falar não é, portanto, 

apenas atualizar um código gramatical num vazio, mas moldar o 

nosso dizer às formas de um gênero no interior de uma atividade” 

(FARACO, 2009, p. 126-127). Atribuem-se, assim, valores e 

significados pertencentes a cada indivíduo em relação ao grupo 

social de sua identificação. 

Entre as funções designadas aos tutores presenciais, destacam-

se o acompanhamento e apoio presencial aos alunos – referentes às 

matérias aplicadas na grade curricular –, bem como o 

esclarecimento de dúvidas e a promoção de incentivo do aluno na 

permanência do curso, visto que o número de evasão na EaD 

costuma ser muito grande. Também são funções fundamentais do 
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tutor presencial acompanhar os alunos em todas as atividades 

realizadas no Polo de atendimento e aplicar todas as avaliações 

dispostas no calendário da instituição, zelando pela transparência 

e idoneidade promovido pelo curso. 

Por outro lado, o ensino em plataforma virtual, assim como o 

curso totalmente apostilado, desencadeia as margens de ensino, 

fatores que vão tornando agravantes à medida que o estudo se 

distancia dos primeiros passos, exigindo uma didática abrangente 

que possa atender à diversidade de alunos. Neste aspecto, ocorria 

a necessidade de uma didática que aproximasse os alunos do 

entendimento dos conteúdos, pois existem diferentes maneiras de 

ensinar um mesmo assunto. Esta questão sempre causava certo 

desconforto, pois caminhos que geravam entendimento em certas 

matérias, que eram esclarecidos presencialmente, na busca de 

caminhos que propiciassem a compreensão por parte dos alunos, 

não eram aceitos em grande parte por alguns docentes do curso, 

simplesmente por questões de vertentes acadêmicas, o que gerava 

a insatisfação por parte dos estudantes. Eram como refletir: “para 

que complicar”, se possuem outros caminhos que levam ao 

entendimento. 

A situação entrava em conflito, principalmente nos aspectos 

referentes à gestão de Polo, em contraposição aos dizeres da 

Instituição de Ensino. Nota-se a cobrança, por um lado, em manter 

os alunos, promover oficinas e eventos, na busca de amenizar 

possíveis desistências, incentivando e possibilitando condições de 

estudos, além de propiciar momentos parar tirar dúvidas. Em 

contraposição, encontra-se a instituição, que ressalta a 

permanência dos alunos no curso, mas trabalha na vertente da 

autonomia, destacando o aprendizado apenas por meio das vias 

disponibilizadas pela plataforma, fóruns e esporádicos encontros 

presenciais, o que torna visível a verdadeira distância entre as 

partes. Em relação aos gêneros, de acordo com Faraco (2009, p.130): 

 
Ao gerarem expectativas de como serão as ações, eles nos orientam diante 

do novo no interior dessas mesmas ações: auxiliam-nos a tornar o novo 
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familiar pelo reconhecimento de similaridades e, ao mesmo tempo, por não 

terem fronteiras rígidas e precisas, permitem que adaptemos sua forma às 

novas circunstâncias. 

 

Na busca constante de caminhos que pudessem fortalecer o 

aprendizado, concluindo esta etapa de formação, objetivo da 

grande maioria em sua caminhada, para que os obstáculos 

pudessem ser superados de acordo com a realidade de cada aluno, 

a adaptação às novas circunstancias, ao novo e ao inesperado 

passou a ser um desafio positivo, transformando a diversidade em 

superação para todos aqueles que resistiram à caminhada de cinco 

anos de formação na Licenciatura em Educação Musical pela 

UFSCar, modalidade a distância. 

Uma das principais cobranças referentes aos Polos de 

atendimento, devido à grande evasão de alunos, sempre foi delegar 

aos tutores presenciais a tarefa de integrar o grupo de alunos, 

amenizar as desistências de curso, aproximar suas realidades, e 

incentivá-los a permanecer no curso até a conclusão. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se observar os principais desafios lançados pela EaD 

presentes nas relações referentes ao ensino-aprendizagem, o que 

faz necessário rever conceitos e avaliar constantemente as ações de 

todos os envolvidos neste propósito, no intuito de aproximar a 

efetivação do objetivo em comum e promover auto avaliações, que 

possam aproximar a realidade educacional, apesar de ser uma 

modalidade a distância.  

O gênero discursivo se faz presente, textual e verbal, 

traduzindo um complexo e diversificado emaranhado de 

enunciados e enunciações, que fomentam, aproximam, ou até 

mesmo distanciam da realidade proposta, na busca incessante de 

vozes que possam direcionar novas vertentes no processo de 

ensino-aprendizagem.  
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A educação a distância permite aproximar realidades 

diferentes em um mesmo contexto. Oportunizar o estudo superior, 

independentemente da questão geográfica do aluno, na verdade é 

um grande desafio. Mas para atingir essa realidade, precisa-se 

transpor barreiras, aproximar-se da realidade e, principalmente, 

desenvolver um verdadeiro diálogo entre as partes envolvidas. 
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STORYBOARD COMO FERRAMENTA PARA CRIAÇÃO DE 

UM OBJETO DE APRENDIZAGEM EM UM  

CURSO EAD DE PNEUMÁTICA 

 

Marcos Alves Fontes1  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A modalidade de Educação a Distância (EaD) cada vez mais 

ganha espaço nos dias atuais devido aos diversos benefícios que ela 

apresenta em relação a educação presencial dita “tradicional”. 

Dentre os diversos benefícios, sem dúvida nenhuma, destaca-se a 

possibilidade do aluno de qualquer canto do país se capacitar em 

instituições de ensino distantes de sua atual residência, sem que 

haja a necessidade de se locomover para os grandes centros 

urbanos. Outro benefício oriundo da educação a distância é o fato 

de que o aluno é quem define ou escolhe o melhor horário para 

estudar e realizar as atividades teóricas e práticas propostas, 

garantindo assim uma flexibilização maior quanto aos seus 

horários de estudo e acompanhamento do curso. Pessoas que 

trabalham podem conciliar trabalho e escola da melhor maneira 

possível, garantindo êxito em ambos os compromissos. 

Apesar destes benefícios apontados, ainda existem muitos 

paradigmas ou preconceitos relacionados a educação a distância 

que precisam ser quebrados (DESAFIOS DA EDUCAÇÃO, 2019). 

Pouco valor ainda se dá aos diplomas expedidos por instituições 

de ensino na modalidade de educação a distância, justamente por 

as pessoas acreditarem na baixa qualidade dos cursos oferecidos, 

pois as instituições que as oferecem somente visam a obtenção de 

altos lucros.  

                                                 
1 Doutor em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCAR). Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP) Campus Sertãozinho/SP 
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Outro paradigma que precisa ser quebrado é de acreditar que 

um curso a distância é mais rápido e mais fácil que um curso 

presencial, porém isso não é verdade (O GLOBO, 2017). Quando se 

compara uma mesma disciplina ministrada presencialmente e a 

distância, afirma-se que na educação a distância o volume de 

conteúdo teórico e prático é bem superior a aquele disponibilizado 

no ensino presencial. Isto porque na educação a distância diversos 

meios de transmissão do conteúdo devem ser utilizados, para que 

alunos com percepções distintas possam compreender claramente 

o que está sendo ministrado. 

De uma forma geral, para que um curso a distância seja 

rotulado como um curso de qualidade, este deve apresentar, dentre 

outras coisas, um bom planejamento, com uma equipe de 

desenvolvimento totalmente capaz de suas obrigações e 

responsabilidades, com professores e tutores gabaritados e 

comprometidos com o andamento do curso, e com um material 

didático bem estruturado, diversificado e essencial para garantia 

da obtenção dos objetivos pré-determinados. 

Este trabalho tem como objetivo, apresentar os conceitos 

acerca do recurso denominado de Storyboard (SB), muito utilizado 

para a construção de objetos de aprendizagem, aplicando-o na 

construção de uma aula específica de um curso à distância de 

pneumática, como forma de mostrar sua aplicação em um curso 

EAD.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A seguir, uma breve revisão bibliográfica de alguns conceitos 

importantes para garantir um pleno entendimento do termo 

storyboard. 

 

2.1. Objetos de Aprendizagem 

 

Objetos de aprendizagem (OA) são materiais educacionais 

com objetivos pedagógicos que servem para apoiar o processo de 
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ensino-aprendizagem (TAROUCO et al., 2004). Através de 

animações interativas, permitem estimular e despertar a 

curiosidade dos alunos, levando-os a resolverem desafios de forma 

colaborativa, desenvolvendo o raciocínio. Podem usar além de 

imagens e animações, outros recursos simples, como documentos 

em texto, PowerPoint e páginas da Internet. O que faz seu conteúdo 

interessante independe de sua forma, mas sim, se faz pela 

apresentação e ao tratamento que dá ao conteúdo (PORTAL 

EDUCAÇÃO, 2019). 

Para Machado e Da Silva (2005), um OA tem como função 

atuar como recurso didático interativo, abrangendo um 

determinado segmento de uma disciplina e agrupando diversos 

tipos de dados como imagens, textos, áudios, vídeos, exercícios, e 

tudo o que pode auxiliar o processo de aprendizagem. Pode ser 

utilizado rotineiramente tanto no ambiente de aula quanto na 

educação à distância, como também para produção de materiais 

complementares de aulas de revisão ou reforço de um determinado 

conteúdo já estudado. 

Um bom OA deve ser dividido em três partes distintas. 

Objetivo: cuja finalidade é mostrar ao aluno o que ele irá aprender 

com o estudo do objeto; Conteúdo instrucional: mostrando todo o 

material didático disponível para que o aluno atinja os objetivos 

estabelecidos; Prática e feedback: onde ao final coloca-se uma 

avaliação para checar se o aluno atingiu as suas expectativas (DE 

BETTIO; MARTINS, 2002). 

Oliveira, Amaral e Bartholo (2010) sugere um fluxo da 

metodologia de desenvolvimento para criação do OA, conforme 

mostra a Figura 1. 
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Figura 1 - Fluxo da metodologia de desenvolvimento de OA. 

 
Fonte: Oliveira et al. (2010). 

 

Na etapa de Análise, deve-se delimitar o público-alvo do OA, 

bem como selecionar e organizar o conteúdo a ser utilizado; na fase 

de Projeto, deve-se utilizar modelos que apoiarão a implementação 

do objeto de aprendizagem, como o mapa conceitual, para 

demarcar os conceitos estruturais do conteúdo; o mapa 

navegacional, para apresentar a forma como será realizada a 

navegação entre as páginas do OA; e o storyboard, para elaboração 

do layout e orientações do roteiro a ser seguido na implementação. 

Na fase de implementação, e apoiado na criação do storyboard, a 

equipe de desenvolvimento assume esta etapa implementando o 

software educacional com base em critérios de usabilidade e 

acessibilidade, procurando gerar produtos adequados ao público-

alvo. E, na última etapa chamada de Validação, uma parcela do 

público-alvo valida o OA, onde também se cria os manuais de 

utilização tanto para o usuário final como para o professor, caso o 

OA esteja adequado (OLIVEIRA; AMARAL; BARTHOLO, 2010). 
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2.2. Storyboard 

 

Segundo Oliveira, Amaral e Bartholo (2010), um dos principais 

produtos que antecedem o desenvolvimento de Objetos de 

Aprendizagem é o storyboard. Para Vargas, Da Rocha e Freire (2007) 

o storyboard é definido como o roteiro do objeto de aprendizagem. 

Desta forma, pode-se considerar o storyboard como uma 

ferramenta muito importante na formatação de um curso na 

modalidade de educação a distância. O conteúdo a ser trabalhado 

pode ser apresentado através de um objeto de aprendizagem, 

garantindo desta forma a presença de atividades mais dinâmicas 

aos alunos. 

O storyboard pode ser composto de desenhos bastante simples, 

como o da Figura 2, onde são escritas algumas indicações sobre a 

cena e esboçado o movimento de um dos personagens. 

 
Figura 2 - Exemplo de um esboço simples para um storyboard.  

 
Fonte: UNIFEI (2015). 

 

Ou ainda, o storyboard pode ser composto por desenhos mais 

detalhados, como observado na Figura 3. 
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Figura 3 - Desenho detalhado para um storyboard.  

 
Fonte: UNIFEI (2015) 

 

De forma genérica, entende-se que o storyboard é uma 

ferramenta que permite registrar, na forma de gráficos ou 

desenhos, informações que deverão ser apresentadas a outras 

pessoas (UNIFEI, 2015). 

Quando se fala nas orientações referentes à criação das telas 

acabadas no storyboard, os esboços construídos são denominados 

de storyboards de conteúdo. Quando mostram o processo de 

movimentação entre essas telas, trata-se dos storyboards de 

navegação (UNIFEI, 2015). 

 

2.3. Storyboard de navegação 

 

Para a construção do objeto de aprendizagem, a partir dos 

stoyrboards, há a necessidade da definição da estrutura de 

navegação de movimentação das telas que compõem o objeto, para 

que o mesmo se apresente de forma clara e objetiva aos leitores  

Vaughan (1994) diferencia quatro tipos distintos de estruturas 

de organização de movimentação das telas, denominadas de linear, 

hierárquica, não-linear e composta. Ainda segundo o autor, em um 
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projeto de objeto de aprendizagem não existe somente um tipo 

presente, mas sim uma combinação delas. 

a) Estrutura linear: para uma estrutura linear de navegação, os 

usuários movimentam-se de uma tela para outra sequencialmente, 

sem nenhum tipo de desvio, como pode ser visto na Figura 4. 

 
Figura 4 - Estrutura linear de navegação 

 
Fonte: Vaughan (1994). 

 

b) Estrutura hierárquica: é permitido ao usuário a 

movimentação no objeto de aprendizagem ao longo de 

ramificações, lembrando a estrutura de uma árvore. No topo da 

estrutura existe um item mais geral que se subdivide ou se ramifica 

em itens mais detalhados, como mostra a Figura 5 (UNIFEI, 2015). 

 

Figura 5 - Estrutura hierárquica de navegação. 

 
Fonte: Vaughan (1994). 
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De uma forma geral, a estrutura hierárquica apresenta telas 

com um número de menus igual ao número de ramificações do 

passo seguinte. 

c) Estrutura não linear: também identificada como estrutura 

de mapa ou de rede (Figura 6), os usuários podem movimentar-se 

através do conteúdo do objeto de aprendizagem de forma livre ou 

aleatória, sem que haja caminhos pré-determinados como as 

estruturas anteriores (UNIFEI, 2015). 

 
Figura 6 - Estrutura não linear de navegação. 

 
Fonte: Vaughan (1994). 

 

d) Estrutura composta: os usuários podem mover-se 

livremente (de forma não-linear), mas ocasionalmente são 

obrigados a passar por apresentações lineares, onde as informações 

são organizadas mais logicamente em uma certa ordem conforme 

Figura 7 (UNIFEI, 2015). 
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Figura 7 - Estrutura composta. 

 
Fonte: Vaughan (1994). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para este trabalho foi realizado uma revisão bibliográfica 

acerca da definição de termos utilizados na construção de materiais 

para um curso a distância, como o objeto de aprendizagem, 

storyboard e o storyboard de navegação.  

Para a construção das telas do storyboard, bem como para a 

construção do próprio objeto de aprendizagem, utilizou-se o 

software PowerPoint da Microsoft, amplamente utilizado para 

criação, edição e exibição de apresentações gráficas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

São apresentadas nas Figuras 8, 9 e 10 a sequência de 

construção de 3 (três) telas de um storyboard referente a uma aula 

específica do curso de Pneumática, abordando o assunto 

“Atuadores Pneumáticos”. 
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Figura 8 - Tela 1 do storyboard. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

É possível verificar em todas as Figuras 8, 9 e 10, que foram 

colocadas informações (no lado direito da tela) para toda a equipe 

que será utilizada para a construção do storyboard. 

 
Figura 9 - Tela 2 do storyboard. 

 
Fonte: Autoria própria. 



139 

 

Além destas informações, no lado direito das telas, 

identificando as responsabilidades de cada profissional, é muito 

importante que as telas sejam objetivas e claras quanto ao seu 

propósito. 

 
Figura 10 - Tela 3 do storyboard. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

Utilizou-se para a construção das telas iniciais, o próprio 

software PowerPoint, porém as mesmas poderiam ter sido 

produzidas de forma manual, sem auxílio de nenhum recurso 

digital 

As Figuras 11, 12 e 13, apresentam os protótipos do objeto de 

aprendizagem, após transcrição dos storyboards para o software 

PowerPoint, com suas estruturas e layout finalizados. Utilizou-se o 

método de estrutura hierárquica para a navegação pelo mesmo. 
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Figura 11 - Protótipo do objeto de aprendizagem (Tela 1). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A tela 1, apresentada na Figura 11, apresenta a definição de 

atuadores, bem como hiperlinks de acesso para outras duas telas do 

objeto de aprendizagem, a classificação e o circuito pneumático. O 

acesso a estas outras duas telas é obtido ao clicar sobre as 

respectivas setas ao lado de cada termo. 

Para a tela de número 2, mostrada na Figura 12, apresenta-se 

a tela de classificação de atuadores, que é acessada após acionar o 

hiperlink existente na tela de número 1. 
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Figura 12 - Protótipo do objeto de aprendizagem (Tela 2). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Já a tela de número 3, apresentada na Figura 13, pode ser 

verificado a tela do circuito pneumático, a qual também é acessada 

após acionar o respectivo hiperlink existente na tela de número 1. 

 

Figura 13 - Protótipo do objeto de aprendizagem (Tela 3). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 



142 

Ainda sobre os storyboards, é importante ressaltar a 

importância de apresentar o resultado final ao cliente. A sua 

aprovação é essencial para garantir que os objetivos daquela 

referida aula possam ser atingidos para o público alvo proposto. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em um momento onde a educação a distância cresce a cada 

dia, faz-se necessário cada vez mais da utilização de recursos que 

facilitam a construção de cursos EAD. Estes recursos, como os 

storyboards, são responsáveis pela elaboração dos objetos de 

aprendizagem, que por sua vez são responsáveis por promover a 

interatividade da aprendizagem entre os alunos e o conteúdo, 

garantindo pleno êxito no processo de ensino-aprendizagem. 
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OS DESAFIOS DA GESTÃO DE POLOS DE APOIO 

PRESENCIAL DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: relato de 

experiência 

 

Cláudia Alexandra Bolela Silveira1 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Polo de Apoio Presencial da Educação a Distância (EaD) é o 

espaço que constitui um braço da universidade próximo ao aluno, 

local onde acontecem as atividades presenciais: o acolhimento dos 

alunos para aulas inaugurais dos cursos, as avaliações, grupos de 

estudos, eventos de pesquisa, apresentações dos TCC (Trabalhos 

de Conclusão de Curso), palestras e cursos de extensão, 

confraternizações entre alunos, tutores, equipe gestora etc. Nos 

Polos acontecem, também, toda a parte administrativa: orientações 

sobre processo seletivo de estudantes, matrícula no curso, entrega 

de documentos de estágio, carteirinha estudantil, declarações de 

comparecimento nas atividades presenciais, envio de documentos 

à universidade, dentre outros. Vale considerar, pois, que “os polos 

de educação a distância deverão manter infraestrutura física, 

tecnológica e de pessoal adequada aos projetos pedagógicos ou de 

desenvolvimento da instituição de ensino e do curso" (BRASIL, 

2017, p. 3). 

Além de ser este espaço físico que acolhe o estudante da EaD, 

o Polo de Apoio Presencial possui uma missão fundamental que 

constitui na captação de cursos e para isto necessita constantemente 

realizar levantamentos de demandas no município sede e na 

região. E, a partir do levantamento de interesse, deve articular com 

                                                 
1 Doutora em Promoção de Saúde (2016) e Mestra em Ciências e Práticas 

Educativas pela Universidade de Franca (2000). Atualmente, professora na 

mesma instituição e atua como coordenadora do Polo UAB Franca. 



146 

as universidades a oferta do curso, evidenciando a estrutura do 

Polo para receber novos cursos e a reoferta dos existentes. 

A cada edital lançado pela Coordenação e Aperfeiçoamento 

do Pessoal de Ensino Superior (CAPES) de oferta de cursos pelas 

universidades do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) é 

necessária toda essa articulação entre os Polos e universidades, 

passando pela aprovação da CAPES a fim de garantir a oferta dos 

cursos. 

Perante o contexto apresentado é possível uma visão dos 

desafios que a gestão do Polo de Apoio Presencial enfrenta. Assim, 

o objetivo do presente artigo é apresentar os desafios da gestão de 

um Polo após uma década de trabalho realizado por meio do relato 

de experiência. 

A importância de trazer a realidade do trabalho no Polo de 

Apoio Presencial é possibilitar uma reflexão sobre o que realmente 

constitui este espaço e como ele pode ser repensado para obter mais 

melhorias e ofertas contínuas de cursos à população do município 

e região. 

Este artigo foi estruturado a partir desta introdução, em 

seguida uma revisão teórica acerca do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil e dos Polos de Apoio Presencial. A metodologia 

utilizada para a produção deste artigo foi o relato de experiência 

apresentando os desafios do Polo. Por fim, encontram-se as 

considerações finais e as referências bibliográficas. 

 

2. O SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

 

Por meio do Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006 foi 

instituído o Programa do Governo Federal de Educação a 

Distância, o Sistema Universidade Aberta do Brasil (BRASIL, 2006). 

O principal objetivo foi a expansão, descentralização e 

interiorização da oferta de cursos de ensino superior no Brasil, por 

meio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), com 

plataformas digitais e Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA) que constituem a EaD 
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Autores como Gonçalves (2006); Rezer (2009) e Santos (2011) apontam que 

uma das causas de expansão acentuada da EAD deve-se à criação, em 2006, 

da UAB - Universidade Aberta do Brasil, a qual foi instituída pelo Decreto 

Federal Nº 5.800/2006 (BRASIL, 2006), visando "o desenvolvimento da 

modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e 

interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País". 

Ela incentiva a colaboração entre a União e os entes federativos e estimula a 

criação de centros de formação permanentes por meio dos polos de apoio 

presencial em localidades estratégicas (LAHAM; LEMES, 2016, p. 408). 

 

Como afirmam os autores, esse fomento à EaD possibilitou a 

ampliação e o acesso ao ensino superior a milhares de estudantes 

que por estarem distantes das universidades presenciais não 

conseguiram dar continuidade a seus estudos. Três anos após seu 

início o Ensino Superior a distância apresentou um crescimento 

superior a 90% e entre 2011 e 2012 um aumento de matrículas de 

12,2% em detrimento dos 3,1% no ensino presencial (LAHAM; 

LEMES, 2016). 

Desde 2006 a UAB já ofertou milhares de vagas em cursos por 

meio das universidades parceiras em aproximadamente 

novecentos Polos de Apoio Presencial em todo o Brasil. O 

Programa pôde levar o acesso ao Ensino Superior a milhares de 

brasileiros que não tinham a possibilidade de realizar um curso 

presencial devido à longa distância da universidade, às 

dificuldades de conciliar horário de trabalho com os cursos 

presenciais, à dificuldade financeira para cursar universidades 

particulares, à ausência de universidade pública em seu município, 

entre outros motivos. 

Nesse sentido, vale destacar que, perante o edital publicado 

pela CAPES as Instituições de Ensino Superior (IES) se 

candidatavam apresentando todas as exigências do edital como a 

infraestrutura física, recursos humanos e cursos. 

 
Art. 12. O pedido de credenciamento da instituição deverá ser formalizado 

junto ao órgão responsável, mediante o cumprimento dos seguintes 

requisitos: VI - projeto pedagógico para os cursos e programas que serão 

ofertados na modalidade a distância; Perfil de tutores e coordenadores de 
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cursos EAD da Universidade Federal de Santa Catarina  [...] VII- garantia de 

corpo técnico e administrativo qualificado; X - descrição detalhada dos 

serviços de suporte e infraestrutura adequados à realização do projeto 

pedagógico, relativamente a: a) instalações físicas e infraestrutura 

tecnológica de suporte e atendimento remoto aos estudantes e professores; 

b) laboratórios científicos, quando for o caso; c) polo de apoio presencial é a 

unidade operacional, no País ou no exterior, para o desenvolvimento 

descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos 

cursos e programas ofertados a distância; d) bibliotecas adequadas, inclusive 

com acervo eletrônico remoto e acesso por meio de redes de comunicação e 

sistemas de informação, com regime de funcionamento e atendimento 

adequados aos estudantes (BRASIL, 2005, p. 43). 

 

As universidades precisavam, portanto, contar com os Polos 

de Apoio Presencial. Assim, após a aprovação da CAPES à 

participação da IES no Sistema UAB, estas buscavam a parceria 

com os Polos.  

A seguir será caracterizado um Polo de Apoio Presencial do 

interior do Estado de São Paulo, alvo do presente estudo. 

 

3. O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB NO INTERIOR 

PAULISTA 

 

O Polo de Apoio Presencial, como foi escrito anteriormente, 

constitui o apoio ao estudante que se encontra distante da 

universidade que cursa. Para a oferta de cursos, as Instituições de 

Ensino Superior (IES) que atuam no âmbito do Sistema UAB devem 

articular parcerias com esses Polos. 

 
Os cursos oferecidos pela UAB são baseados nas estruturas de polos. Para 

que seja possível oferecer um curso na EaD é necessário que se tenha um 

polo de apoio presencial nas cidades ou próximos as cidades que serão 

ofertados os cursos. De acordo com o portal da CAPES (COORDENAÇÃO 

DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2015), o 

polo é uma estrutura acadêmica de apoio pedagógico, tecnológico e 

administrativo às atividades de ensino e aprendizagem dos cursos e 

programas de EaD de responsabilidade das instituições públicas de ensino 

superior (MACHADO et al., 2016, p. 43). 
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Os municípios que se interessavam em ter um Polo de Apoio 

Presencial da EaD deveriam escrever um projeto, encaminhando-o 

ao MEC, que passava por uma avaliação e aprovação diante de 

uma demanda real do Município para o Ensino Superior. Após 

aprovação o município tinha um prazo para apresentar o local e a 

estrutura física onde funcionaria o Polo de Apoio Presencial. Após 

a vistoria, tendo sido atendidas todas as exigências, ocorria a oferta 

dos cursos pelas IES. 

 
A partir do momento que a Instituição de Ensino Superior (IES) é aprovada 

pelo governo para oferecer determinados cursos, as prefeituras interessadas 

se candidatam para sediar um polo de apoio presencial. A qualidade de 

ensino é um dos quesitos principais e a qualidade da estrutura deve 

corresponder à necessidade da demanda. Entre os envolvidos no processo, a 

Universidade e o Polo de Ensino são os que estão ligados diretamente com 

os alunos. Ambos, ao entrarem no EaD, se comprometem com uma série de 

requisitos exigidos pelo Ministério da Educação (MEC) (WEIDLE; KICH; 

PEREIRA, 2011, p. 95). 

 

Em 18 de outubro de 2008 foi inaugurado, em Franca-SP, um 

Polo de Apoio Presencial do Sistema UAB, uma parceria da 

Prefeitura com a CAPES/DED/UAB que iniciou com a oferta de 

dois cursos de especialização por uma universidade do Estado de 

Minas Gerais. Ao longo dos onze anos de existência do Polo este 

pode ofertar, a partir da parceria com várias universidades do 

Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito 

Federal, mais de vinte e cinco cursos (VELOSO et al. 2018). 

Este polo encontra-se situado em uma região central do 

município, próxima de terminais de ônibus, restaurantes, bares, 

lanchonetes e funciona em um prédio histórico tombado que 

constitui referência identitária, um dos cartões postais da cidade. 

Em sua infraestrutura apresenta 4 salas de aula, 1 auditório 

para 60 pessoas, laboratório de música, laboratório pedagógico, 2 

laboratórios de informática, biblioteca, secretaria, sala de 

coordenação, área de convivência com belos jardins e árvores, além 

de estacionamento para todos os usuários do prédio. 
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4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e relato de 

experiência, por meio dos quais foi apresentada a realidade do dia 

a dia de um Polo de Apoio Presencial da EaD do interior paulista, 

mais especificamente em Franca-SP. 

Dessa forma, utilizou-se de pesquisa descritiva e exploratória, 

ou seja, o pesquisador busca os resultados a partir da observação 

dos fenômenos cotidianos que são alvo do estudo (FACHIN, 2003).  

O artigo trata-se de uma pesquisa qualitativa. 

 
A pesquisa qualitativa é definida como aquela que privilegia a análise de 

microprocessos, através do estudo das ações sociais individuais e grupais, 

realizando um exame intensivo dos dados, e caracterizada pela heterodoxia 

no momento da análise. Enfatiza-se a necessidade do exercício da intuição e 

da imaginação pelo sociólogo, num tipo de trabalho artesanal, visto não só 

como condição para o aprofundamento da análise, mas também — o que é 

muito importante — para a liberdade do intellectual (MARTINS, 2004, p. 

289). 

 

Assim, sem a pretensão de trazer mensurações quantitativas, 

este relato de experiência vem fornecer subsídios para reflexões 

acerca da realidade dos Polos de Apoio Presencial e seus desafios 

diários. 

 

5. DESAFIOS DO POLO DE APOIO PRESENCIAL: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Um aspecto que constitui uma demanda constante do Polo de 

Apoio Presencial e, portanto, um dos desafios, é a articulação de 

cursos com as universidades e a manutenção dessas ofertas. 

 
Administrar toda demanda proveniente de cada universidade, cada curso, 

dos tutores e alunos consiste um desafio constante, uma vez que são 

demandas bem diferentes, considerando-se que cada universidade e cada 

curso possuem procedimentos específicos para cada atividade 

administrativa e pedagógica, desde a emissão de uma declaração de 
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presença na atividade no Polo, até as normas para a aplicação de provas 

(VELOSO et al,  2018, p. 659). 

 

Para a articulação de cursos e manutenção de sua oferta no 

Polo é fundamental atender plenamente as exigências e demandas 

das IES parceiras do Polo. Quanto mais cursos articula-se, mais 

instituições, mais demandas e exigências devem ser cumpridas, o 

que constitui um desafio permanente para um Polo que pretende 

continuar ativo. 

Dessa forma, é importante lembrar que o levantamento de 

interesse por cursos é a mola mestra para manutenção das ofertas, 

assim como a infraestrutura e logística do Polo devem estar sempre 

adequadas à realização do curso para o atendimento com 

qualidade dos estudantes e das IES. “A prefeitura, juntamente com 

o polo, ao manifestar interesse na oferta do curso compromete-se 

em oferecer uma estrutura adequada aos alunos, no mínimo, a 

exigida pelo MEC, a qual deve manter-se no decorrer do curso” 

(WEIDL; KICH; PEREIRA, 2011, p. 95). 

Para manter a estrutura necessária para um curso é importante 

assegurar a constante atualização dos laboratórios de informática e 

laboratórios técnicos. Pois, com o passar dos anos, os equipamentos 

ficam obsoletos e há um desgaste pelo uso dos instrumentos dos 

laboratórios que precisam ser repostos. Isso, por sua vez, constitui-

se mais um desafio que se impõe diante do contingenciamento de 

gastos que estamos vivenciando nos últimos anos. O Polo depende 

da verba de recursos próprios da Prefeitura destinados a sua 

manutenção, porém, a disponibilização dessa verba também 

depende da arrecadação. Assim, se a arrecadação está baixa a 

disponibilização da verba é menor, o que dificulta a atualização 

constante dos equipamentos, ficando esta apenas para situações 

emergenciais. 

Porém, o contingenciamento não ocorre apenas no âmbito 

municipal, uma vez que, nos últimos anos, em função do controle 

dos recursos federais, a UAB também tem sofrido consequências. E 

isso tem atrasado a oferta dos cursos que já estavam aprovados 
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pelo Edital nº 5 de 2018 (BRASIL, 2018). Dessa forma, mesmo o polo 

apresentando toda a infraestrutura necessária com a manutenção 

dos laboratórios, como foi apresentado anteriormente, ou seja, 

atendendo às exigências, a oferta dos cursos depende da liberação 

da verba da CAPES para as IES. A realidade que estamos 

vivenciando na atualidade, em especial no ano de 2019, é o atraso 

na oferta dos cursos. Alguns abriram edital e interromperam o 

processo na segunda chamada de matrícula. Outros prorrogaram 

as matrículas por prazo indeterminado. E, alguns, embora com 

atraso, estão realizando o processo seletivo. 

O Polo de Apoio Presencial só pode sobreviver, portanto, se 

continuar tendo a oferta de cursos e com alunos ativos. Nesse 

sentido, cabe destacar o polo de Franca-SP, que já trabalhou com 

aproximadamente 1.500 estudantes e, hoje, não chega a 400 

discentes ativos. E, assim, tem-se mais um desafio: a evasão. Torna-

se difícil compreender, de forma precisa e aprofundada, como os 

estudantes abrem mão de uma vaga na universidade pública. Os 

motivos podem ser vários: pessoais, saúde, familiar, profissional, 

exigência do curso, falta de tempo para se dedicar ao curso, o curso 

não correspondeu a suas expectativas, entre outros; como não há 

nenhuma punição pelo abandono ou desistência, os discentes o 

fazem com muita tranquilidade e sem preocupação alguma de 

estarem lesando a máquina pública, prejudicando, inclusive, 

pessoas que gostariam e necessitariam ocupar essas vagas. 

 
A literatura aponta diversos fatores que podem levar o aluno à evasão: 

quanto ao acesso ao material didático, Almeida et al. (2013) classificam, como 

categoria-síntese, problemas com a tecnologia, enquanto que Umekawa 

(2014) se reporta ao fator tecnológico e às questões referentes à tutoria. Com 

referência ao acesso ao sistema virtual do curso, Abbad, Carvalho e Zerbini 

(2006) afirmaram que participantes com pouco acesso aos recursos 

eletrônicos do curso, como chat, mural e outros, foram aqueles que tenderam 

a abandonar o curso, e Fernandes et al. (2010) apontaram que os principais 

indicadores da evasão que exigem maior atenção por parte dos gestores do 

curso à distância estão relacionados diretamente às variáveis: acesso do 

aluno ao ambiente virtual de aprendizagem (AVA) (CORNELIO; 

VASCONCELOS; GOULART, 2016, p. 34-35). 
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Os estudos desses autores apontaram que quanto mais 

medidas de aprendizagem forem adotadas, maiores são as 

possibilidades de permanência do aluno no curso. Para os alunos 

que evadiram as dificuldades concentraram-se no desenho do 

curso, habilidades tecnológicas, desempenho da tutoria, apoio 

institucional, disciplina, habilidade do aluno e complexidade do 

curso (CORNELIO; VASCONCELOS; GOULART, 2016, p. 42). 

Verifica-se que, embora os Polos sejam muito cobrados acerca de 

ações que promovam a permanência do estudante no curso, os 

fatores que justificam a evasão estão além de suas possibilidades, 

por estarem voltados mais para questões de cunho pessoal e 

institucional, este último referente às universidades. 

O que o Polo de Apoio Presencial de Franca-SP vem 

realizando no sentido de diminuir a evasão é entrar em contato com 

todos os estudantes ausentes das atividades presenciais, buscando 

compreender os motivos e incentivando sempre o estudante a 

permanecer no curso. Nesse contexto, os profissionais do Polo que 

entram em contato com os estudantes têm observado a demanda 

por um espaço para desabafar, relatar sobre suas dificuldades e por 

apoio para que se mantenham no curso. 

A descontinuidade das ações em políticas públicas referentes 

à Educação a Distância constitui um aspecto importante para se 

considerar entre os desafios enfrentados não somente pelos Polos, 

mas também pelas universidades que oferecem os cursos. As 

mudanças de governo são períodos críticos que sempre freiam as 

ofertas, pois têm contingenciamento de recursos e mudanças no 

programa que afetam todo o processo de solidez do Sistema UAB. 

A solução para isso seria a institucionalização desse Sistema, 

de forma que as universidades pudessem receber verba 

regularmente para a ofertado dos cursos a distância assim como 

ocorre para os cursos presenciais. Porém, não há interesse político 

nesse processo, uma vez que, requer assumir despesas fixas pelo 

governo para ter entradas regulares anuais ou semestrais nos 

cursos. 
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A institucionalização da EaD pública no Brasil levaria à 

profissionalização, a entradas regulares dos cursos ofertados e 

melhor distribuição dos cursos entre os Polos de acordo com a 

localização geográfica. Dessa forma, todos sairiam ganhando: 

mantenedoras, universidades e estudantes. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O relato de experiência apresentado teve como objetivo refletir 

sobre os desafios enfrentados pelos Polos de Apoio Presencial 

diante da realidade da Educação a Distância no Brasil. Foi possível 

compartilhar aspectos que interferem no trabalho dos Polos como 

a evasão dos estudantes, a descontinuidade das políticas públicas 

em EaD, a articulação de cursos e manutenção das ofertas e o 

equilíbrio entre as demandas da CAPES, IES e a mantenedora do 

Polo. 

Como foi tratado, as demandas são muitas para lidar com 

todos esses desafios que se apresentam no cotidiano do Polo, que 

muitas vezes fogem às possibilidades de ações internas, tendo em 

vista que se referem diretamente às universidades e às políticas 

públicas de EaD. Porém, é fundamental que os profissionais que 

atuam nos Polos de Apoio Presencial estejam atentos e 

acompanhando todo o contexto para auxiliar em perspectivas 

futuras de manutenção e institucionalização da EaD no Brasil. 

Dessa forma, estarão buscando garantir o acesso e a permanência 

no Ensino Superior Público de qualidade. 
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AVALIAÇÃO NA EAD UMA PERSPECTIVA DIALÓGICA: 

práticas e regulação normativa 

 

Célia Maria David1. 

 Sebastião Donizeti da Silva2 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nossas reflexões trazem uma preocupação sobre as práticas 

pedagógicas que se traduzem em formas de organização do 

trabalho escolar fundadas em bases conservadoras de uma cultura 

de ensino presencial. Neste sentido apontamos numa direção que 

busca compreender a avaliação escolar como ferramenta de gestão 

da sala de aula virtual, para verificação dos resultados do ensino-

aprendizagem, suas causas e consequências.  

 
Muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. Perdemos tempo 

demais, aprendemos muito pouco, desmotivamo-nos continuamente. Tanto 

professores como alunos têm a clara sensação de que muitas aulas 

convencionais estão ultrapassadas. Mas para onde mudar? Como ensinar e 

aprender em uma sociedade mais interconectada? (MORAN, 2002, p.11). 

 

Muito se tem avançado em relação à educação a distância num 

contexto em que novos paradigmas vêm sendo incorporados. 

Tendo em vista o tempo cada vez mais escasso das pessoas e a 

necessidade de ampliação de conhecimento, o ensino na 

modalidade a distância surge, expandindo progressivamente a 

aprendizagem em ambiente virtual de forma dialógica o que 

caracteriza o ensino-aprendizagem. Conforme Paulo Freire, o 

processo de dialogicidade é explicado como: “existir, 

humanamente, é pronunciar o mundo e modificá-lo. O mundo 

                                                 
1 Professora do Programa de Pós Graduação em Serviço Social da Faculdade de 

História e Serviço Social/UNESP/Franca 
2 Doutor pelo Programa de Pós Graduação em Serviço Social da UNESP/Franca. 
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pronunciado por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 

pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar” (FREIRE, 2009, 

p.92). 

Dada a importância da necessidade de compreender os 

resultados da aprendizagem dos estudantes, bem como produzir 

indicadores a fim de refletir sobre os possíveis redirecionamentos 

do trabalho educacional, consideramos a necessidade de estudar o 

assunto deste tema - Avaliação na EaD, uma perspectiva dialógica: 

práticas e regulação normativa, que corresponde a um processo 

complexo, porém inerente ao processo de ensino e à aprendizagem 

em EaD. Diante dessa perspectiva, apresentamos as concepções de 

avaliação, a proposta de mediação dialógica nos espaços virtuais 

de interatividade, as características da avaliação na educação a 

distância e o compromisso com a aprendizagem de todos; as 

modalidades da avaliação na EaD em diferentes ferramentas e 

aspectos legais. 

O processo de ensino-aprendizagem em desenvolvimento em 

cursos de Educação a Distância necessita de tomada de decisão 

para a escolha de instrumentos avaliatórios que estejam de acordo 

com a característica do sistema virtual adotado. Tais instrumentos 

são chamados de “ferramentas” e são constituídos de forma que 

possibilitem conhecer os elementos que compõem ou causam os 

resultados palpáveis da aprendizagem que se desenvolve no 

contexto virtual, diagnosticando e identificando as dimensões, as 

formas, as atitudes que nos levam a compreender - como se 

aprende na modalidade a distância. 

Desde o início da discussão em torno da temática a ser 

desenvolvida, pensa-se sobre como tratar a avaliação na educação 

a distância como elemento essencial de coleta de dados para 

analisar o impacto das práticas pedagógicas desenvolvidas, 

pesquisando e indicando instrumentos e métodos avaliatórios já 

utilizados em instituições que disponibilizam essa modalidade de 

ensino. Nesse sentido, essa intencionalidade possibilitou definir 

questões problematizadoras, tais como: Qual é o limite e as 

possibilidades da Avaliação em EaD? Quais as especificidades da 
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Avaliação em EaD? Apontamos possibilidades de respostas e 

ponderações a partir de teses que nos permitam compreender em 

que consistem as práticas avaliatórias, bem como a sua importância 

para o desenvolvimento e a continuidade de todo o processo de 

ensino-aprendizagem. Finalmente perguntamos - é possível ensinar 

sem se preocupar, constantemente, em avaliar o trabalho 

pedagógico em EaD, a sua eficiência, eficácia, e efetividade? 

Além da importância deste estudo, objetivamos compreender 

os significados principais do termo avaliação, segundo alguns 

teóricos. Para analisar as funções da avaliação da aprendizagem na 

EaD, escolhemos duas instituições de ensino superior que oferecem 

cursos na modalidade a distância, bem como pretendemos 

identificar as várias formas de avaliação utilizadas em ambiente 

virtual conceituando a avaliação institucional como elemento 

direcionador de ações de melhoria que contribuíam com os 

resultados do processo de ensino e aprendizagem; pesquisar a 

relação entre avaliação/medida/indicadores; compreender e 

demonstrar quais recursos de auto avaliação são utilizados nas 

instituições. 

 Finalizando este tópico, destacamos outra possibilidade – 

contribuir com os profissionais da EaD que buscam a compreensão 

do ato de avaliar, nessa modalidade, por meio da mediação tutorial 

onde o professor e o estudante constroem conhecimentos, 

compartilhando saberes e informações. 

 

2. OS CAMINHOS DAS REFLEXÕES E AS DESCOBERTAS 

 

Durante a pesquisa analisamos o impacto da avaliação da 

aprendizagem em EaD, pesquisando e indicando instrumentos e 

métodos utilizados, quais as funções que a avaliação tem na EaD, 

as modalidades no ambiente virtual, as perspectivas de 

conceitualização, quais etapas se destacam durante a prática 

avaliatória, os recursos de auto avaliação e de avaliação externa, a 

existência ou não políticas de avaliação da aprendizagem em EaD. 
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Optamos por uma pesquisa exploratória nos sistemas virtuais 

de dois cursos onde constatamos formas e instrumentos de 

avaliação em EaD que nos trouxeram informações de onde 

pudemos compreender e demonstrar que as escolhas dos 

procedimentos avaliatórios transparecem a compreensão das 

concepções, das intenções.  

O que destacamos é que há uma possibilidade de reflexão 

sobre os paradigmas da avaliação mediadora numa perspectiva 

dialógica. Segundo Hoffmann (2010): 

 
Mediação é interpretação, diálogo, interlocução. Para que o papel mediador 

do professor se efetive é essencial a sua tomada de consciência de que o ato 

de avaliar é essencialmente interpretativo, em primeiro lugar: como o 

professor lê e interpreta as manifestações dos alunos? Como os alunos leem, 

escutam, interpretam as mensagens do professor? Há significados que 

perpassam todo o tempo essas relações [...] HOFFMANN, 2010, p. 102-103). 

 

Apoiamo-nos em Gil (1994, p.44,45) que orienta sobre o 

conceito dessa pesquisa. 

 
As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas na formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores.[...]Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e 

documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. [...] Pesquisas 

exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, 

de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. (GIL, 1994, p.44,45) 

 

Tivemos a preocupação de apreender e refletir sobre as 

estruturas de avaliação em EAD a partir de situações já existentes, 

levando em conta a sua eficácia. Ainda, discutir sobre os 

instrumentos e práticas realizadas atualmente em determinados 

contextos de EAD. Além disso, utilizamos os recursos teóricos do 

curso PIGEAD-Planejamento, Implementação e Gestão da 

Educação a Distância da UFF, para subsidiar e fundamentar a 

presente pesquisa.  
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Analisando as funções pesquisadas e identificando as 

modalidades percebemos as relações que acontecem na avaliação 

do processo de ensino e aprendizagem em ambientes virtuais. 

Apresentamos uma pesquisa aplicada a partir de documentos, 

elaborados cientificamente com o intuito de ampliarmos os 

conhecimentos já adquiridos, concebendo sua utilidade para o 

avanço da dialogicidade na avaliação em EaD, considerando 

aspectos políticos e pedagógicos da avaliação, numa abordagem 

exploratória conforme GIL (1994, p.44,45), onde também 

realizamos uma análise do impacto da avaliação da aprendizagem 

em EAD, discutindo ideias, procedimento, ambiente de  EAD, 

publicadas pelos diversos autores do conteúdo bibliográfico, 

pesquisando e indicando instrumentos e métodos utilizados, numa 

tentativa de explicar os fatores que determinam e contribuem para 

a existência de uma prática que tem avaliado quantitativamente.  

 

3. CARACTERÍSTICAS DA AVALIAÇÃO NA EAD E O 

COMPROMISSO COM A APRENDIZAGEM DE TODOS 

 

Ao longo dos anos a modalidade de ensino a distância tem 

crescido consideravelmente e esse crescimento suscitou discussões 

acerca da necessidade de implementar formas de avaliação 

contínua, dentro do processo de ensino e aprendizagem. Com o 

crescente número e a sofisticação dos recursos tecnológicos 

questiona-se ainda sobre sua contribuição para a construção do 

conhecimento por meio dos AVAs - Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, que daqui por diante será denominado apenas por 

AVA. 

O processo avaliatório sempre foi centro de muitas discussões 

no ambiente escolar e no AVA. No que se refere ao ensino 

presencial, nota-se que cada professor tem o seu método ou forma 

de avaliar, na intencionalidade de mensurar o que o aluno 

aprendeu ou já sabia, e até hoje pratica-se um tipo de avaliação 

classificatória onde o aluno é avaliado por meio de instrumentos 

que apenas quantificam seu aprendizado no intuito de classificá-
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los, sendo utilizadas provas escritas e orais que objetivam a 

apuração de notas numéricas ou conceituais finais. 

Nesse sentido, corroborando com Hoffmann (1993), a 

avaliação é um método investigativo que vem da correção 

tradicional, mas foi adaptado para que o professor possa 

compreender as manifestações dos alunos, apresentando os erros e 

mostrando as hipóteses construídas por eles, sendo importante na 

aplicação como problematização, questionamento e reflexão sobre 

a ação e os resultados. O professor deve constantemente promover 

uma auto avaliação para que não se baseie em verdades absolutas 

e conclusões finais, irrevogáveis. 

Ao utilizar o AVA como recurso de ensino e aprendizagem, 

deve-se considerar como ponto de partida a autonomia, a 

interatividade e a aprendizagem colaborativa para que ocorra uma 

avaliação global e não pontual.  

Dessa forma, o ambiente de aprendizagem virtual deve 

possibilitar o desenvolvimento de uma autonomia, no estudante, e 

que seja responsável pelo seu próprio estudo, porém ele não estará 

nesse processo sozinho, o tutor/professor, ou vice-versa, 

acompanhará esse trajeto, incentivando-o a construir seu auto 

aprendizado e avaliando seu desenvolvimento por meio da 

reflexão sobre os resultados obtidos durante o processo de ensino-

aprendizagem. 

Por meio do diálogo o professor pode valorizar o esforço dos 

alunos discutindo o resultado da avaliação, seus avanços, pontos 

de partida e os obstáculos que superaram, bem como mostrar a 

realização dos trabalhos com esforço suficiente e que podem 

avançar nos estudos. 

Considerando as informações acima sobre avaliação, 

verificamos que o formato, os critérios e objetivos, bem como 

orientações dadas pelo sistema, para que os alunos procedam à 

realização de tarefas, mensuram os resultados, considerados de 

forma quantitativa e não considera o aspecto qualitativo.  
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4. MODALIDADES DA AVALIAÇÃO NA EAD EM SUAS 

DIFERENTES ESTRUTURAS OPERACIONAIS 

 

Compreendemos que, na EaD, deve haver a diversificação de 

instrumentos ou ferramentas de avaliação para que se alcance a 

compreensão da diversidade da realidade trabalhada, ou seja, as 

características do coletivo de estudantes. Apoiamo-nos em SILVA 

(2010) que aponta caminhos para a diversificação de instrumentos 

de avaliação com intencionalidade e sistematização e que, no caso 

da EaD, utiliza meios virtuais com softwares que permitem a 

interação e a transmissão de respostas para que sejam analisadas e 

consideradas dentro dos parâmetros de avaliação implementados 

pelas instituições. 

Na educação a distância é imprescindível a dialogicidade, a 

autonomia, a autoaprendizagem, o desenvolvimento do 

pensamento reflexivo, focado na leitura, interpretação e 

apropriação da escrita para que o processo de aprendizagem 

realmente ocorra. Nesse sentido Hoffmann (2001), ressalta que a 

avaliação em ambientes virtuais de aprendizagem pode ser 

concebida a partir de três perspectivas: 

 
- Avaliação por meio de testes online: cabe ao aluno a tarefa de responder 

um conjunto de questões pré-definidas e, ao sistema computacional, realizar 

a correção, desta forma o aluno recebe uma nota/conceito como resultado 

final, enfatizando o produto de conhecimento; - Avaliação da produção 

individual dos estudantes: em que há a supervalorização do produto final, 

ou seja, o texto elaborado, sendo a pesquisa realizada dentro de certos 

padrões ou a resolução de questionários; - Análise das interações entre 

alunos: ocorre a partir de mensagens postadas/trocadas por meio das 

diversas ferramentas de comunicação, se buscando avaliar o produto no 

processo (HOFFMAN, 2001, p. 46). 

 

A fim de promover e provocar uma avaliação dialógica com 

caráter formativo-mediador, segundo Silva (2010), a variedade de 

ferramentas possibilitam o acompanhamento mais preciso, para se 

avaliar o desenvolvimento do aluno, que podem ser classificadas 

em síncronas e assíncronas. As ferramentas síncronas requerem a 
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interação em tempo real, isto é, cada ator deve estar presente 

(conectado) no momento em que ocorre a comunicação; enquanto 

as ferramentas assíncronas permitem que a interação entre pessoas 

se realize sem que estas estejam conectadas ao mesmo tempo. O 

objeto da comunicação é enviado, e permanece disponível para 

conhecimento do destinatário no momento em que este se conecta. 

 
As ferramentas de comunicação que exigem a participação dos estudantes e 

professores em eventos marcados, com horários específicos, para que 

ocorram, como por exemplo, chats, videoconferências ou audioconferências 

através da internet, são classificadas como síncronas. As ferramentas que 

independem de tempo e lugar, como por exemplo, listas de discussão por 

correio eletrônico, news-group e as trocas de trabalhos através da rede, são 

classificadas como assíncronas (LINS, MOITA e DACOL, 2006, p.3). 

 

Dessa forma, a avaliação não pode se restringir a propostas 

prontas, definidas antecipadamente sem levar em consideração a 

proposta de ensino e seu objetivo especifico, pois assim estaria 

restrita a questões objetivas. A avaliação precisa acompanhar os 

objetivos do ensino/aprendizagem e oferecer o máximo de 

flexibilidade possível, através de critérios que considerem o 

percurso do aluno e seus acertos no decorrer do caminho. Os 

critérios de avaliação em EAD devem ser construídos com 

consonância com esse ponto.  

 

5. ASPECTOS LEGAIS DA AVALIAÇÃO NA EAD 

 

A avaliação educacional é um processo complexo e que deve 

conter uma intencionalidade sistematizada a partir de um projeto 

político pedagógico definido coletivamente. No nosso caso, a EaD 

assume um papel fundamental no atendimento a uma população 

que legalmente tem seus direitos garantidos a partir da LDB 

9394/96 em seu Art. 47, §3º onde se estabelece “a frequência 

obrigatória de alunos e professores, nos cursos superiores, salvo 

nos programas de educação a distância”. 
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A partir do Art. 24 que trata da educação básica, no Inciso V 

itens de A até E, estabelece que a verificação do rendimento escolar 

observará os seguintes critérios: 

 
a) avaliação continua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados 

ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de 

aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de 

avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; 

(BRANDÃO, 2010, p.70.) 

 

Desse artigo da LDB depreende-se que a estrutura dos 

processos de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino 

e aprendizagem, no Brasil, devem ter uma conotação dialógica e 

aberta. No que se refere às relações pedagógicas em que os 

processos de estimulo à aprendizagem são desenvolvidos com 

caráter formativo, as normas legais determinam a avaliação seja 

por meio do reconhecimento e compreensão das situações 

verificadas a partir das atividades de análise e reflexão sobre causas 

e influências dos resultados obtidos. Nesse sentido, analisamos as 

estruturas de avaliação em EAD, em ambientes virtuais de 

aprendizagem e destacamos seus aspectos político-educacionais 

em consonância com o projeto político pedagógico dos cursos à luz 

dos documentos legais existentes atualmente, principalmente o 

Decreto 5622 de 19.12.2005 trata da Educação a Distância, em seus 

Arts. 1º e 4º onde estão inclusas citações sobre a avaliação. A 

formalidade legal tem estabelecido a necessidade, porém a 

operacionalização tem ficado por conta dos sistemas de ensino que 

se fundamentam em teorias pedagógicas, estudos científicos para 

estabelecerem práticas que possam contemplar a legislação atual.  

Alguns documentos legais predispõem a necessidade da 

avaliação como forma de acompanhamento e controle dos 

resultados do processo de ensino e aprendizagem para efeito de 

verificar a pertinência dos mesmos quanto aos objetivos das 

políticas educacionais, dentre os quais destacam-se: Decreto Nº. 

5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm
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de 20 de dezembro de 1996 (LDB). Decreto N.º 5.773, de 09 de maio de 

2006, dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de 

graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. Decreto N.º 6.303, 

de 12 de dezembro de 2007, altera dispositivos dos Decretos nos 5.622, de 

19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, e 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação 

superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema 

federal de ensino. Satisfazem nossa análise quanto ao aspecto geral 

porque citam e estabelecem necessidades de uma sistematização da EAD 

em todos os seus aspectos educacionais.  

Finalmente, o que fica claro na legislação é que a avaliação deve 

se dar em consonância com o processo de ensino-aprendizagem e não por 

aplicação de instrumentos individualizados sem conexão com o 

contexto pedagógico em que se inserem, ou a que se referem. 

Finalmente, concluímos que a avaliação em EAD é um processo 

que deve partir do pressuposto de que a forma de mensurar os 

resultados está relacionada com as competências demonstradas 

pelos sujeitos escolares e que deve se dar num contexto 

compreensivo, que conduza à formação de professores e 

estudantes no contexto em que se realiza o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

6. RESULTADOS: FERRAMENTAS AVALIATÓRIAS 

DEMONSTRADAS 

 

Em análise das instituições de ensino superior e seus sistemas 

de avaliação, pudemos verificar que a educação a distância vem 

sinalizando um considerável crescimento onde a as interações e 

construção da aprendizagem se fazem presentes. Diante desta 

interação, os educando vem criando novas oportunidades de 

compartilhamento através dos acessos a informações, percebendo 

que a acessibilidade das tecnologias de informação e comunicação, 

traz um novo olhar para a EAD, fazendo com que muitas empresas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5773.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm
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quebrem paradigmas e a utilizem como ferramenta de formação 

por meio de ambientes virtuais. 

Assim podemos constatar o quanto esse modelo de interação 

e construção do conhecimento, prossibilita uma avaliação do 

domínio das competências leitoras e escritoras quando utilizam os 

recursos tecnológicos do sistema “moodle” uma vez que ele 

permite a utilização dos descritos a seguir: fóruns de discussão, 

mural e portifólios, e ferramentas de envio de atividades avaliadas 

por meio de critérios claros ao aluno até mesmo com avaliações 

presenciais. 

A simultaneidade da utilização traz uma perspectiva de que a 

avaliação ocorre concomitantemente ao ensino. 

Vejamos as ferramentas demonstradas nos ambientes virtuais.  

- Chats: De acordo com os dados da pesquisa de três alunos, 

João Paulo/teologia, Ana Paula e Antônio, houve a verificação de 

que alguns alunos gostam e acham importante o uso dessa 

ferramenta síncrona, porém apareceram algumas pontuações em 

relação aos 

- Fórum: Esta é umas das ferramentas assíncronas que 

possibilitas uma interação em tempo diverso, ou seja, o aluno tem 

a possibilidade de flexionar o seu horário e se programar para as 

discussões no fóruns. Através do fórum no ambiente virtual o 

aluno é direcionado com temas e abordagens específicas a dada 

matéria/disciplina. O estudante é avaliado conforme a sua 

participação mediante temática sugerida pelos professores e que 

devem ser corrigidos pelos tutores a distância e acompanhados 

pelos tutores presenciais. 

- Portfólios: Escolher essa ferramenta como instrumentos 

avaliativos e sua maneira  de utilização  são fundamentais para a 

obtenção de dados confiáveis, que garantam a apreensão do objeto 

da avaliação, a construção de síntese e a indicação da 

transformação o resultado das suas atividades práticas que são 

orientadas pelos professores e acompanhadas pelos tutores tanto 

presenciais como à distância, através de atividades que exigem o 

uso de diferentes atitudes, habilidades e conhecimentos sobre os 
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quais o próprio aluno elabora sua avaliação. Assim a prática de 

utilizar portfólio exige encontros regulares entre professor e aluno 

para diálogo e análise simultânea do processo ensino-

aprendizagem.  

- Provas escritas presenciais: A utilização do instrumento de 

avaliação de prova escrita acontece a fim de cumprir uma norma 

legal que exige a presencialidade do estudante para demonstrar o 

resultado da sua aprendizagem, onde as universidade pesquisadas 

demonstram a sua inserção. De acordo com os dados da pesquisa 

apenas nas universidades privadas, mediante avaliações 

dissertativas e de múltipla escolha, sempre acompanhadas de um 

feedback no mural de informações e dúvidas para trocas 

produtivas online, que esclarecem ao estudante as possíveis 

orientações na correção, fazendo com que a avaliação seja 

dialogada com a intencionalidade formativa. 

- Chat – esta ferramenta tem utilidade formativa e avaliatória, 

tendo em vista o grau de interesse, comportamento em relação ao 

grupo, nível de atuação nas atividades, qualidade nas interações e 

colaboração: qualidade das mensagens enviadas considerando os 

critérios gerais estabelecidos, quantidade de vezes que o cursista é 

interpelado pelos colegas durante o debate, qualidade das 

respostas oferecidas pelo cursista quando instigado pelos colegas, 

intervenções que provocam, estimulam a interação, a cooperação e 

o crescimento do grupo. 

- Diário, blog e Wiki – são ferramentas que proporcionam 

esclarecimentos, verificação da compreensão dos estudantes em 

relação ao conteúdo desenvolvido, sendo avaliados o número de 

postagens exigidas, qualidade das mensagens postadas, 

cumprimento do prazo destinado à atividade proposta, nas 

ferramentas Blog e Wiki, o envolvimento e colaboração nas 

atividades em grupo, quando houver. 

- Biblioteca – acessos aos materiais obrigatórios para 

realização da atividade, realização de download dos conteúdos, 

nesse caso, também se avalia o interesse do estudante em relação à 

leitura do material curricular disponível.  
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- Textos e artigos – a produção textual escrita é verificada, sua 

qualidade, em função do cumprimento do número de laudas e/ou 

parágrafos estipulados, se houver, qualidade do texto, 

cumprimento do prazo destinado à atividade proposta, 

cumprimento das orientações para padronização da formatação de 

textos. 

Finalizamos nossa apresentação dos resultados ratificando a 

necessidade de implementar um processo de avaliação que leve o 

estudante da EaD a ter respostas sobre seu rendimento e, a partir 

dos feedbacks de professores, os estudantes possam verificar erros 

e acertos, compreender os caminhos que devem corrigir e aqueles 

que podem continuar trilhando, descobrindo novas competências 

e habilidades. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos que os sistemas analisados, tanto nas 

universidades públicas federais como nos centros universitários 

privados, foram implementados na forma lei, conforme a 

normatização do Decreto 5622/05, conforme dispõe em seu  

 
Art. 4º: A avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, 

conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no 

processo, mediante: 

I - cumprimento das atividades programadas; e 

II - realização de exames presenciais. 

§ 1º: Os exames citados no inciso II serão elaborados pela própria instituição 

de ensino credenciada, segundo procedimentos e critérios definidos no 

projeto pedagógico do curso ou programa. 

§ 2º: Os resultados dos exames citados no inciso II deverão prevalecer sobre 

os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a 

distância. (DECRETO 5622/2005, n/p) 

 

Após as pesquisas, compreendemos que a EaD é um processo 

de ensino e aprendizagem que deve ser aprimorado, tanto na sua 

estrutura física como na virtual. Criando novas formas de 

instrumentos para comunicação em que ocorrem as trocas e 
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compartilhamento de ideias, saberes e a construção de novos 

conhecimentos. A avaliação, na EaD, percorre caminhos que levam 

os sujeitos escolares a descobrirem suas potencialidades, 

competências, habilidades, por meio das ferramentas 

implementadas nos AVAs-Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

Ao compartilhar os resultados obtidos, concluímos que as 

ferramentas utilizadas como recursos avaliatórios são elementos 

essenciais para que se alcance o objetivo de desenvolver a 

compreensão conceitual durante o processo de ensino e 

aprendizagem na EaD. A avaliação dos resultados, em EaD, 

compreende uma formalidade legal e uma necessidade de fixação 

do conteúdo curricular desenvolvido a partir da perspectiva 

mediadora-formativa. 

Finalizamos este trabalho com a compreensão de que o 

processo avaliatório é, reconhecidamente uma matéria que não está 

suficientemente amadurecida no discurso e nas práticas 

profissionais, quer na compreensão de conceitos básicos e das 

modalidades e funções da avaliação, quer nos aspectos da sua 

aplicação concreta nas situações de ensino e aprendizagem.  
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A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO MEDIADA POR 

TECNOLOGIAS PARA A RESSOCIALIZAÇÃO DE PESSOAS 

PRIVADAS DE LIBERDADE: um estudo de caso  

 

Pablo Luiz Martins1  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da sociedade, o homem sente a necessidade de 

ajustar a execução regulatória de suas principais atividades, 

objetivando, assim, uma forma de ordenar o meio, a natureza e 

principalmente o convívio pacífico entre os indivíduos. Para 

Ribeiro (2013, p. 04), “a necessidade de punição sem o suplício foi 

estabelecida primeiro como um brado do coração e da natureza 

indignada com os espetáculos de horrores”.  

Em julho de 1984, por meio da Lei Federal nº. 7.210, a parte 

geral do Código Penal de 1940 foi integralmente reformulada e 

desta forma entrou em vigor a Lei de Execução Penal – LEP no 

Brasil,  que é ponderada por muitos autores como uma das mais 

desenvolvidas mundialmente no que tange à intenção primeira de 

se humanizar o sistema penitenciário, pois é por meio da execução 

penal que o Estado se relaciona com o sujeito condenado buscando 

proporcionar ao infrator medidas assistenciais e de reabilitação, 

objetivando sua (re)socialização. 

                                                 
1 Professor Adjunto do Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis - 

DECAC da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ. Doutor em Ciências da 

Linguagem, Mestre em Ciências Contábeis, Pós-Graduado em Gestão Estratégica de 

Pessoas e Direito Previdenciário, e graduado em Ciências Contábeis. Atualmente é 

Consultor da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES, para Acompanhamento e Avaliação do Sistema Universidade Aberta do 

Brasil. É também docente do Mestrado Profissional em Administração Pública, e 

docente pesquisador do núcleo de Educação à Distância - NEAD da Universidade 

Federal de São João del-Rei - UFSJ. 
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De acordo com uma pesquisa realizada em 2013, pelo Instituto 

de Tecnologia e Pesquisa - ITP (MARQUES, 2013), verificou-se que 

em Sergipe, não diferente dos demais estados brasileiros, a grande 

maioria dos presos e reincidentes nos estabelecimentos prisionais 

são indivíduos jovens, pobres e com baixíssimo grau de 

escolaridade.  

O número de pessoas privadas de liberdade no Brasil 

ultrapassou a marca dos 700.000, alcançando, em junho de 2016, o 

número de 726.712 pessoas. Dados estes obtidos via Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN divulgado em 

dezembro de 2017 pelo Departamento Penitenciário Nacional – 

DEPEN, do Ministério da Justiça. 

Ao analisarmos este mesmo relatório podemos afirmar que, no 

período de 2014 a 2016, houve um crescimento de mais de 104.000 

pessoas. Destaca-se ainda que cerca de 40%, ou seja, 290.685 

pessoas, são presos provisórios, isto é, ainda não possuem 

condenação judicial e estão aguardando julgamento. Outro dado 

de destaque é que mais de 60% por cento desta população são de 

pessoas negras e mais de 50% por cento pertencem à faixa etária 

considerada de jovens que compreendem pessoas de 18 a 29 anos.    

Outros dados alarmantes são referentes ao déficit de vagas no 

sistema penitenciário, uma vez que, de acordo com o mesmo 

relatório, o número de vagas disponíveis em 2016 era de 368.049, 

gerando assim uma ocupação média de 197% por cento nos 

estabelecimentos prisionais. Mais da metade dessa população é de 

jovens de 18 a 29 anos e 64% são negros. 

Nesta população carcerária apresentada, no que tange o nível 

de escolaridade tal relatório aponta que foi possível constatar o 

nível de escolaridade de 70% da população o que representa 

482.645, os 30% restante são pessoas que não apresentaram seja por 

vontade própria ou incapacidade mental seus dados escolares. 

Dentre os dados podemos relatar que 51% das pessoas 

privadas de liberdade no Brasil não apresentam o ensino 

fundamental completo e apenas 9% por cento apresentam o ensino 
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médio completo, sendo assim encontram-se aptos a ingressarem no 

ensino superior.  

Estes dados refletem uma distorção da legislação nacional e 

internacional, uma vez que  Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

– LDB (Lei nº 9.394/1996), que regulamenta a Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 208, inciso I, estabelece que toda a população 

brasileira tem direito ao ensino fundamental obrigatório e gratuito, 

sendo assegurada, inclusive, sua oferta para todos os que a ele não 

tiverem acesso na idade própria. 

Acrescenta-se ainda que, de acordo com a LEP aqui já 

apresentada, é prevista a educação escolar no sistema prisional.  

Como forma de reverter esse quadro de inchado da população 

prisional, apresentando uma nova possibilidade de recuperação 

aos condenados, em 1972 na cidade de São José dos Campos, no 

estado de São Paulo, foi criada a primeira Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados – APAC, uma entidade civil de direito 

privado, sem fins lucrativos, com patrimônio e personalidade 

jurídica próprios e tempo de duração indeterminado, com o 

objetivo prioritário de inovar o sistema prisional. 

O método da APAC baseia-se principalmente pelo 

estabelecimento de uma disciplina rígida, baseada no respeito, na 

ordem, no trabalho e no envolvimento da família do recuperando. 

Uma das principais diferenças entre a APAC e o sistema prisional 

comum é que, na APAC, os próprios presos - denominados 

recuperandos - são corresponsáveis por sua recuperação. 

Sendo assim, dentro desta disciplina rígida, um dos pilares 

apresentados para a ressocialização dos recuperandos é a 

educação, inclusive como forma de utilização da remição da pena 

em função de tempo dedicado à educação. 

Dentro dos pilares de uma educação pública gratuita e de 

qualidade, a Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, por 

meio do Núcleo de Educação a Distância – NEAD e em parceria 

com os cursos oferecidos via Universidade Aberta do Brasil – UAB, 

em conjunto com a unidade masculina  da APAC de São João del-

Rei relatam, por meio deste artigo, o processo de implementação 
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da primeira turma do curso de Bacharelado em Filosofia e seus 

resultados alcançados no primeiro período do curso, ocorrido no 

início do ano de 2018.  

 

2. O USO DA EDUCAÇÃO COMO FORMA DE 

RESSOCIALIZAÇÃO DO PRIVADO DE LIBERDADE E A 

POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DE SUA PENA VIA 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

De acordo com Beccaria (2000, p.121), a perspectiva do direito 

positivo se ampliou com a edição da LEP, já que pela primeira vez 

em nosso País foi instituído um dispositivo específico e abrangente 

para regular os problemas da execução penal com a natureza e as 

características de uma codificação. 

Desta forma, a grande finalidade da pena privativa de 

liberdade, quando devidamente aplicada, é a ressocialização do 

privado de liberdade. Para Silva (2003), ressocializar significa 

reinserir o condenado, para que possa estar apto ao convívio social, 

ou seja, reeducá-lo ou educá-lo de tal maneira que se adapte à 

sociedade, respeitando as regras (normas) impostas. 

Vale destacar que a esperança de alcançar a ressocialização foi 

inserida nos sistemas normativos, mas atualmente questiona-se 

muito a intervenção estatal na função social de gerar uma 

consciência no privado de liberdade. 

Sendo assim podemos destacar que o Estado tem o poder de 

impor novas concepções de vida e estilos de comportamento, as 

pessoas privadas de liberdade, seja por forma de início e/ou retorno 

aos estudos e às atividades laborativas. 

Em 2011, numa grande alteração nos artigos 126, 127, 128 e 129 

na LEP, por meio da aprovação Lei Federal nº 12.433, foi incluída a 

possibilidade do privado de liberdade obter benefício no que tange 

à remissão da pena, na modalidade de estudo, não somente na 

modalidade de atividade laboral, conforme previa a legislação 
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anterior. Desta forma, a cada doze horas de estudo o privado de 

liberdade terá direito a remir um dia da sua pena.  

A forma de ensino busca constantemente gerar, além de uma 

ressocialização, a capacitação dos detentos, o que poderá ser útil 

para conseguirem uma nova qualificação profissional fora da 

unidade prisional (JULIÃO, 2010). 

Sendo assim, de acordo com o artigo 126, na LEP, alterado pela 

Lei Federal nº 12.433, é previsto ao privado de liberdade a remição 

de um dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar 

divididas em, no mínimo, 3 e, em caso de conclusão do nível escolar 

estudado, o acréscimo de 1/3 no tempo calculado para remição. 

Nogueira Junior (2015) menciona que se o ensino pode 

acarretar a remição da pena, é dever do legislador tentar abranger 

a todos, incluindo aqueles que possuem um maior nível de 

escolaridade. 

Em setembro de 2015 foi sancionada a Lei 13.163 (BRASIL, 

2015) que altera novamente dispositivos da LEP, e inclui os artigos 

18-A e 21-A. Destaca-se que a maior inovação destina-se ao artigo 

18-A que traz a obrigatoriedade de o Estado fornecer ensino médio 

dentro dos estabelecimentos prisionais, bem como prevê a 

possibilidade de se utilizar a educação a distância (EaD) para 

atingir a esta finalidade. 

  
Art. 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou 

educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em 

obediência ao preceito constitucional de sua universalização. § 3o A União, 

os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas 

de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o 

atendimento aos presos e às presas.  

  

Podemos destacar como ação do estado a criação do Exame 

Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade – 

ENEM PPL, implementado pelo Governo Federal no ano de 2010, 
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que se destina a menores infratores internados em instituições 

socioeducativas e adultos encarcerados em unidades prisionais. 

A realização do Enem PPL encontra fundamento no artigo 5º, §1º 

da portaria 807/10 do MEC - Ministério da Educação, segundo a qual 

a aplicação do Exame precisa levar em consideração as políticas de 

educação das unidades prisionais. Tal exame segue os mesmos 

parâmetros do exame regular composto por uma redação em língua 

portuguesa e por quatro provas objetivas com 45 questões cada, 

abrangendo as áreas de ciências humanas (história, geografia, filosofia 

e sociologia); ciências da natureza (química, física e biologia), 

matemática; e linguagens e códigos (língua portuguesa e estrangeira 

–, inglês ou espanhol –, literatura, artes, educação física, tecnologias 

da informação e comunicação). De acordo com o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, as provas 

possuem o mesmo grau de complexidade e a correção apresenta o 

mesmo rigor que a avaliação convencional. 

Na edição de 2017, nas unidades prisionais e socioeducativas, 

o índice de comparecimento contou com 74% de presença no 

primeiro dia e 70% no segundo dia, dos 31.765 inscritos. O Enem 

PPL foi preparado para 1.078 unidades prisionais de 577 

municípios brasileiros.  

Tal ação proporcionada pelo governo foi de fundamental 

importância para a realização deste projeto uma vez que atualmente 

a UFSJ usa única e exclusivamente, para o acesso ao ensino superior 

via educação a distância, a nota obtida em uma das três últimas 

edições do Enem, seja ele na aplicação regular ou Enem PPL.  

Sobre a EaD podemos destacar que autores como Libâneo 

(1982), Saviani (1984) e Mizukami (1986) têm se debruçado em 

analisar o processo de ensino e aprendizagem abordando critérios 

diferentes. Acompanhando a inserção tecnológica, e buscando 

atender critérios da inclusão social, nos últimos anos a modalidade 

tem estado em foco, uma vez que se apresenta como uma 

alternativa para oportunizar a formação superior de um número 
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significativo de pessoas, que antes não viam a possibilidade de 

inserção em um curso superior. 

Como forma de melhor entendimento podemos destacar 

Ferreira (2018, p.3): 

 
 a modalidade de educação a distância pode ser considerada a mais 

democrática das modalidades de educação, inclusive, em se tratando da 

educação como direito subjetivo para o sujeito preso, pois, em se utilizando 

de tecnologias de informação e comunicação se pode transpor obstáculos 

enfrentados pela sala de aula na rotina do Sistema Prisional.  

  

Ainda parafraseando Ferreira (2018, p.4): 

 
Essa modalidade de educação, a EaD, torna tangível a construção e aquisição 

dos mais variados conhecimentos podendo promover a democratização da 

educação, principalmente por se constituir em um instrumento capaz de 

atender a um grande número de pessoas simultaneamente ou a um pequeno 

e seleto grupo de sujeitos, e, ainda poder chegar a indivíduos que estão 

distantes, como também os que não podem estudar em horários pré-

estabelecidos como na escola. 

 

Por este motivo, justifica-se esse projeto nessa referida 

unidade prisional, em consonância com a legislação em vigor e com 

relevantes publicações acerca do tema proposto.  

 

3. A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS 

CONDENADOS E SUA UNIDADE MASCULINA DE SÃO 

JOÃO DEL REI/MG 

 

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, 

fundada em 1972 por Mário Ottoboni, na cidade de São José dos 

Campos no Estado de São Paulo, é uma entidade civil, sem fins 

lucrativos, que se dedica à recuperação e reintegração social dos 

condenados a penas privativas de liberdade, bem como a socorrer 

a vítima e proteger a sociedade. Sua criação foi aplicada devido a 

uma greve na cidade, o que obrigou o juiz de Direito, a pedido de 

Ottoboni e sem outra alternativa, a entregar alguns presidiários 
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para ficarem sob a guarda de 15 voluntários, sob o comando do 

idealizador do método.  

 
A transformação moral de que fala Ottoboni (2001a) pode ser entendida 

como uma ressignificação dos princípios, valores e normas que regem o 

comportamento humano em sociedade. Sánchez (2004) diz a esse respeito 

que os princípios, valores e normas são, em suma, construções coletivas, 

embora a realização moral seja feita pelo indivíduo social. Esse autor diz 

ainda que esses são construtos que perpetuam, quase estáveis, através dos 

tempos (COSTA; PARREIRA, 2007, p. 7). 

 

Desta forma, atua como uma entidade auxiliar do Poder 

Judiciário e Executivo, respectivamente na execução penal e na 

administração do cumprimento das penas privativas de liberdade. 

Sua filosofia é ‘Matar o criminoso e Salvar o homem’, a partir de 

uma disciplina rígida, caracterizada por respeito, ordem, trabalho 

e o envolvimento da família do sentenciado.  

 
As APAC’s têm amparo na Constituição Federal, na LEP e no caso de Minas 

Gerais, da Lei Estadual 15.299/2004, que dispõe sobre a realização de 

convênio entre o Estado e as Associações de Proteção e Assistência aos 

Condenados (SILVA, 2012). Aplica-se o preceito trazido pelo artigo 4º da 

LEP, que trata da cooperação da comunidade nas atividades de execução da 

pena (FALCÃO; CRUZ, 2011, p. 9). 

  

O método desenvolvido nas APAC´s é baseado em 12 

fundamentos, conforme Figura 1:  
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Figura 1 – Método APAC 

 
Fonte: Ottoboni (2006). 

 

 

É importante destacar que as APAC’s apresentam muitos 

pontos positivos em relação às unidades prisionais tradicionais, 

como um índice de reincidência menor que 10% em todos os locais 

em que é aplicado. Desta forma, os recuperandos têm maiores 

condições de terem uma vida normal ao retorno à sociedade. Além 

disso, índices de rebeliões são em número insignificante nas poucas 

unidades que ocorreram. As APAC’s têm, ainda, um método de 

participação coletiva, baseada no voluntariado. 

Destaca-se que nosso projeto está altamente justificado 

praticamente em todos os fundamentos, mas destacamos o 1º 

“Participação da comunidade” – onde levamos a comunidade 

acadêmica para dentro das APAC’s – e o 2º “Trabalho” – onde a 

educação pode gerar novas possibilidades ao recuperando ao ter 

sua pena cumprida. 

A APAC masculina de São João del-Rei/MG teve o início de 

suas atividades em outubro de 2005, porém, somente em 2008 foi 
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aberto oficialmente o Centro de Reintegração Social – CRC com 

capacidade para atender 57 recuperandos. Em 2013, por meio de 

um convênio com o estado de Minas Gerais, foi inaugurada sua 

sede própria construída com mão-de-obra de 100% dos 

recuperandos com capacidade para 176 deles. 

 

4. A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE 

RESSOCIALIZAÇÃO DOS PRIVADOS DE LIBERADADE POR 

MEIO DO ENSINO VIA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA APAC 

DE SÃO JOÃO DEL REI/MG 

 

 Em janeiro de 2018, após uma reunião informal com a 

coordenadora pedagógica da APAC masculina de São João Del Rei 

Thaís Teixeira Santos com o professor Pablo Luiz Martins, do 

Núcleo de Educação a Distância – NEAD da UFSJ, verificou-se a 

possibilidade de levar a Universidade para dentro da unidade, 

uma vez que diversos recuperandos realizavam o ENEM-PPL e 

desejavam ingressar em um curso superior, considerando-se que a 

Escola Estadual atualmente instalada dentro da unidade oferece a 

Educação de Jovens e Adultos – EJA até o ensino médio, e após a 

conclusão os recuperandos ficam restritos somente a atividades de 

leituras no âmbito educacional. 

Desta forma, marcamos uma visita às instalações para verificar 

a possibilidade de uma parceira. Nesta reunião, conhecemos todas 

as instalações físicas da unidade onde encontramos um ótimo 

ambiente para estudo, incluindo computadores com acesso à 

internet e uma biblioteca com livros voltados para o ensino 

superior. 

Logo em seguida realizamos uma reunião com os 

recuperandos, repassando informações a respeito do curso de 

Bacharelado em Filosofia que se encontrava com vagas abertas.  

Neste momento verificamos que tínhamos 22 recuperando em 

condições de se inscreverem para o processo seletivo, uma vez se 

enquadravam dentro do solicitado, e obtiveram mais que 250 
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pontos em cada uma das provas objetivas e na prova de redação do 

ENEM-PPL. 

Os 22 recuperandos foram inscritos e concorreram com os 

candidatos não privados de liberdade nas mesmas condições 

previstas no edital, conforme número de vagas e quadro de 

candidatos por vagas nos polos de apoio presencial apresentado no 

Quadro 01: 

 
Quadro 1 – Relação Candidato vaga 

 
Fonte: https://ufsj.edu.br/portal2-

repositorio/File/vestibular/PS2018_1/EAD_2018_1/Cand-

vaga_Filosofia_EAD_2018_1_DS.pdf 

 

Após a divulgação de todas as chamadas tivemos a aprovação 

de 09 (nove) recuperandos, o que representa uma taxa de 

aprovação de 41%, que podemos considerar como excelente por se 

tratar de uma primeira experiência. Destaca-se ainda que estamos 

falando apenas dos recuperandos que manifestaram interesse em 

realizar o Bacharelado em Filosofia e não em outros cursos 

superiores oferecidos pelo NEAD-UFSJ. 

Desta forma, no dia 06 de fevereiro de 2018, ingressaram pela 

primeira vez na UFSJ 09 recuperandos da APAC masculina de São 
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João Del Rei no bacharelado em Filosofia ofertado pelo NEAD-

UFSJ, onde foi realizada uma aula inaugural para informações a 

respeito das disciplinas e do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) conforme Figura 2: 

 
Figura 2 – Mesa de Honra da Aula Inaugural 

 
Fonte: Acervo do projeto 

 

 Durante o primeiro semestre de 2018 foram realizados 

encontros periódicos na APAC como forma de maior interação dos 

recuperandos com a equipe do NEAD- UFSJ, onde foram retiradas 

dúvidas a respeito da metodologia e dos conceitos de educação a 

distância, conforme Figura 3: 
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Figura 3 – Mesa de Honra da Aula Inaugural 

 
Fonte: Acervo do projeto 

 

Durante o primeiro período os recuperandos cursaram todas 

as disciplinas obrigatórias do 1º período do Bacharelado em 

Filosofia, além da disciplina “Introdução à Educação a Distância” 

conforme Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Grade do curso de Licenciatura em Filosofia 

 
Fonte: 

http://curso.nead.ufsj.edu.br/FIL/site/images/pdf/7%20Grade%20Curricular.pdf 

 

Em relação à disciplina “Introdução à Educação a Distância”, 

todos os nove recuperandos obtiveram notas acima de 80%, sendo 

que 34% apresentaram aproveitamento de 100%, o que representa 

o alto nível de compreendimento desta ferramenta de ensino. 
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No que tange à disciplina “Metafisica 1”, todos os nove alunos 

foram aprovados, o que representa um índice de aproveitamento 

de 100%. Destaca-se que o mínimo de aprovação na disciplina, 

conforme regra da UFSJ, é de 60%, e a menor nota foi de 61%, sendo 

a maior 94%. 

Em relação à disciplina “Investigação Filosófica”, novamente 

todos os nove alunos foram aprovados, o que representa um índice 

de aproveitamento de 100%. Destaca-se que a menor nota foi de 

61% e a maior 92%. 

Já na disciplina “História da Filosofia”, tivemos 8 alunos 

aprovados, o que representa um índice de aproveitamento de 89%. 

Em relação às notas, a menor foi 49%, gerando reprovação ao 

recuperando; e a maior 100%, onde o aluno obteve aproveitamento 

total da disciplina.  

E, por fim, na disciplina “Epistemologia I”, tivemos 8 alunos 

aprovados, o que representa um índice de aproveitamento de 89%. 

Em relação às notas, a menor foi 46%, gerando reprovação ao 

recuperando, e a maior foi 90%. 

Como problemas apresentados neste período inicial, podemos 

destacar a fuga de um recuperando que se encontra devidamente 

matriculado. Infelizmente, situações como estas são recorrentes, e 

mesmo que o recuperando seja detido novamente, dificilmente 

retornará para o curso, uma vez que o juiz de direito não dará a ele 

a possibilidade de retornar para a APAC, devendo permanecer nas 

unidades prisionais tradicionais. 

Podemos destacar também a conscientização dos 

recuperandos quanto ao uso apenas educacional da internet, uma 

vez que durante o curso é necessária a utilização de vídeos e acesso 

a vários sites de internet. No início alguns demoraram a ter essa 

consciência, sendo que, em alguns casos, o acesso foi suspenso e os 

alunos tiveram que estudar somente pelos livros-textos, tendo 

acesso ao AVA somente para a postagem de atividades avaliativas. 

Porém, em pouco tempo essa suspensão foi reavaliada e 

atualmente todos têm acesso livremente à internet. 
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Por fim, destacamos como ponto positivo a realização pessoal 

que os recuperandos apresentam por estarem matriculados em 

uma instituição federal de ensino. Satisfação esta divulgada entre 

os familiares e amigos nos momentos de visitas.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A modalidade de educação a distância tem como princípio 

básico aumentar as possibilidades de ensino e encurtar as 

distâncias, o que podemos dizer que é o contrário do que a 

nomenclatura sugere. Desta forma, podemos afirmar que a EaD no 

Brasil encontra-se em uma fase evolutiva, onde cada vez mais são 

exploradas suas potencialidades e formas de atuação. Assim, 

devemos apresentar novas formas de levá-la a todas as pessoas, 

conforme encontra-se previsto em nossa Constituição Brasileira. 

Com o advento de novas tecnologias destaca-se o papel 

facilitador das novas formas de ensino-aprendizagem, trazendo 

novas possibilidades que devem ser exploradas. Por este motivo, 

torna-se possível levar a EaD para as unidades prisionais, 

principalmente para as APAC’s que já apresentam um modelo 

baseado na dignidade humana como forma de devolver à 

sociedade pessoas mais capacitadas. Deste modo, acreditamos que 

ações como a descrita neste texto devem ser destacadas e apoiadas 

principalmente pelas instituições de ensino superior. 

Com isto, este projeto, mesmo que ainda esteja em seu início, 

já apresenta resultados consideráveis que devem ser amplamente 

divulgados e, por que não, implementados em outras instituições, 

tanto de ensino como unidades prisionais.   

Podemos afirmar que os recuperandos, após o ingresso na 

universidade, apresentaram ótimos resultados, desenvolvendo 

novas habilidades e recuperando a autoestima que haviam perdido 

por se sentirem excluídos da sociedade, buscando formas de 

reintegração numa sociedade em que podemos destacar a 

capacitação profissional cada vez mais solicitada, principalmente 

no que tange ao mundo competitivo e  tecnológico.  
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Alguns obstáculos também foram apresentados, como a fuga 

de um recuperando matriculado. Porém, atitudes como esta em 

hipótese alguma podem desvalorizar o projeto aqui apresentando, 

pois fazem parte do sistema prisional brasileiro. E, conforme já 

explanado, nas APAC’s casos como esse são em números bem 

menores do que no sistema prisional tradicional. 

Desta forma, podemos afirmar que uma proposta de EaD 

direcionada às unidades prisionais ultrapassa o simples proposito 

de ensino. Ela apresenta novas possibilidades para as pessoas 

privadas de liberdade, mobilizando, estimulando e apresentando 

novas formas de aprimoramento do conhecimento, tornando os 

sujeitos mais protagonista de sua ação, por meio de suas 

experiências de vida.  

Importante destacar que esse projeto não se esgotará por esta 

pesquisa, e nem com apenas essa ação, pois já existem projetos para 

novas graduações e especializações a serem ofertadas nessa e em 

outras unidades prisionais.  

Podemos assim concluir que a educação a distância não é 

apenas uma modalidade de ensino e sim uma outra possibilidade 

pedagógica que, nesse momento de corte de recursos e num pais 

país de dimensões continentais que possui uma população 

carcerária em constante crescimento, torna-se cada vez mais 

necessária e de suma importância para toda a sociedade. Ou seja, a 

EaD possibilita um outro olhar, auxiliando a educação a ser cada 

vez mais inclusiva e, principalmente, transformadora para seus 

participantes, uma vez que ela se encontra em constante evolução 

e crescimento.  
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