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RESUMO 
 

Com o advento do desenvolvimento científico-tecnológico várias transformações e mudanças 

têm sido ocasionadas na vida das pessoas e da sociedade em geral. No campo educacional, os 

reflexos resultantes do processo de evolução social têm provocado desafios na promoção de 

novas práticas pedagógicas e novos olhares sobre o processo de mediação pedagógica que 

estão atrelados intrinsecamente às transformações digitais. As criações da prensa de 

impressão, do telefone, do rádio, da televisão e, mais recentemente, das novas tecnologias 

digitais da informação e comunicação (NTDICs), possibilitaram o desenvolvimento de uma 

modalidade educacional marcada pela separação ou distanciamento físico de professores e 

alunos, a chamada "Educação a Distância" (EaD). Essa modalidade evoluiu a partir das 

criações das mídias, até o desenvolvimento dos ambientes virtuais de aprendizagens (AVAs). 

Nessa pesquisa buscou-se identificar como a mediação pedagógica ocorre nos fóruns do AVA 

Moodle na formação de professores de Geografia na modalidade de educação a distância em 

uma instituição pública de ensino superior localizada no estado de Minas Gerais. Para tal, 

realizou-se entrevista semiestruturada com 5 docentes que lecionam no referido curso, além 

da análise de conteúdo do ambiente virtual de aprendizagem Moodle de uma turma que 

concluiu o curso. Os dados da pesquisa demonstram que há diferenças em termo de 

inserção/utilização de recursos tecnológicos e do desenvolvimento dos processos de mediação 

pedagógica, revelando-se de forma correlacionada com os indícios sobre a concepção de 

ensino e de aprendizagem que embasam o trabalho do professor.  

 

Palavras-chave: Mediação Pedagógica, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Moodle, 

Educação a Distância, Formação de Professores.  
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ABSTRACT 

 

With the advent of scientific and technological development, several transformations and 

changes have been brought about in the lives of people and society in general. In the 

educational field, the reflexes resulting from the social evolution process have caused 

challenges in the promotion of new pedagogical practices and new perspectives on the 

pedagogical mediation process that are intrinsically linked to digital transformations. The 

creations of the printing press, the telephone, the radio, the television and, more recently, the 

new digital information and communication technologies (DICTs), enabled the development 

of an educational modality marked by the separation or physical distance of teachers and 

students, the so-called "Distance Education" (DE). This modality evolved from the creation of 

the media, to the development of virtual learning environments (VLEs). This research sought 

to identify how pedagogical mediation occurs in the VLE Moodle forums in the training of 

Geography teachers in the distance education modality in a public higher education 

institution located in the state of Minas Gerais. To this end, a semi-structured interview was 

conducted with 5 teachers who teach in the referred course, in addition to content analysis of 

the virtual Moodle learning environment of a class that completed the course. The research 

data show that there are differences in terms of insertion / use of technological resources and 

the development of pedagogical mediation processes, revealing themselves in a correlated 

way with the evidence on the concept of teaching and learning that underlie the teacher's 

work. 

 

Keywords: Pedagogical Mediation, Virtual Learning Environment, Moodle, Distance 

Education, Teacher Training. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O mundo atual vivencia um período denominado por muitos autores (Drucker, 1993; 

Toffler, 1990; Sendov, 1994) de a "Era da informação e a Sociedade do conhecimento", que 

se caracteriza pela utilização das novas tecnologias digitais da informação e comunicação 

(NTDICs) em quase todas as atividades humanas. No campo educacional elas permitem aos 

professores e alunos a utilização de novas formas de comunicação e gestão do conhecimento. 

O desenvolvimento alcançado possibilita a realização de formas e modalidades de ensino 

distintas das convencionais, como a aprendizagem móvel ou educação a distância por meio de 

AVAs, o que torna os processos pedagógicos mais dinâmicos e democráticos. Entendemos 

que os benefícios e contribuições para a melhoria da qualidade da educação são vastos, em 

especial para aqueles que sem estas possibilidades de ensino dificilmente teriam condições de 

cursar o ensino superior. 

Nas últimas décadas do século XX e nas primeiras do XXI, observamos o aumento do 

uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs) em sistemas educacionais no mundo 

inteiro transformando o cenário educativo, principalmente nas universidades e institutos de 

ensino superior. Neste novo cenário a modalidade de educação a distância mediante as 

NTDICs ganha espaço e abre caminho para uma mudança pedagógica. Segundo Moran et al., 

“a sociedade está mudando nas suas formas de organizar-se, de produzir bens, de 

comercializá-los, de divertir-se, de ensinar e de aprender” (2000, p. 11).  

Neste contexto, segundo Valente (1999): 

 
a mudança pedagógica que todos almejam é a passagem de uma Educação 

totalmente baseada na transmissão da informação, na instrução, para a criação de 

ambientes de aprendizagem nos quais o aluno realiza atividades e constrói o seu 

conhecimento (VALENTE, 1999, p. 31).  

 

A educação a distância criada em meados do século XIX passou por mudanças ao 

longo do tempo. Uma destas mudanças foi a criação dos ambientes virtuais que possibilitam o 

uso de recursos e ferramentas para a gestão do conhecimento, juntamente com novas formas 

de gestão, compartilhamento e apresentação da informação, auxiliados por novos dispositivos 

que permitem novas formas de comunicação e relacionamento social, o que torna esses 

sistemas educacionais universais. Hoje, as NTDICs permitem que os alunos de instituições 

diferentes e de qualquer parte do mundo possam se comunicar, compartilhar informações, 

executar projetos e participar virtualmente de reuniões científicas. 



16 

 

 

 

Nesse sentido, o desenvolvimento tecnológico tem possibilitado o uso das tecnologias 

em áreas antes inimagináveis e tem possibilitado o uso de novas formas de comunicação na 

sociedade, cada vez mais conectada e informatizada. Para Castells (2003, p. 7), “a Internet é o 

tecido de nossas vidas [...] e passou a ser a base tecnológica para a forma organizacional da 

Era da Informação”.  

Souza et al. (2011, p. 156) afirmam que, “[...] com o avanço das tecnologias 

interativas, [...] diferentes tipos de softwares”, foram desenvolvidos como o Moodle, que é um 

software livre, que oferece um espaço ou ambiente virtual de aprendizagem (AVA). “[...] 

destinado ao desenvolvimento de atividades on-line, [...] utilizando-se diferentes tipos de 

ferramentas tecnológicas”.  

Devemos observar que, no processo de ensino nos AVAs, como o Moodle, ocorrem 

mudanças significativas nas funções e interações do professor e do aluno e entre eles. Neste 

processo, a mediação pedagógica é extremamente importante para o aprendizado. Moran et al. 

(2000) afirmam que, 

 
por mediação pedagógica entendemos a atitude, o comportamento do professor que 

se coloca como um facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que se 

apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem – 

não uma ponte estática, mas uma ponte “rolante”, que ativamente colabora para que 

o aprendiz chegue aos seus objetivos. (p. 144-145) 

 

Nesta perspectiva, o conhecimento da teoria do desenvolvimento cognitivo e da 

aprendizagem de Lev Vygotsky é importante para compreendermos como ocorre o processo 

de aprendizagem no AVA Moodle. Para Palincsar et al. (1993), na perspectiva de Vygotsky, 

em seu esquema teórico a relação entre aprendizagem, desenvolvimento psicológico, 

educação e cultura propõe utilizar princípios e normas psicológicas aplicadas no campo 

educacional para poder conhecer e aprofundar sobre a construção do conhecimento do 

indivíduo a partir da interação social e cultural, destacando a participação ativa do sujeito com 

seu ambiente, alcançando assim processos de internalização e aprendizagem através do 

contato com a sociedade. Segundo Vygotsky (2008) essa atividade é "interativa", ou seja, é 

um conjunto de ações culturalmente determinadas e contextualizadas que é realizada em 

cooperação com os outros, e a atividade do sujeito em desenvolvimento é uma atividade 

socialmente mediada. 

Em Vygotsky (2011) observamos que a ferramenta que possibilita a entrada no 

universo social e cultural é a linguagem. Embora o autor estive abordando principalmente a 

língua falada, utilizamos as suas perspectivas para tratarmos dos dois tipos de línguas ou duas 
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formas de expressão neste trabalho. Que são a língua oral observada nas falas dos sujeitos 

entrevistados e a língua escrita presente nas mensagens dos textos dos fóruns do AVA 

Moodle.  

A interação social efetiva é a que possibilita a solução de um determinado problema 

com a ajuda ou orientado por um sujeito mais preparado para usar as ferramentas psicológicas 

apropriadas (VYGOTSKY, 2008). Neste contexto, de acordo com Vygotsky (2008), existe 

uma área potencial de desenvolvimento cognitivo conhecida como “Zona de 

Desenvolvimento Proximal
1
” (ZDP) que é: 

 
[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (VIGOTSKY, 2008, p. 

97).  

 

Apesar das teorias de Vygotsky terem sido criadas há aproximadamente um século 

atrás em um contexto histórico e geográfico diferente e terem sido elaboradas a partir de 

pesquisas com crianças, elas apresentam ideias e elementos importantes para este trabalho. As 

concepções vygotskyanas de mediação, desenvolvimento e aprendizado são contemporâneas e 

muita estudadas até os dias de hoje no mundo inteiro.  

Para Vygotsky a linguagem está inserida dentro de um contexto histórico, social e 

cultural, mas os alunos, professores e tutores do curso de EaD estão inseridos em uma cultura 

digital
2
. Está cultura digital é muito diferente da cultura que o autor aborda. No entanto nós 

utilizaremos estas concepções de Vygotsky para pensar está cultura digital em que o aluno, o 

professor e o tutor precisam saber como interagir e se comunicar. Acreditamos que elas 

podem ser aplicadas no curso de licenciatura em Geografia a distância mesmo no AVA 

Moodle para promover a mediação pedagógica e possibilitar que o processo de ensino e de 

aprendizagem ocorra.  

Apesar dos avanços no campo da educação abarcados pelos AVAs, ainda permanecem 

questões que precisam ser abordadas. Os sistemas de gestão da aprendizagem não oferecem 

respostas contextualizadas de caráter didático-metodológicas ajustadas a cada sistema 

educacional. Nesse sentido, os professores terão que ser criativos e inovadores para adaptar 

                                                 
1
 Para Prestes (2010) a tradução correta da expressão "zona blijaichegorazvitia" do original em russo de 

Vygotsky é na verdade "zona de desenvolvimento iminente" e não proximal. Apesar de muitos autores 

utilizarem “zona de desenvolvimento iminente”, neste trabalho consideramos a tradução como “zona de 

desenvolvimento proximal”. 
2
 Segundo Pretto e Assis (2008, p. 79) “a cultura digital é um espaço aberto de vivência dessas novas formas de 

relação social no espaço planetário”. 
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cada ferramenta aos seus propósitos. O Moodle oferece uma série de recursos para manter a 

comunicação permanente entre os participantes do curso de forma síncrona e assíncrona, no 

entanto, os pesquisadores Dominguez e Garcia-Aretio (2007) afirmam que em geral os 

professores apresentam dificuldades para utilizar de forma efetiva as ferramentas disponíveis, 

como é o caso dos fóruns.  

Apresentaremos a seguir qual a questão que orienta esta pesquisa, qual o objetivo geral 

e quais os objetivos específicos bem como a justificativa deste trabalho. Este estudo parte da 

perspectiva de que a mediação pedagógica é fundamental no processo de ensino e de 

aprendizagem e que o professor possui um papel importante promovendo a mediação entre o 

aluno e o conteúdo.  

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Como são realizadas as mediações pedagógicas por meio dos fóruns no AVA Moodle 

do curso de Licenciatura de Geografia na modalidade a distância de uma instituição pública 

de ensino superior do estado de Minas Gerais? 

 

1.3 OBJETIVOS DE PESQUISA 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Identificar quais e como são feitas as mediações pedagógicas, por meio dos fóruns no 

AVA Moodle, no curso de Licenciatura em Geografia a distância de uma instituição pública 

de ensino superior do estado de Minas Gerais. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Verificar quais são as estratégias que os professores formadores adotam em relação 

aos fóruns no AVA Moodle para promoverem o ensino de Geografia; 

b) Apresentar quais são as compreensões dos professores sobre o trabalho de 

mediação pedagógica por meio dos fóruns no AVA Moodle; 

c) Descobrir quais são as contribuições do processo de mediação pedagógica por meio 

dos fóruns no AVA Moodle com base no entendimento dos professores; 
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d) Detectar quais são os obstáculos e desafios de se promover a mediação pedagógica 

no AVA Moodle por meio dos fóruns. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A escolha deste objeto de estudo se deve a um conjunto de vivências e experiências na 

minha vida acadêmica e profissional. Após me graduar em Ciência da Computação pela 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), tive a oportunidade por dois anos de ser 

professor substituto do Departamento de Computação da mesma Instituição em que me 

formei. Esta experiência me possibilitou vivenciar a prática docente no contexto educacional 

do ensino presencial.  

Posteriormente, o aprendizado que tive como aluno do curso semipresencial de 

especialização em Gestão Pública da UFOP através do AVA Moodle me permitiu conhecer a 

plataforma digital e viver inclusive as adversidades neste processo de aprendizado virtual e a 

distância.  

Por fim, acrescenta-se também a minha experiência como tutor a distância do 

Programa Aluno Integrado do E-PROINFO
3
 pela UFOP. Circunstância em que pude realizar 

atividades de mediação entre os alunos de ensino médio da rede pública em diversas cidades 

do interior de Minas Gerais e o conteúdo do curso denominado Qualificação em Tecnologia 

Digital disponível na plataforma Moodle. Este curso tinha como objetivo oferecer aos alunos 

do ensino médio da rede pública do estado de Minas Gerais noções básicas do funcionamento 

e da manutenção preventiva e corretiva de computadores, bem como apresentar os avanços 

tecnológicos e científicos ocorridos até a primeira década do século XXI. 

Nesse sentido, pensar sobre o papel dos profissionais da educação é de suma 

importância, uma vez que estes são fundamentais no processo de ensino e de aprendizagem. E 

investigar como são desenvolvidas as mediações pedagógicas no AVA Moodle da EaD torna-

se um desafio necessário e atual no campo da pesquisa em educação. 

Santos et al. (2018) em sua pesquisa “O fórum virtual e suas potencialidades para a 

interação em ambientes educativos virtuais”, conseguem demonstrar a importância do recurso 

do fórum virtual, e apresentam uma discussão acerca das habilidades necessárias ao professor 

mediador para elaborar metodologias e estratégias de ensino significativas entre os conteúdos 

                                                 
3
 O E-Proinfo é um software público, desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância (SEED), do 

Ministério da Educação e do Desporto (MEC) e que tem a funcionalidade de um ambiente colaborativo de 

aprendizagem. 
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e o cotidiano dos alunos. As pesquisadoras caracterizam a ferramenta, mas não oferecem 

dicas para sua utilização nas aulas virtuais. 

Acredita-se que um estudo dessa natureza, direcionando o foco para o entendimento 

dos professores sobre a mediação pedagógica na EaD no ambiente virtual de aprendizagem 

no Moodle, poderá contribuir para fornecer elementos importantes para uma maior 

compreensão sobre a importância da mediação pedagógica, sob a ótica docente, bem como 

apontar subsídios para desenvolver estratégias metodológicas adequadas. Desta forma, esta 

pesquisa poderá apontar reflexões que contribuirão com os estudos nesta área. 

Na próxima seção abordaremos as teorias que fundamentam este trabalho. No início 

apresentaremos uma introdução à seção. Na seção 2.1 traremos uma visão geral da formação 

de professores no Brasil e em particular da formação de professores de geografia. Na seção 

2.2 abordaremos os aspectos relativos à educação a distância, desde os conceitos, avanços e 

tecnologias e em especial sobre os AVAs e a ferramenta fórum. Por fim na seção 2.3 

abordaremos a mediação pedagógica a partir da perspectiva vygotskiana. 



21 

 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No final do século XX, segundo Coll e Monereo (2006, p. 15), ocorreu o 

“aparecimento” de “uma nova forma de organização econômica, social, política e cultural, 

identificada como Sociedade da Informação (SI), que comporta novas maneiras de trabalhar, 

de comunicar-se, de relacionar-se, de aprender, de pensar e, em suma, de viver”.  

Sendo assim, estamos diante de um “novo paradigma tecnológico, organizado em 

torno das tecnologias da informação” e “associado a profundas transformações sociais, 

econômicas e culturais” (COLL; MONEREO, 2006, p. 15). Acreditamos que estas 

transformações citadas pelos autores são visíveis para todos como a “dependência” da 

sociedade no uso das tecnologias e das mídias sociais para se relacionarem, comunicarem e se 

divertir. Desde cedo as crianças têm acesso fácil e constante a diversos dispositivos 

tecnológicos que muitas vezes são prejudiciais ao seu desenvolvimento.   

Os avanços e desenvolvimentos tecnológicos “impulsionaram e estão transformando a 

maneira de ensinar e de aprender” (PEREIRA et al., 2007, p. 4).  “Hoje, o aprendiz pode 

escolher o que deseja estudar, a tecnologia para a aprendizagem que lhe é mais conveniente, o 

‘estilo pedagógico’ com o qual se sente mais confortável, o horário e dia da semana mais 

apropriados e a velocidade com a qual deseja aprender” (LITTO; FORMIGA, 2009, p. 16). 

No entanto, entendemos que o cenário apresentado pelos autores ainda é utópico no Brasil, 

pois estas oportunidades não estão disponíveis para todos.  

Para Moran (2000), foram elaborados diversos modelos de EaD para atender as 

demandas: “há os modelos auto instrucionais e os colaborativos; modelos focados no 

professor (teleaula), no conteúdo, e outros centrados em atividades e projetos” (p. 21). Ainda, 

segundo o autor, foram criados “modelos para poucos alunos e modelos de massa, para 

dezenas de milhares de alunos” (p. 21); além de modelos voltados para “cursos com grande 

interação com o professor e outros com baixa interação” (p. 21). 

Neste cenário de mudanças na forma de ensinar e aprender, a abordagem da educação 

a distância conta: 

 
com a presença do professor para elaborar os materiais instrucionais e planejar as 

estratégias de ensino e, na maioria das situações, com um tutor encarregado de 

responder às dúvidas dos alunos. Quando o professor não se envolve nas interações 

com os alunos, o que é muito frequente, cabe ao tutor fazê-lo. Porém, caso esse tutor 

não compreenda a concepção do curso ou não tenha sido devidamente preparado 

para orientar o aluno, corre-se o risco de um atendimento inadequado que pode levar 

o aluno a abandonar a única possibilidade de interação com o tutor, passando a 
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trabalhar sozinho sem ter com quem dialogar a respeito de suas dificuldades ou 

elaborações (ALMEIDA, 2003, p. 330). 

 

Observamos que um fator determinante para o envolvimento do professor, do tutor e 

do aluno no uso dos recursos tecnológicos disponíveis é a oferta, por parte das instituições de 

ensino, de cursos de capacitação no uso destas tecnologias.  

Zanatta e de Brito (2015, p. 8) entendem que com o uso das tecnologias digitais no 

campo da educação: “novos desafios são colocados aos educadores diante da necessidade de 

entender como utilizá-las no processo de mediação pedagógica, principalmente, quando se 

tem como objetivo a construção do conhecimento pelo aluno”. Compreendemos que os 

desafios que os professores precisam enfrentar como a falta de capacitação tecnológica e a 

dificuldade de conciliar as novas atividades com a grande carga de atribuições pré-existentes 

se mostram às vezes impossíveis de se superar. 

O desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) como o Moodle 

tem como base uma mudança “de paradigma educacional de instrução com uma finalidade 

voltada para metas, de bases empíricas, para aprendizagem construtivista” e é “um tipo 

particular de espaço de aprendizagem que de muitas formas permite a aprendizagem 

autônoma, estimula os alunos a tomar parte e a apoia” (PETERS, 2004, p. 133). 

Esta concepção de aprendizagem construtivista e colaborativa do AVA Moodle torna 

importante abordar as ideias da teoria histórico-cultural, os conceitos de mediação simbólica, 

de desenvolvimento e aprendizagem de Lev Vygotsky de modo que facilite a compreensão do 

processo de mediação pedagógica por meio das interações nos fóruns. 

Os princípios teóricos que norteiam este estudo estão pautados em estudiosos que vêm 

discutindo e apontando os aspectos inerentes à formação de professores de geografia no 

Brasil, a educação a distância, aos ambientes virtuais de aprendizagem como o Moodle, ao 

processo de mediação pedagógica e as concepções vygotskyanas citadas acima. 

Desta forma, primeiramente abordaremos na seção 2.1 sobre a formação de 

professores no Brasil e em especial sobre a formação de professores de geografia. 

Já na segunda seção (2.2) falaremos dos aspectos tecnológicos relacionados à 

educação a distância. Apresentando a evolução histórica e tecnológica, os conceitos e 

características da EaD, os conceitos e as características do AVA, os conceitos e as 

características do Moodle, além das ferramentas e recursos disponíveis nesta plataforma, e por 

fim as características e tipos de fórum do AVA Moodle. 

Na seção 2.3 abordaremos as questões inerentes às relações no processo de 

aprendizagem como interação, mediação, interiorização, zona de desenvolvimento proximal.  



23 

 

 

 

2.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

2.1.1 Breves considerações sobre a formação de professores no Brasil 

 

Nesta seção pretendemos abordar um pouco sobre o cenário educacional brasileiro. 

Antes de tudo é preciso entender que o Brasil é um país de grande extensão territorial, 

dividido por 26 estados e o Distrito Federal e com muitos municípios que possuem uma 

grande diversidade social, econômica, cultural e política prejudicando a implantação de um 

sistema educacional único, igualitário, democrático e inclusivo. 

A educação brasileira passou por diversas reformas ao longo dos anos e “a história 

destas reformas e políticas educacionais, a formulação de leis de diretrizes e bases para a 

educação... revela um processo recorrente de polêmicas e lutas pelo poder na condução das 

políticas públicas de educação” (DE SANTANA; CHRISTOFARO, 2010, p. 1). 

Na década de 90 em meio a um conjunto de reformas educacionais foi aprovada a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 que Barreto (2015, p. 681) 

entende que foi “Um marco regulatório decisivo para a formação docente nas últimas 

décadas”. Contudo a LDB (9.394/96) tende “a efetuar um nivelamento por baixo: os institutos 

superiores de educação emergem como instituições de nível superior de segunda categoria, 

provendo uma formação mais aligeirada, mais barata, por meio de cursos de curta duração” 

(SAVIANI, 2009, p. 148).  

Para Saviani (2009), as alterações no processo de formação de professores nos últimos 

dois séculos demonstram uma falta de continuidade, apesar de não ocorrer suspensão, e uma 

ausência de padrão capaz de preparar os professores para superar as dificuldades da educação 

escolar no país. Segundo este autor, a formação docente esbarra na falta de estímulos como 

melhores condições salariais e jornadas de trabalhos flexíveis que possibilitem aos professores 

o empenho nos cursos.  

Em 2001, com a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), foram 

estabelecidas diretrizes e metas para os dez anos seguintes, conforme “sugestão” do§ 1º, do 

artigo 87 da LDB. Quanto à formação de professores, as diretrizes apontam para a 

implantação de políticas públicas que possibilitem o avanço científico e tecnológico do Brasil. 

As diretrizes que orientam a formação de professores no Brasil estão previstas na Lei 

nº 9.131/1995 de criação do Conselho Nacional de Educação (CNE). A resolução CNE/CP n
o
 

2, de 1 de julho de 2015 define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial 
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em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.   

Para Barreto (2015, p. 685), “a partir da metade da primeira década dos anos 2000, o 

MEC assume um papel proativo na formação de docentes da educação básica, concebendo-a 

como um processo contínuo, que começa na formação inicial e prossegue ao longo da vida 

profissional”. Entendemos que este foi um período de grandes mudanças no cenário 

educacional na tentativa de prover melhores condições para a formação docente brasileira. 

Um dos primeiros atos do Ministério da Educação (MEC) foi o de “equiparar os cursos 

à distância aos cursos presenciais [...] estabelecendo a equivalência de diplomas e certificados 

no ensino superior, medida de caráter universal que se estendeu a todas as IES do país” 

(BARRETO, 2015, p. 685). Acreditamos que este ato governamental foi crucial para diminuir 

o preconceito em torno na formação à distância e incentivar a sua expansão. 

Em 2006, com o propósito de “atender à grande demanda estimada pela Coordenadoria 

de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior [...] (CAPES/MEC) de formação docente 

das redes públicas em nível superior, o Ministério da Educação cria [...] a Universidade 

Aberta do Brasil (UAB)” (BARRETO, 2015, p. 685). 

A viabilização da UAB, segundo Barreto (2015), ocorreu através de uma parceria entre 

as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, governo federal e redes de estados e 

municípios na oferta do ensino a distância, com injeção de recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

 
Em 2009 é formulada, no âmbito da CAPES/MEC, a Política Nacional de Formação 

de Profissionais do Magistério da Educação Básica, e instituído o Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), que compreende um 

conjunto de ações do governo federal, em colaboração com as IES públicas e 

secretarias de educação de estados e municípios, para ministrar cursos superiores e 

de formação continuada aos docentes em serviço (BARRETO, 2015, p. 685-686). 

 

Compreendemos que a criação da UAB em conjunto com a instituição do PARFOR 

estimularam a ampliação da formação docente através das IES em cursos de EaD utilizando 

as NTDICs como o AVA Moodle. 

Em relação à educação a distância, segundo Barreto (2015, p. 681), a LDB “passa a 

considerar a educação a distância (EaD) como modalidade de educação formal em todos os 

níveis de ensino, o que favorece a expansão da formação docente exigida”.  

A expansão dos cursos de Pedagogia, para Barretto (2015, p. 683), ocorre 

principalmente “pela iniciativa privada e pela educação a distância”. O que segundo a autora é 

alarmante, pois muitas instituições particulares têm se transformado em grandes corporações 
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com interesses de mercado, que se expandem rapidamente e não tem compromisso com a 

produção de novos conhecimentos por meio da pesquisa e tem-se observado um grande 

número de evasões indicando que os cursos podem estar aquém do desejável. Entendemos 

que é necessário fazer aqui algumas reflexões sobre os motivos que levam a esta situação. 

Acreditamos que a educação a distância é um desafio, mas que precisa sim ser “comprado” 

por todos (principalmente pelos responsáveis por definir as políticas educacionais e formular 

as leis de diretrizes e bases para a educação). E não é o que parece que está acontecendo. 

Apesar de recentemente através da portaria do MEC n.º 2.117/19 em seu art. 2º a carga 

horária total permitida de ofertas de disciplinas na modalidade a distância para cursos de 

graduação presenciais das instituições de ensino superior que era de 20% foi ampliada para 

40%. Porque até hoje a portaria do Ministério da Educação (MEC) n.º 873/06 continua a 

autorizar apenas em caráter experimental a oferta de cursos superiores à distância nas 

Instituições Federais de Ensino Superior?  

Segundo Moran et al. (2000, p. 70) “As mudanças desencadeadas pela sociedade do 

conhecimento têm desafiado as universidades no sentido de oferecer uma formação 

compatível com as necessidades deste momento histórico”. Podemos inferir que os 

professores nunca estão completamente preparados em termos de suas práticas pedagógicas, 

tendo-se em vista que há necessidade de uma busca permanente em prol de que estas possam 

de fato contribuir para a aprendizagem de seus alunos.  

No começo do século XXI os professores ressurgiram “como elementos insubstituíveis 

não só na promoção das aprendizagens, mas no desenvolvimento de métodos apropriados de 

utilização das novas tecnologias” (NÓVOA, 2009, p. 13). De forma análoga, Mercado (1999, 

p. 14) entende que: 

 
Na formação de professores, é exigido dos professores que saibam incorporar e 

utilizar as novas tecnologias no processo de aprendizagem, exigindo-se uma nova 

configuração do processo didático e metodológico tradicionalmente usado em 

nossas escolas nas quais a função do aluno é a de mero receptor de informações e 

uma inserção crítica dos envolvidos, formação adequada e propostas de projetos 

inovadores. 

 

Dentre os vários desafios que permeiam o trabalho docente na contemporaneidade, 

pode-se ressaltar que os cursos de formação de professores passam por novas demandas 

relacionadas não apenas a inserção de recursos tecnológicos, mas de novas estratégias ou 

possibilidades práticas de sua utilização que são requisitados tanto em sala de aula quanto 

pela sociedade em geral.  

Portanto o professor tem um papel fundamental, mas também um desafio no processo 



26 

 

 

 

de ensino e de aprendizagem se apropriando do uso das novas tecnologias, presentes nos 

cursos de EaD, em um momento em que as salas de aula estão cada vez mais repletas de 

alunos nativos digitais
4
. Trataremos a seguir sobre a formação de professores de geografia.  

 

2.1.2 Breves considerações sobre a formação de professores de Geografia 

 

Neste tópico tem-se a pretensão de problematizar um pouco a respeito da dinâmica dos 

processos que envolvem a formação do professor de Geografia no Brasil, enfocando 

elementos que estão relacionados e ao mesmo tempo imprescindíveis na articulação entre 

aspectos teóricos e práticos que embasam o exercício profissional nesta área do conhecimento 

em questão.  

Durante a Idade Média quem obtinha o conhecimento geográfico estava diretamente 

relacionado com o “poder”, ou seja, os reinados precisavam de alguém que conhecesse de fato 

o território alheio em termos de espaço físico e localização dos assentamentos e locais de 

armamentos, a fim de se proteger de eventuais ataques e também para atacar com vistas à 

ocupação de novas terras e de se ter novos súditos sob seu domínio. Nesta época “foram 

aprofundados e mantiveram-se os antigos conhecimentos gregos, e no período da Renascença 

e ao longo dos séculos XVI e XVII, as viagens de exploração reavivaram o desejo de bases 

teóricas mais sólidas e de informações mais detalhadas” (CAVALCANTI; VIADANA, 2010, 

p. 12). 

Segundo Cavalcanti e Viadana (2010, p. 12) “a partir do século XVIII, a geografia foi 

sendo reconhecida como disciplina científica e, ao longo do século passado, a quantidade de 

conhecimento e o número de instrumental técnico tiveram um significativo aumento, 

persistindo até os dias atuais”. 

Segundo Lopes (2010) a denominada geografia tradicional demonstra que tal área do 

conhecimento esteve atrelada em sua origem a um processo de descrição natural acerca dos 

fatos e fenômenos geográficos. Desta forma, o intuito inicial se baseava apenas na simples 

descrição do que se observa em relação ao planeta. Tal momento foi importante para a criação 

de cartas que indicavam a descrição e localização.  

Com a evolução do pensamento geográfico, pensou-se em dar respostas aos problemas 

que envolvem a atribuição desse profissional com vistas a dar solução para os eventos 

naturais e sociais que se apresentavam desde a escala local até uma escala global. Assim, 

                                                 
4
 Segundo Marc Prensky, (criador da expressão nativo digital) os nativos digitais são aqueles que cresceram 

inseridos e cercados pelas tecnologias da informação e comunicação (TICs), em especial as digitais. 
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teve-se o pensamento de que outra ciência, a Matemática, dava uma resposta direta e objetiva 

as suas explicações. Com base nessa linha de raciocínio, teve-se a quantificação da geografia, 

a partir daí, denominada de geografia quantitativa. 

Conforme Paulo (2016), a geografia quantitativa se reportou a uma quantificação 

excessiva acerca dos fatos e fenômenos geográficos, quantificando número de habitantes, por 

metro quadrado, por quilômetro quadrado, distância entre uma cidade e a outra, dentre outros 

aspectos. O fato é que tal aspecto é importante, mas o problema é que os preceitos da 

simplesmente memorização desses tipos de informações sem estabelecer correlação entre um 

fato e outro para dar explicações, apenas perpetuava as concepções tradicionais de ensino e de 

aprendizagem. Tendo em vista as considerações anteriores, as concepções que embasaram a 

formação do professor de geografia naquele contexto de quantificação estavam atreladas ao 

ensino tradicional e ocasionaram reflexos na mesma direção nas salas de aula de educação 

básica de todo o país que se ecoam de forma similar na atualidade.  

Na segunda metade do século XX, durante o regime militar, a ciência geográfica muito 

contribuiu para consubstanciar os pensamentos de “controle” (TELLES, 1984). Nessa 

perspectiva, bases de dados foram criadas com a indicação de locais potenciais para instalação 

de setores que tinham como interesse imediato de segurança, mas, principalmente, controlar a 

população levando-se em consideração os interesses políticos, econômicos e sociais que 

“acreditavam ser o melhor para a população”.  Prosseguindo, os ensinamentos de geografia 

em sala de aula eram submetidos à continuidade desse controle e volta-se para a compreensão 

e entendimento de que se tratava do melhor para a população.  

Recentemente, a ciência geográfica tem passado por um movimento de renovação, 

através da geografia crítica. Nessa última, a preocupação se paira em correlacionar todos os 

fatos e fenômenos geográficos para dar as explicações, ultrapassando de longe a visão 

tradicional de ensino e de aprendizagem que perdurou por várias décadas tanto na academia 

quanto nas salas de aula de nosso país.  

Apesar das intensas mudanças que a sociedade atual vem presenciando em termos de 

transformações tanto da forma de representar o mundo quanto da forma de interpretá-lo, há 

um número ainda bastante significativo de profissionais que se embasam em preceitos 

epistemológicos do século passado (SANTOS, 1986). A visão dicotômica entre a geografia  
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física
5
 e a geografia humana

6
 nos mostra tais preceitos, pois muitos professores trabalham os 

conceitos separadamente. No entanto, vivemos em mundo em que os aspectos físicos e 

humanos não estão separados, pelo contrário, os fenômenos geográficos se desencadeiam de 

forma inter-relacionada.  

Diante das considerações anteriores, os cursos mais contemporâneos de formação de 

professor de geografia vêm expressando esse novo olhar sobre a formação, o problema é que 

não se trata ainda de um consenso, visto que muito dos profissionais tanto nas Instituições 

superiores quanto nas escolas de educação básica se pautam em conhecimentos teóricos e 

práticos que se apregoam a concepção tradicional de ensino.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Geografia foram aprovadas através 

do Parecer CNE/CES n
o
 492/2001. Já o Parecer CNE/CES n

o
 1.363/2001 retifica o Parecer 

anterior, enquanto a Resolução CNE/CNES n
o
 14, de 13 de março de 2002 estabelece as 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Geografia. 

Recentemente, as experiências de formação inicial e continuada de professores vêm 

contribuindo para redimensionar a concepção tradicional, no entanto, ainda tem sido pouco 

incipientes para desvelar reflexos significativos na grande maioria das salas de aula do país 

(ENDO, 2016). Portanto, se aventurar em pesquisas no sentido de perseguir as práticas dos 

profissionais de geografia que são desenvolvidas em diferentes níveis e modalidades de 

ensino podem contribuir para desvelar os aportes teóricos que embasam o trabalho do 

professor como também a necessidade de (re) significação de sua própria prática. 

 

2.2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

2.2.1 Evolução histórica e tecnológica 

 

Com o passar dos anos e em consequência do desenvolvimento tecnológico foram 

sendo criadas novas técnicas de transmissão das informações na educação a distância. O 

processo evolutivo em termos históricos e de tecnologia na educação a distância nas primeiras 

gerações foi lento. Apesar do recente desenvolvimento das Novas Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (NTDICs), dos novos ambientes virtuais de aprendizagem e 

                                                 
5
 Geografia física ou fisiografia é o estudo das características naturais existentes na superfície terrestre, ou seja, o 

estudo das condições da natureza ou paisagem natural da Terra (GEOGRAFIA FÍSICA, 2019). 
6
 Geografia humana é uma ciência humana que se consagra ao estudo e à descrição da interação entre 

a sociedade e o espaço. Ela ajuda o homem a entender o espaço em que vive, o espaço geográfico. 

(GEOGRAFIA HUMANA, 2020). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Superf%C3%ADcie_terrestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_humana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_geogr%C3%A1fico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_geogr%C3%A1fico
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outros aspectos tecnológicos que caracterizam grande parte dos cursos de EaD atualmente, as 

primeiras experiências com educação a distância são muito antigas
7
.  

Para Moore e Kearsley (2007), o contexto histórico da EaD pode ser dividido em 

cinco gerações
8
, de acordo com a figura 1. 

 

Figura 1: Cinco gerações da educação a distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Moore e Kearsley (2007, p. 26). 

 

Primeira Geração: Estudo por Correspondência 

 

Os primeiros registros da primeira geração de EaD que se refere aos cursos por 

correspondência são “de cursos de taquigrafia à distância, oferecidos por meio de anúncios de 

jornais, desde a década de 1720”. Porém, a expansão e consolidação da educação a distância 

ocorreram “em meados do século XIX, em função do desenvolvimento dos meios de 

transportes e de comunicação (como trens e correio)” (MAIA; MATTAR, 2007, p. 21). 

Já segundo Moore e Kearsley (2007) a primeira geração com enfoque no estudo por 

correspondência teve início no começo da década de 1880. O material didático padrão era o 

texto impresso e o meio de comunicação era o serviço postal. Esta época foi marcada pelo 

estudo em casa, de forma independente, proporcionando o fundamento individualizado para a 

educação a distância. Ainda para estes autores: 

                                                 
7
 Segundo Peters (2004) e Maia e Mattar (2007) os primeiros registros de experiências com a educação a 

distância ocorreram em meados do século I, quando segundo a Bíblia, o apóstolo Paulo a fim de instruir como 

viver dentro das sãs doutrinas em ambientes e situações adversos escreveu e enviou as epístolas às congregações 

cristãs da Ásia Menor. Assim, Paulo utilizou as técnicas de escrita e transporte da época, para realizar o trabalho 

missionário sem a necessidade de estar fisicamente presente nas localidades. 
8
 Alguns autores dividem e interpretam as gerações de maneiras distintas à apresentada aqui, que se baseia no 

modelo de Moore e Kearsley. Para Maia e Mattar (2007) a segunda geração engloba as gerações dois e três. 

Enquanto Peters (2004) aborda as gerações dois e três tratadas aqui como o modelo multimídia de massa. 
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O motivo principal para os primeiros cursos por correspondência era a visão de usar 

tecnologias para chegar até aqueles que, de outro modo, não poderiam se beneficiar 

dela. Naquele tempo, isso inclui as mulheres e, talvez por essa razão, elas 

desempenharam um papel importante na história da educação a distância (MOORE; 

KEARSLEY, 2007, p. 27).  

 

Observamos que as primeiras experiências de educação a distância ocorreram por 

iniciativas de um professor ou uma instituição de forma isolada e somente com o passar do 

tempo foi ganhando espaço e caráter global.  

No Brasil, as primeiras experiências conhecidas em Educação a Distância são do 

século XX. Para Vianney et al. (2003, p. 31), “A 1ª Geração de EaD surge no país em 1904, 

com ensino por correspondência: instituições privadas ofertando iniciação profissional em 

áreas técnicas, sem exigência de escolarização anterior”.  

“Esse modelo consolida-se na década de 1940, com a criação do Instituto Monitor 

(1939) e do Instituto Universal Brasileiro (1941)” (LITTO; FORMIGA, 2009, p. 210). 

Segundo Peters (2004, p. 75), “O modelo de educação por correspondência ainda é usado 

amplamente, apesar do interesse mundial na informatização da educação a distância”. 

Segundo Bittar e Bittar (2012) o panorama histórico, político e educacional foi 

marcado pela institucionalização educacional com a criação do Ministério da Educação e 

Saúde Pública pelo governo provisório de Getúlio Vargas e a determinação (ao menos em 

teoria) pela constituição de 1934 de que a educação passa a ser um direito de todos e que deve 

ser promovida de forma gratuita pelos poderes públicos. Em termos tecnológicos este período 

precedia a criação do primeiro computador (ENIAC
9
).  

Os cursos de EaD por correspondência como os do Instituto Universal Brasileiro 

ofereciam aos profissionais não qualificados oportunidades de obter uma formação técnica 

especializada que lhes possibilitaram ingressar no mercado de trabalho. Entendemos que este 

tipo de EaD foi e ainda tem sido muito importante para uma geração de alunos.  

 

Segunda Geração: Transmissão por Rádio e Televisão 

 

A segunda geração baseada na transmissão por rádio e televisão foi desenvolvida no 

início do século XX. Na oportunidade “quando o rádio surgiu como uma nova tecnologia no 

início do século XX, muitos educadores nos departamentos de extensão das universidades 

                                                 
9
 Segundo Fernandes e Souza (2015) o ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer ou Computador 

e Integrador Numérico Eletrônico) foi criado em 1945, mas somente em 1946 entrou em funcionamento.  
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reagiram com otimismo e entusiasmo” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 32).  Para Litto e 

Formiga (2009, p. 456) “as emissoras de rádio começaram a se multiplicar em todo o mundo, 

dando início a uma segunda geração de EaD também chamada de ensino multimídia à 

distância”. 

Compreendemos que este foi um marco na história da humanidade pela criação do 

primeiro meio de comunicação de massa que possibilita o recebimento da informação em 

“tempo real”. Lembramos que naquela época o meio de comunicação predominante era o 

correio, e que dependendo do destinatário demorava-se dias para que a mensagem fosse 

recebida. 

Segundo Maia e Mattar (2007, p. 22), “A segunda geração da EaD apresentou o 

acréscimo de novas mídias
10

 como a televisão, o rádio, as fitas de áudio e vídeo e o telefone”. 

De acordo com Moore e Kearsley (2007, p. 32), “A televisão educativa estava em 

desenvolvimento já em 1934”. 

A principal característica desta segunda geração: 

 
é o uso regular e mais ou menos integrado do rádio e da televisão juntamente com 

material impresso sob a forma de material de curso estruturado pré-preparado, que 

pode ou não ser a mídia principal e dominante, e o apoio mais ou menos sistemático 

aos estudantes por meio de centros de estudo (PETERS, 2004, p. 76).  

 

Observamos que a criação da televisão nesta geração também marcou a história 

humana com a inclusão da transmissão de vídeo junto com o áudio nos meios de comunicação 

de massa.  

Os materiais didáticos padrões eram os materiais impressos, as gravações em áudio e 

vídeo e o meio de transmissão eram as ondas de rádio ou os sinais televisivos. Nessa geração, 

houve “pouca ou nenhuma interação de professores com alunos, exceto quando relacionada a 

um curso por correspondência; porém, agregou as dimensões oral e visual à apresentação de 

informações aos alunos à distância” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 47). 

Entendemos que a ampliação dos meios de comunicação em relação à geração anterior 

trouxeram benefícios como a redução no tempo de recebimento das informações e o uso das 

dimensões oral e visual na apresentação das mesmas.  

“No Brasil, consolidando a segunda geração de EaD, fundações privadas e 

organizações não governamentais iniciaram a oferta de cursos supletivos à distância, no 

modelo de teleducação” (LITTO; FORMIGA, 2009, p. 456). Segundo Maia e Mattar (2007, 

                                                 
10

 Para Pereira et al. (2007, p. 4) as mídias se referem “ao conjunto de ferramentas e recursos tecnológicos que 

permitem a emissão e recepção de mensagens”. 
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p. 27) “A fundação Roberto Marinho lançou o programa de educação supletiva a distância 

para 1º e 2º graus. Hoje denominado Telecurso 2000, utilizava livros, vídeos e transmissão 

por TV, além de disponibilizar salas pelo país”. 

Acreditamos que esta geração revolucionou a educação a distância no Brasil com o 

uso das mídias em especial de comunicação de massa como a televisão. Programas de TV 

como o Telecurso 2000 possibilitaram que pessoas marginalizadas e desprivilegiadas 

alcançassem a oportunidade de inclusão social através da educação. 

 

Terceira Geração: Universidades Abertas 

 

Segundo Moore e Kearsley (2007, p. 34) a terceira geração teve seu início no fim da 

década de 1960 e início da década de 1970 e foi “um período de mudanças [...] de diversas 

experiências com novas modalidades de organização da tecnologia e de recursos humanos, 

conduzindo a novas técnicas de instrução e a uma nova teorização da educação”. Para estes 

autores, as experiências do Projeto Mídia de Instrução Articulada (AIM - Articulated 

Instructional Media Project) da Universidade de Wisconsin nos EUA (Estados Unidos da 

América) e da Universidade Aberta da Grã-Bretanha foram marcantes nesta geração. 

“As tecnologias incluíam guias de estudo impressos e orientação por correspondência, 

transmissão por rádio e televisão, audioteipes gravados, conferências por telefone, kits para 

experiência em casa e recursos de uma biblioteca local” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 

35). Além destes recursos o aluno ainda dispunha de suporte e orientação, grupos de 

discussão e uso de laboratórios das universidades nas férias. 

Nesta geração foram realizadas “experiências norte-americanas que integravam 

áudio/vídeo e correspondência com orientação face a face, usando equipes de cursos e um 

método prático para a criação e veiculação de instrução em uma abordagem sistêmica” 

(MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 47). 

Esta geração foi marcada pela criação das Universidades Abertas que “têm servido 

para repensarmos a função das universidades no futuro e modificar a educação de diversas 

maneiras” (MAIA; MATTAR, 2007, p. 22). Segundo Peters (2004, p. 76) “as universidades 

são abertas não apenas por causa da adoção de novos métodos e mídias [...] Há razões mais 

profundas para se apoiar esta nova modalidade de aprendizagem, a saber, motivos e tentativas 

que tem um pano de fundo social”. 
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 Entendemos conforme apontado pelos autores acima que o foco das universidades 

abertas é a inclusão. As expectativas em torno das mesmas são de fornecer uma oportunidade 

de educação superior mais democrática (oferecendo oportunidades aos que estão fora do 

contexto educacional e sem qualificação formal para se ingressarem) e com foco na formação 

continuada (criando incentivos e oportunidades para a qualificação profissional). 

  

Quarta Geração: Teleconferência 

 

A quarta geração “que surgiu nos Estados Unidos nos anos 80 era baseada na 

tecnologia da teleconferência e, portanto, era elaborada normalmente para o uso de grupos” 

(MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 39). Esta abordagem era diferente dos modelos por 

correspondência ou de universidade aberta e mais próxima da educação tradicional presencial 

em salas de aula, e isto atraiu muitos educadores e formuladores de políticas educacionais. 

Neste modelo, “um professor dá aula em uma sala de aula (ou estúdio) da faculdade e 

as aulas ou instruções são transmitidas para duas ou mais salas de aula por meio de cabo, 

satélite ou sistema de videoconferência” (PETERS, 2004, p. 81). Este processo é econômico, 

pois um único professor pode lecionar para várias turmas e simultaneamente (já que a aula é 

transmitida ao vivo e de forma síncrona, ou seja, estando todos conectados ao mesmo tempo). 

“A quarta geração utilizou a teleconferência por áudio, vídeo transmitidos por 

telefone, satélite, cabo e redes de computadores, proporcionando a primeira interação em 

tempo real de alunos com alunos e instrutores à distância” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 

47). Este modelo foi e tem sido muito utilizada para treinamentos corporativos e para Peters 

(2004, p. 81) ele “se baseia no princípio da sala de aula estendida”. 

Para Moore e Kearsley (2007, p. 40) “A primeira tecnologia a ser usada na 

teleconferência [...] foi a de audioconferência [...] com alunos individuais em suas residências 

ou escritórios usando telefones comuns” com “um alto-falante e microfones e um ou mais 

grupos diferentes de alunos”. 

Após a tecnologia da audioconferência utilizou-se o satélite para “transmissão de 

programas educacionais” e a televisão comercial “com treinamento para as corporações e 

educação continuada”, mas somente “utilizavam comunicações por vídeo em um sentido, ou 

por áudio, nos dois sentidos”. De modo que “os participantes não podiam ver uns aos outros, 

somente ouvir” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 40 - 44). 
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Porém para Moore e Kearsley (2007, p. 44) com o “desenvolvimento de linhas 

telefônicas de fibra óptica que permitiam a transmissão de um número maior de dados”, “a 

videoconferência nos dois sentidos ou multiponto” foi criada possibilitando a transmissão de 

áudio e agora vídeo nos dois sentidos, ou seja, os participantes podiam ver uns aos outros.  

Acreditamos que esta geração foi marcada por um grande desenvolvimento 

tecnológico com a inclusão das redes de computadores, satélites, cabos de fibra ótica e 

telefones que possibilitaram transmissões de áudio e vídeo em tempo real levando à primeira 

experiência de interação entre os alunos e deles com o professor.   

 

Quinta Geração: Aulas Virtuais Baseadas no Computador e na Internet 

 

Segundo Moore e Kearsley (2007) a quinta e última geração teve seu início na década 

de 1990 e é baseada no uso da rede de computadores através da Internet/Web (a geração mais 

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

universidades virtuais, baseadas em tecnologias da Internet).  

Para Peters (2004, p. 80) este modelo surge “como parte da transformação digital do 

modo como trabalhamos e vivemos. Torna possível trabalhar em um ambiente informatizado 

de aprendizagem [...] Os alunos têm acesso até aos programas didáticos e aos bancos de dados 

mais remotos”. 

Este modelo “de classes virtuais on-line com base na internet” utiliza “métodos 

construtivistas de aprendizado em colaboração, e na convergência entre texto, áudio e vídeo 

em uma única plataforma de comunicação” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 48). 

É possível, segundo esse modelo, “trabalhar off-line ou on-line [...] participar de 

seminários, workshops, reuniões com tutores e com orientadores, grupos de estudo ou grupos 

para realização de projetos, todos virtuais, e bater papo com seus colegas” Peter (2004, p. 80). 

No entanto, “a maior vantagem pedagógica [...] é que os alunos são desafiados a 

desenvolverem novas formas de aprendizagem, buscando, encontrando, adquirindo, 

avaliando, julgando, modificando, armazenando, manuseando e recuperando informação 

quando necessário” (PETERS, 2004, p. 80). Ainda, segundo este autor, o aluno tem a 

oportunidade de fazer suas próprias descobertas na construção do conhecimento. 

Segundo Maciel (2012, p. 61), no caminho da evolução tecnológica, que tem como 

características principais “a popularização dos computadores pessoais na década de 1980 e a 
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expansão comercial da internet em meados da década de 1990, destacam-se pelo menos três 

ondas de sistemas para educação a distância”. 

Nesta perspectiva, “o desenvolvimento dessas ondas, que convivem num mar de 

soluções para educação a distância, reflete movimentos que vão da integração de ferramentas 

à integração de atividades, passando por sistemas dedicados principalmente à integração de 

conteúdos” (MACIEL, 2012, p. 61).  

Observamos que nesta geração assim com na anterior os desenvolvimentos 

tecnológicos continuam sendo fundamentais. Porém nesta geração o foco não está na melhoria 

da comunicação (apesar de ela acontecer), mas na criação de softwares e ferramentas digitais 

que propiciam a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem em que os alunos possam 

realizar atividades na própria plataforma. 

 

2.2.2 Conceitos e características 

 

Não há um consenso entre os autores sobre quando e como foi criada a Educação a 

Distância (EaD), mas acreditamos conforme Moore e Kearsley (2007) de que tenha ocorrido 

no século XIX. Contudo não foi criada de uma vez, da forma como a conhecemos hoje, mas 

aos poucos. Na medida em que novos meios de transporte e comunicação foram criados os 

conceitos foram sendo modificados. 

Existem vários conceitos de Educação a Distância (EaD) e alguns deles possuem 

pontos em comum. Porém, cada autor destaca alguma característica em especial muito em 

função do contexto histórico, educacional e tecnológico da época. Para Keegan (2013), o 

primeiro conceito de EaD é o de Gunther Dohmen, um diretor do Instituto Alemão de 

Investigação em Educação a Distância (DIFF) em Tübingen. Em 1967, Dohmen entendia que: 

 
A educação a distância (Fernstudium) é uma forma sistematicamente organizada de 

autoestudo em que o aconselhamento do estudante, a apresentação de material 

didático e a obtenção e supervisão do sucesso dos alunos são realizados por uma 

equipe de professores, cada um com responsabilidades. Torna-se possível à distância 

por meio de meios que podem cobrir longas distâncias (KEEGAN, 2013, p. 41). 

 

Observamos que o conceito de Gunther Dohmen já apresentava a mais de cinquenta 

anos atrás a ideia de autoestudo, em que o aluno recebia o material didático, e sobre 

orientação e supervisão docente à distância realizava as atividades. 
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Em 1973, segundo Keegan (2013, p. 41), Otto Peters que trabalhou no DIFF e foi o 

fundador e primeiro reitor da Fernuniversität – Universidade a Distância em Hagen na 

Alemanha conceituou o ensino a distância da seguinte forma: 

 
Ensino a distância / educação (Fernunterricht) é um método de transmitir 

conhecimentos, habilidades e atitudes que é racionalizado pela aplicação da divisão 

do trabalho e princípios organizacionais, bem como pelo uso extensivo de meios 

técnicos, especialmente com a finalidade de reproduzir materiais técnicos de alta 

qualidade que permitam instruir um grande número de alunos ao mesmo tempo, 

onde quer que eles vivam. É uma forma industrializada de ensinar e aprender 

(KEEGAN, 2013, p. 41). 

 

Ainda em 1973, Michael Moore, professor da Universidade de Wisconsin-Madison 

nos EUA (Estados Unidos da América), disse que: 

 
O ensino a distância pode ser definido como a família de métodos instrucionais nos 

quais os comportamentos de ensino são executados à parte dos comportamentos de 

aprendizagem, incluindo aqueles que em uma situação contígua seriam realizados na 

presença do aprendiz, para que a comunicação entre o professor e o aprendiz seja 

facilitada por dispositivos impressos, eletrônicos, mecânicos ou outros (KEEGAN, 

2013, p. 41-42). 

 

Entendemos que a principal característica do conceito de Peters apresentado acima é a 

reprodução de materiais para uma educação de massa, enquanto Moore se pauta da introdução 

tecnológica para promover a comunicação entre o professor e o aluno. 

Börje Holmberg, em 1977, escreveu sobre EaD que: 

 
O termo 'educação a distância' abrange as várias formas de estudo em todos os 

níveis que não estão sob a supervisão contínua e imediata de tutores presentes em 

salas de aula ou nas mesmas instalações, mas que, no entanto, se beneficiam do 

planejamento, orientação e instrução de uma organização tutorial (KEEGAN, 2013, 

p. 42). 

 

Notamos no conceito acima a inserção da tutoria no planejamento, orientação e 

instrução dos alunos.  

Apesar de estes conceitos serem antigos é possível identificar algumas características 

atuais da Educação a Distância. Para Keegan (2013, p. 42), “a análise dessas definições leva 

ao reconhecimento de certos elementos comuns”. O principal deles diz respeito à separação 

do professor e do aluno que, segundo Keegan (2013, p. 42), “é fundamental para todas as 

formas de educação a distância, sejam elas baseadas em impressão, baseadas em áudio / rádio, 

baseadas em vídeo / televisão ou baseadas em computador”. É este elemento ou característica 

que diferencia a educação a distância da educação convencional, na qual o professor e o aluno 

estão face a face em um mesmo ambiente físico. 
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Já em 1987, Donn Randy Garrison e Doug Shale caracterizaram a EaD da seguinte 

forma: 

 
A educação a distância implica que a maior parte da comunicação educacional entre 

professor e aluno ocorre de maneira não contígua. Deve envolver comunicação 

bidirecional entre professor e aluno (s) com a finalidade de facilitar e apoiar o 

processo educacional. Ela usa a tecnologia para mediar a comunicação bidirecional 

necessária (KEEGAN, 2013, p. 42-43). 

 

Percebemos na caracterização dos autores acima que a comunicação assíncrona e 

bidirecional se torna essencial na educação a distância. 

Para Keegan (2013, p. 43) em 1989, Barker e seus colaboradores defenderam a 

ampliação da definição de educação a distância à luz das novas telecomunicações. Eles 

escreveram que: 

 
Abordagens de educação a distância baseadas em telecomunicações são uma 

extensão além dos limites do estudo de correspondência. A experiência de ensino-

aprendizagem para instrutor e aluno(s) ocorre simultaneamente - é contígua no 

tempo. Quando um link de comunicação de áudio e/ou vídeo é empregado, a 

oportunidade de trocas de professor-aluno ao vivo em tempo real é possível, 

permitindo assim uma resposta imediata às consultas e comentários dos alunos. 

Muito parecido com um ambiente de sala de aula tradicional, os alunos podem 

buscar esclarecimento no local do palestrante (KEEGAN, 2013, p. 43). 

 

Consideramos a evolução tecnológica fundamental para as melhorias na comunicação 

dos cursos de educação a distância conforme apresentado pelos autores acima. 

No ano de 1990, o mesmo Michael Moore que havia definido EaD em 1973, escreveu 

da Universidade do Estado da Pensilvânia como editor do The American Journal of Distance 

Education que: “A educação a distância é toda forma de fornecer instruções através de meios 

de comunicação impressos ou eletrônicos para pessoas engajadas em aprendizado planejado 

em um local ou horário diferente daquele do instrutor ou instrutores” (KEEGAN, 2013, p. 

43). 

Em 1994, Portway e Lane definiram a EaD como: 

 
situações de ensino e aprendizagem nas quais o instrutor e o aluno ou alunos estão 

separados geograficamente e, portanto, contam com dispositivos eletrônicos e 

materiais impressos para a entrega instrucional. A educação a distância inclui o 

ensino a distância - o papel do instrutor no processo - e o aprendizado à distância - o 

papel do aluno no processo (KEEGAN, 2013, p. 43-44). 

 

Notamos que os autores acima tratam o ensino a distância e a aprendizagem à 

distância separadamente e definindo os agentes responsáveis pelo processo. 



38 

 

 

 

Já no ano de 2007 Michael Moore desta vez junto com Greg Kearsley, conceitua EaD 

como:  

 
[...] o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local 

de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, 

comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e 

administrativas especiais. (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 2) 

 

Para Moore e Kearsley (2007) a educação a distância tem como ideia básica o ensino e 

aprendizado que ocorre estando os alunos e professores em locais diferentes durante todo ou 

em grande parte do processo. Desta forma eles dependem de algum tipo de tecnologia que 

possibilite a transmissão de informações e lhes conceda um meio para que possam interagir 

entre si.  

 

2.2.3 Ambientes virtuais de aprendizagem 

2.2.3.1 Conceitos e características 

 

Com o advento das novas tecnologias digitais da informação e comunicação 

(NTDICs) na sociedade moderna, nota-se uma mudança na disponibilização e no acesso à 

informação e ao conhecimento. Por meio da Internet é possível acessar informações, se 

relacionar, adquirir conhecimento, entre outras coisas.  

Na área educacional, as instituições “têm se visto obrigadas a repensar o modo de 

tratar o conhecimento e como disponibilizá-lo para o mundo, para os seus alunos, 

principalmente àqueles que estão geograficamente distantes” (ALBUQUERQUE, 2009, p. 

11). Além disto, temos os profissionais que “necessitam estar continuamente atualizados no 

competitivo mercado de trabalho e/ou ativos na sociedade” (PEREIRA et al., 2007, p. 4). E 

esta demanda educacional precisa ser atendida.  

“Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) estão sendo cada vez mais 

utilizados no âmbito acadêmico e corporativo como uma opção tecnológica para atender esta 

demanda educacional” (PEREIRA et al., 2007, p. 4). Em meio a estas demandas é que foram 

desenvolvidos os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) ou Virtual Learning 

Environments (VLEs) ou Learning Management Systems (LMS). Inicialmente utilizados para 

a educação a distância, mas que recentemente vem sendo incorporados ao ensino presencial. 
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Para Coll e Monereo (2010, p. 245), um ambiente virtual de aprendizagem “é um 

programa de computador... executa em um servidor
11

 conectado a uma rede, internet ou 

intranet, que está projetada... para facilitar o acesso a materiais de aprendizagem e a 

comunicação entre estudantes e professores e entre os próprios estudantes”. Compreendemos 

que uma das principais características do AVA é a de possibilitar a comunicação através de 

chats e fóruns entre os alunos e professores, no mesmo ambiente em que o conteúdo está 

disponível. De modo que, o aluno não precisa sair da plataforma ou utilizar outro aplicativo 

para se comunicar.  

Na compreensão de Pereira et al. (2007, p. 4) “os AVAs consistem em mídias que 

utilizam o ciberespaço
12

 para veicular conteúdos e permitir interação entre os atores do 

processo educativo”. Identificamos nesta citação a importância dos AVA em permitir a 

interação virtual entre os atores do processo educativo. Entendemos ainda, conforme Moore 

(1989) que os três tipos de interação que devem ser levados em consideração neste processo 

educativo são a interação aluno-conteúdo, aluno-professor, aluno-aluno. 

Já, segundo Milligan (1999), o termo AVA deve ser usado para descrever um software 

hospedado em um servidor e projetado para gerenciar ou administrar vários aspectos da 

aprendizagem, como disponibilizar conteúdos, acompanhar os estudantes, avaliar o processo 

de ensino-aprendizagem etc. Observamos que este conceito apresenta as características de 

acompanhamento e avaliação dos alunos. Estas características possibilitam ao professor 

verificar as dificuldades do aluno, através do fórum de dúvidas ou de atividades, orientá-lo e 

avaliar as atividades desenvolvidas.  

“O e-learning passou a ser geralmente associado ao uso de ambientes virtuais de 

aprendizagem em rede, com arquitetura cliente-servidor, que os participantes podem acessar 

por meio de um navegador web” (COLL; MONEREO, 2010, p. 245).  

Quanto aos recursos ou ferramentas disponíveis, 

 
um ambiente virtual de aprendizagem combina diferentes tipos de ferramentas: 

comunicação síncrona – por exemplo, mensagem instantânea – e assíncrona – por 

exemplo, correio eletrônico, fóruns –, gestão (distribuição e acesso) dos materiais de 

aprendizagem em formato digital e gestão dos participantes, incluídos os sistemas de 

acompanhamento e avaliação do progresso dos estudantes (COLL; MONEREO, 

2010, p. 245). 

 

                                                 
11

 Segundo Tanenbaum (2003) o servidor é um computador com grandes recursos de processamento e 

armazenamento de dados que possibilitam o acesso remoto a estes dados. 
12

 Ciberespaço é o espaço virtual criado pela rede mundial de computadores que possibilita a comunicação e a 

troca de informações. 
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Observamos, conforme apontado pelos autores acima, que os avanços tecnológicos 

ampliaram as ferramentas disponíveis nos AVAs de modo a integrar em uma mesma 

plataforma serviços de comunicação síncrona, assíncrona e gestão da aprendizagem. 

Segundo Pereira et al. (2007, p. 6), “para a gestão do aprendizado e a disponibilização 

de materiais, um AVA deve apresentar algumas ferramentas”. O quadro 1 abaixo mostra 

algumas destas ferramentas. 

 

Quadro 1: Ferramentas características de um AVA. 

Ferramentas características de um AVA 

1 – Controle de Acesso: geralmente realizado através de senha; 

2 – Administração: refere-se ao acompanhamento dos passos do estudante dentro do 

ambiente, registrando seu progresso por meio das atividades e das páginas consultadas; 

3 – Controle de tempo: feito através de algum meio explícito de disponibilizar materiais e 

atividades em determinados momentos do curso, por exemplo, o recurso calendário; 

4 – Avaliação: usualmente formativa (como por exemplo, a autoavaliação); 

5 – Comunicação: promovida de forma síncrona e assíncrona; 

6 – Espaço privativo: disponibilizado para os participantes trocarem e armazenarem 

arquivos; 

7 – Gerenciamento de uma base de recursos: como forma de administrar recursos menos 

formais que os materiais didáticos, tais como FAQ (perguntas frequentes) e sistema de busca; 

8 – Apoio: como por exemplo, a ajuda on-line sobre o ambiente; 

9 – Manutenção: relativo à criação e atualização de materiais de aprendizagem. 
Fonte: Pereira et al. (2007, p. 6-7). 

 

Visualizamos nas características mostradas acima a gama de possibilidades de controle 

e gestão do aprendizado que tornam a ferramenta completa. 

É importante salientar que: 

 
a qualidade do processo educativo depende do envolvimento do aprendiz, da 

proposta pedagógica, dos materiais veiculados, da estrutura e qualidade de 

professores, tutores, monitores e equipe técnica, assim como das ferramentas e 

recursos tecnológicos utilizados no ambiente (PEREIRA et al., 2007, p. 4-5). 

 

 Notamos no texto citado acima que muitos são os fatores que influenciam na 

qualidade do processo e que precisam ser observados. Destacamos como fator chave para a 

promoção da aprendizagem o envolvimento do aluno. Outro fator a ser considerado é a 

relação entre o professor e o aluno no AVA. Conforme se vê na figura 2 esta relação é 

mediada pela tecnologia. 
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Figura 2: Relação entre o professor e o aprendiz em um AVA. 

 

Fonte: Pereira et al. (2007) 

 

Pereira et al. (2007) citamos fóruns como um dos exemplos de tecnologia mediadora. 

Ainda, segundo estes autores, os “fatores como tecnologia, interação, cooperação e 

colaboração entre aprendizes, professores e tutores contribuem para a efetividade do curso e 

consequentemente, da aprendizagem” (PEREIRA et al., 2007, p. 14). 

Para Milligan (1999) hoje existem muitos ambientes virtuais de aprendizagem 

comerciais, que oferecem um conjunto semelhante de recursos. Esses AVAs normalmente 

colocam o material de aprendizagem no centro do sistema e fornecem um conjunto de 

ferramentas que são úteis à medida que o aluno avança com esse material. Em outras palavras, 

esses sistemas gerenciam a entrega do material de aprendizagem. Exemplos de AVAs 

comerciais são WebCT, TopClass e Lotus Learning Space.  

Foram desenvolvidas também algumas plataformas que adotam uma abordagem mais 

educacional como o Merlin, PIONEER e o Moodle (que é um dos AVAs mais utilizados no 

mundo). 

“Dentre os LMSs mais utilizados atualmente pode-se destacar o Blackboard Learning 

System, o IBM Lotus Learning Space (comerciais), o Moodle (código livre), e os nacionais 

Teleduc (Unicamp) e Aula5 Net (PUC-Rio)” (MACIEL, 2012, p. 63). Observamos que 

algumas instituições de ensino desenvolveram seus sistemas de acordo com as suas 

necessidades. Acreditamos que a possibilidade de se utilizar um sistema de acordo com sua 

necessidade é umas das maiores vantagens da escolha do Moodle como ferramenta a ser 

utilizada, pois ele é um software de código livre (gratuito) e configurável (modular) de acordo 

com o interesse do usuário. 
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2.2.3.2 Moodle 

 

Segundo Silva (2006), o ambiente virtual de aprendizagem Moodle pode apoiar 

também as atividades do ensino presencial em sala de aula, permitindo que o processo de 

interação entre alunos e professor ocorra no espaço virtual. O que possibilita que este 

processo ultrapasse os limites de espaço-tempo da aula e ocorra em qualquer lugar que tenha 

conexão à Internet e em qualquer momento que se tenha disponibilidade. 

“A palavra Moodle referia-se originalmente ao acrônimo: ‘Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment’” que traduzido significa ‘Ambiente de aprendizagem 

dinâmico modular orientado a objetos’ (ALVES et al., 2009, p. 42).  

O Moodle é uma plataforma, criada por Martin Dougiamas, de e-learning ou apoio à 

aprendizagem eletrônica, desenvolvido em código fonte aberto para criar em um ambiente 

virtual de aprendizagem. “A expressão Moodle designa ainda o Learning Management 

System (Sistema de Gestão da Aprendizagem) em trabalho colaborativo baseado neste 

software ou plataforma” (MOODLE, 2010).  

Algumas das ferramentas e características do Moodle são apresentadas no quadro 2 

abaixo: 

 

Quadro 2: Ferramentas e características do Moodle. 

Ferramentas e características do Moodle 

1 – Fóruns de discussão configuráveis, ainda que de forma limitada; 

2 – Gestão de conteúdo, permitindo a edição direta de documentos em formato texto e 

HTML (Hyper Text Markup Language); 

3 – Criação de questionários com possibilidade de opção por vários tipos de resposta; 

4 – Sistema de Chat com registro de histórico configurável; 

5 – Sistema de Blogues; 

6 – Editor Wiki; 

7 – Sistema de distribuição de inquéritos estandardizados; 

8 – Sistema de gestão de tarefas dos utilizadores, etc. 
Fonte: Alves et al. (2009, p. 44). 

 

Outra característica importante do Moodle, segundo Alves et al. (2009, p. 44), é a de 

“ter um desenho de tipo modular”. O que quer dizer que a plataforma pode ser implementada 

e configurada de acordo as necessidades dos usuários, bastando para isto instalar e configurar 
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os plug-ins
13

 das ferramentas desejadas. Não sendo necessário implementar todos os módulos 

ou ferramentas, mas apenas os desejados.  

“O ambiente virtual de aprendizado Moodle está baseado nas teorias de aprendizagem 

sócio construtivistas, defendendo a construção de ideias e conhecimentos em grupos de forma 

colaborativa”. “A construção de conhecimento” ocorre através das compreensões de cada um 

e na interação entre eles (ALVES et al., 2009, p. 127).  

O Moodle, assim como a maioria das plataformas de AVAs, 

 
incluem canais de comunicação síncronos e assíncronos, projetados com a finalidade 

de permitir uma comunicação unidirecional (como o painel eletrônico), bidirecional 

(como o correio eletrônico) ou multidirecional (como os fóruns, chats, 

audioconferências, videoconferências, etc) (COLL; MONEREO, 2010, p. 213).  

 

 Quanto aos serviços ou recursos de comunicação em ambientes virtuais de 

aprendizagem como o Moodle, Silva (2006, p. 237-238) afirma que: 

 
Os serviços de comunicação fornecem as facilidades que permitem a troca de 

informações. Estes serviços incluem ferramentas de correio eletrônico individual 

apenas com os professores (Contato com docentes) e com toda a turma (Lista de 

discussão), de comunicação textual assíncrona no estilo de fórum (Conferências), de 

bate-papo síncrono textual no estilo de chat (Debate), e de troca instantânea de 

mensagens com participantes simultaneamente conectados (Mensagem para 

participantes). 

 

O Moodle é uma plataforma de e-learning muito utilizada mundo afora que está 

disponível em 35 idiomas. Na atual versão 3.7 do Moodle foram incluídas algumas melhorias 

como a possibilidade de responder de forma particular a uma postagem, classificar as 

discussões e bloquear manualmente alguma discussão (MOODLE, 2019). 

As ferramentas do Moodle são divididas em ferramentas de atividades e ferramentas 

de recursos. Sendo que as ferramentas de atividades são utilizadas para avaliação e 

comunicação e as ferramentas de recursos para fornecer uma base para o conteúdo que o 

aluno irá receber. A ferramenta que nos interessa nesta pesquisa e será abordada a seguir é o 

Fórum. 

 

2.2.3.2.1 – Fórum 

 

                                                 
13

 Um plug-in ou plugin ou módulo de extensão é um programa de computador que deve interagir com outro 

programa para prover alguma funcionalidade particular. 



44 

 

 

 

Atualmente, o fórum é uma das ferramentas de comunicação mais utilizadas nos 

ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle, para promover a interação entre os 

participantes nos cursos de educação a distância. 

Segundo Oliveira (2005, p. 4), “o fórum pode ser definido como um espaço de 

discussões em torno de temas propostos por seus participantes”. Neste caso os temas podem 

ser indicados pelos professores, tutores ou também pelos alunos. Para Maciel (2012, p. 101), 

os “Fóruns são ferramentas de discussão e troca de ideias, que favorecem a construção 

coletiva do conhecimento e a integração dos alunos entre si, com tutores e professores”. 

Já para Alves et al. (2009, p. 193), “os fóruns de discussão se constituem em uma área 

onde os participantes do curso podem realizar discussões assíncronas, ou seja, podem enviar 

mensagens a respeito de um determinado assunto, independente de outros usuários estarem 

conectados ao ambiente”. 

Silva (2006, p. 72) esclarece que “Para participar com sua opinião, o cursista clica 

sobre um dos temas e posta seu comentário, expressando sua posição em elos de discussões 

em torno da provocação”. Porém esta não é a única maneira dele participar. Ele também pode: 

 
iniciar um debate propondo um novo tema, fazendo da sua participação uma 

provocação que abre novos elos de discussões. Ele emite opinião, argumenta, 

contra-argumenta e tira dúvida. Todas as participações ficam disponibilizadas em 

links na tela do Fórum.  O cursista pode atuar sobre qualquer uma, sem obedecer 

necessariamente a uma sequência de mensagens postadas de acordo com as unidades 

temáticas do curso. A qualquer hora ele se posiciona sobre qualquer participação 

postando a sua mensagem, cujo título fica em destaque na tela convidando a mais 

participações (SILVA, 2006, p. 72). 
 

“Dependendo do propósito a que se presta o fórum, sua arquitetura deve ser 

diferenciada, para que os integrantes não se percam em meio às diversas contribuições dos 

membros daquela comunidade” (MACIEL, 2012, p. 101). 

No momento de criar o fórum o administrador ou o próprio professor escolhem o tipo, 

conforme opções apresentadas na figura 3, de acordo com a necessidade e o planejamento 

pedagógico.  

Figura 3: Tipos de Fórum. 

 

Fonte: Obtida pelo autor na plataforma Moodle da instituição. 
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No quadro 3, abaixo, estão relacionadas as características referentes a cada tipo de 

fórum do Moodle.  

 

Quadro 3: Características dos fóruns do Moodle. 

Tipo de Fórum Características 

 

 

 

 

 

 

Cada usuário 

inicia apenas 

UM NOVO 

tópico 

 

 

 

 

 

– Cada usuário só pode acrescentar um novo tópico, mas ele interage 

livremente nos demais tópicos; 

– Permite estruturas de atividades mais rígidas, como quando se realizam 

seminários no ensino presencial em que cada aluno expõe algumas ideias 

para debate com os demais; 

– Pode ser usado, por exemplo, para apresentação de projetos individuais 

de alunos, onde cada um apresenta o seu projeto através de um texto, vídeo 

ou imagem num tópico aberto por ele, e os colegas irão comentar e/ou 

propor sugestões; 

– Pode ser usado, ainda, para discussão de um trabalho em grupo, onde o 

líder do grupo abre o tópico e os colegas colocam suas contribuições; 

– É uma estrutura de fórum mais complexa em que se determina a priori o 

padrão de interação esperado pelo professor. É importante que o comando 

que encabeça o fórum proposto esclareça todo o processo a ser conduzido. 

O professor deve se antecipar a dúvidas, ou muitos alunos acabarão usando 

indevidamente o fórum da atividade para esclarecer suas dúvidas acerca da 

condução do próprio fórum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórum geral 

– É aberto a todos os participantes de um curso, ou seja, alunos, tutores e 

professores; 

– Os alunos além de responder a qualquer mensagem podem também 

acrescentar novos tópicos; 

– Como todos podem criar tópicos a serem discutidos, sem distinção de 

hierarquia entre docentes e discentes, trata-se de um modelo interessante 

para promover a interação descompromissada dos membros da 

comunidade, sem relação com o curso em si; 

– Sendo um fórum mais flexível quanto à sua temática, é fundamental a 

presença do tutor como moderador, garantindo que não sejam infringidas as 

normas de uso do fórum, como respeito aos usuários e aos direitos 

humanos; 

– Esse fórum pode estar presente na “raiz” do curso, junto ao cronograma e 

ao guia didático, podendo assumir a forma de um fórum de notícias ou de 

um fórum de suporte aos usuários; 

– Esse Fórum deve receber mais atenção do professor, uma vez que tópicos 

duplicados podem dispersar a discussão; 

– Em relação ao seu uso, é indicado quando o professor deseja gerar 

discussões abordando temas ou aspectos diferentes; 

– Esse tipo de fórum pode ser usado, por exemplo, para postagem de 

dúvidas, para discutir aspectos diferentes de um mesmo tema, para criar um 

espaço de sociabilização onde vários temas podem ser abordados, para 

discussões de grupos separados.  

 

 

– No fórum do tipo P/R (perguntas e respostas), o participante só pode 

visualizar as contribuições dos outros membros caso já tenha feito sua 
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Fórum P e R 

(perguntas e 

respostas) 

própria postagem;  

– Não poderia usar este tipo de fórum para tirar dúvidas uma vez que um 

aluno não poderá ler as respostas às dúvidas dos outros antes de ele mesmo 

fazer alguma pergunta; 

–Esse tipo de fórum pode ser empregado quando se espera que os alunos 

postem a resposta a uma atividade de sondagem sem influência das 

postagens dos colegas; 

– Permite a colaboração entre os participantes, pois após colocar sua 

primeira resposta em determinado tópico o aluno pode interagir livremente; 

– Esse tipo de fórum pode ser usado, por exemplo, para questionamentos 

que requeiram respostas objetivas, como conceitos e definições; 

– O professor precisa observar que cada pergunta deve corresponder a um 

tópico, e, se for o caso, deve alertar o aluno que a primeira postagem é a 

que será utilizada para avaliação.  

 

Fórum padrão 

exibido em 

formato de 

blog 

 

– No que diz respeito à autorização que o aluno tem para inserir novos 

tópicos, esse tipo de fórum é semelhante ao Fórum geral; 

– Neste fórum os tópicos se apresentam como se fossem postagens em 

blogs; 

– Os cuidados na sua utilização são os mesmos do fórum geral, para que as 

discussões não fiquem dispersas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma única 

discussão 

simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Neste tipo de fórum, os participantes apenas respondem ao tópico único 

postado pelo professor; 

– O professor determina na primeira postagem o tema a ser discutido, 

devendo os participantes reagir a essa provocação inicial e/ou às respostas 

dos colegas. É muito importante que o professor especifique que padrão 

interativo se espera. Por exemplo, tratando-se de um fórum aberto para 

dúvidas, o professor deve pedir que os alunos postem suas dúvidas sempre 

em réplica à postagem inicial, de modo que as perguntas se ordenem 

cronologicamente na discussão; 

– Para participar, basta clicar em Responder no tópico principal ou em 

qualquer das outras postagens; 

– Deve ser usado quando o professor quer concentrar todas as postagens em 

uma única discussão, evitando a criação de novos tópicos; 

– Em relação às suas vantagens, podemos ressaltar a possibilidade da 

visualização de todas as postagens numa única página, facilitando a 

interação entre os participantes; 

– Esse tipo de fórum pode ser usado para apresentação dos participantes de 

uma turma, para debater sobre um artigo lido, para comentar sobre um 

vídeo ou imagem; 

– Caso se trate da discussão de determinado tema é preciso definir com 

clareza que toda nova postagem deve ser feita em réplica à última do 

fórum, comentando-a de alguma forma; 

– Dependendo do tipo de discussão que se propõe, pode ser necessário 

inclusive que o professor sugira uma estrutura interna das postagens, 

organizadas em: a. reação à contribuição do colega; b. contribuição própria 

e original; 

– É desejável que o tutor busque elaborar um “fecho” para cada fórum 

desse modelo, reunindo e articulando sintaticamente as principais 

contribuições que se apresentaram e as conclusões mais consistentes que 
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 foram construídas a partir das mesmas. 
Fonte: Adaptado de Maciel (2012, p. 102-106). 

 

Observamos que independente do fórum escolhido há um aspecto comum a todos. 

Como o fato de permitir que o participante (professor, tutor ou aluno) veja as mensagens 

postadas por ele e pelos demais participantes e interaja respondendo ou contribuindo com o 

assunto abordado. Geralmente utiliza-se o “Fórum Geral” que é o tipo de fórum que vem 

configurado como padrão e é o que permite maior flexibilidade nas discussões abordadas e 

nas criações de novos tópicos com assuntos distintos. Notamos, no entanto, que se por um 

lado a possibilidade de criação de um novo tópico para discutir um novo assunto ajuda a 

organizar as discussões, isto só irá acontecer se todos os usuários souberem responder a um 

tópico e criar um novo (se necessário) e estiverem atentos para fazer a melhor escolha para 

postar suas mensagens. Caso contrário o fórum ficará desorganizado com vários tópicos de 

um mesmo assunto. Entendemos que o ideal é que o professor faça um levantamento na turma 

para saber se todos estão familiarizados com a ferramenta e com a forma mais apropriada de 

utilizá-la. 

Por fim, note-se que os fóruns, seja qual for o tipo, exigem acompanhamento constante 

pelos professores, moderadores e/ou tutores. Caso sejam usados como ambiente de 

compartilhamento de opiniões, a motivação para participação e o zelo pelo cumprimento do 

objetivo do fórum, por exemplo, são elementos importantes do processo educacional. 

 

Recomendações aos alunos  

 

No quadro 4, abaixo, estão relacionadas algumas recomendações para que os alunos 

participem de forma adequada e tenham um bom aproveitamento nos fóruns do ambiente 

virtual de aprendizagem Moodle. 

 

Quadro 4: Recomendações aos alunos para participação no fórum. 

Recomendações para participação dos alunos no fórum do Moodle 

1 – Procure seguir a discussão baseando-se no tópico sugerido. 

2 – Caso queira comentar questões paralelas ao debate, você poderá inserir novo tópico e 

assim criar uma nova discussão. 

3 – O Fórum é uma ferramenta ligada ao conteúdo apresentado nas aulas. Valorize seus 

temas, todos são de grande valor para o aprendizado. 

4 – Seja objetivo para escolher um tópico para discussão, evite temas longos e não 

compreensíveis. 
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5 – Acompanhe os debates. 

6 – O bom aproveitamento do Fórum não consiste na quantidade de comentários publicados 

nesta ferramenta, mas sim na sua qualidade. 

7 – Antes de fazer parte de uma discussão, leia todas as mensagens enviadas anteriormente 

sobre o assunto e faça uma adequação do tom de sua mensagem à linguagem utilizada pelos 

demais participantes. Também é importante conhecer as opiniões já manifestadas para não 

ficar repetindo ideias já utilizadas. Enviar opiniões do tipo “também acho” é dispensável. 
Fonte: Silva (2006, p. 72). 

 

As recomendações 1 e 2 orientam o aluno a seguir a discussão de acordo com o 

assunto proposto pelo professor. Entendemos que elas são muito relevantes para que não se 

perca o foco na discussão e interrompa o desenvolvimento da turma. 

Na 3ª recomendação notamos a importância de valorizar todos os temas discutidos, 

porque eles fazem parte de assuntos apresentados nas aulas e tem o propósito de fixar os 

conteúdos.  

A quarta recomendação é para que o aluno seja objeto na escolha do tópico para 

discussão. Compreendemos que este caso se aplique apenas quando o professor oferece dois 

ou mais tópicos para discussão e oferece ao aluno a possibilidade de escolha sobre qual 

participar.  

A 5ª orientação pede que os alunos acompanhem os debates não só lendo todas as 

colocações dos colegas e do professor, mas participando ativamente dos debates. Observamos 

que esta recomendação vai de encontro com o que se espera de um aluno de EaD, ou seja, que 

ele seja ativo e participante. 

Na sexta orientação vemos a importância de valorizar a qualidade e não a quantidade 

de postagens, porque a avaliação em geral leva em consideração a qualidade das respostas e 

posicionamentos.  

Acreditamos que a 7ª recomendação seja a mais importante e completa, pois requer 

que os alunos acompanhem as discussões e saibam se posicionar com qualidade sem serem 

repetitivos.  

 

Orientações aos professores 

 

Já no quadro 5 estão descritas algumas orientações sobre a postura que o professor 

deve assumir na administração de fóruns no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. 
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Quadro 5: Orientações ao professor sobre como administrar um fórum no AVA Moodle. 

Orientações ao professor sobre como administrar um fórum no AVA Moodle 

1) Quantidade de texto – procure inserir pequenos textos em cada mensagem. O fórum não é 

um livro ou uma apostila. Apesar de ser necessária a devida fundamentação das respostas 

postadas, o professor deve primar por mensagens objetivas. É interessante, ainda, inserir 

indicações bibliográficas ou da internet, para que o aluno complemente o seu raciocínio. 

2) Formatação do texto – evite escrever parágrafos muito longos. Eles são inadequados para 

a leitura em tela. Para textos maiores, divida-os em pequenos parágrafos, preferencialmente 

espaçados por uma linha em branco. 

3) Não responda tudo – se possível, o professor deve conectar suas respostas com indicações 

bibliográficas que complementem sua exposição. Isso irá colaborar para que o aluno se torne 

mais independente na construção do conhecimento. 

4) Linguagem – evite uma linguagem extremamente rebuscada. O professor deve escrever 

como se estivesse conversando com o aluno. 

5) Discussão aberta – O professor pode criar um fórum de discussão aberta, formando assim 

um espaço de sociabilidade onde os alunos podem conversar livremente (como dito 

anteriormente, no espaço de convivência), ou seja, podem conversar sobre quaisquer temas, 

relacionados ou não com a disciplina. Dessa forma, sem a preocupação com aspectos 

teóricos, o aluno aproxima-se do ambiente, tornando a interação mais lúdica e natural. 

6) Construção de conceitos – o fórum é um excelente espaço para construção de conceitos. 

Por ser assíncrono, permite maior tempo para leitura e reflexão sobre o tema em discussão. 

7) Erros do aluno – O professor deve evitar chamar a atenção do aluno publicamente para 

“erros” considerados primários. O docente pode enviar uma mensagem privada para o aluno, 

informando-o sobre o problema e solicitando que faça a correção, editando a mensagem ou 

enviando uma nova mensagem se retratando. Essa atitude, além de proteger e evitar 

constrangimentos ao aluno, dá a sensação de segurança, estimulando-o a efetuar novas 

participações. 

8) Nenhum erro pode ser corrigido? – Erros primários são diferentes de interpretações 

equivocadas ou fora de contexto. Nesses casos a intervenção do professor faz-se necessária, 

elaborando novos questionamentos ou considerações a partir da mensagem do aluno. 

9) Deficientes visuais – Os portadores de deficiência visual, têm acesso ao conteúdo por 

meio de um leitor de tela (Jaws ou Dosvox). No entanto, esse programa não consegue 

entender alguns aspectos de escrita informal. Portanto, devemos evitar a utilização de 

pontuação desnecessária, como o uso de várias exclamações ou interrogações (!!!!!!! ou 

?????) ou “smiles” (carinhas também chamadas de emotions :)). O pesquisador André 

Rezende criou o Easy que faz a interface entre o Moodle e o Jaws. 

10) Não responda logo – o fórum deve ser constituído pela participação do grupo, instituindo 

um espaço colaborativo de construção do conhecimento. Logo, o professor deve dar tempo 

para que os alunos participem, aguarde um ou dois dias para que colaborem ou aguarde, por 

exemplo, que três contribuições de alunos sejam realizadas. 

11) Retome a discussão – Ao perceber que a discussão está tomando um rumo diferente do 

esperado, o docente deve intervir, provocando novas questões ou considerações. 

12) Contenha a fuga do assunto – o docente deve evitar que a discussão seja desviada para 

assuntos adversos ao tema proposto. Nesses casos, é interessante intervir, indicando um 

espaço adequado para o tipo de mensagem postada, como um fórum de discussão aberta. 

13) Estimule a discussão coletiva – o professor deve evitar que os alunos direcionem as 

mensagens para ele, pois a discussão é coletiva e todos são sujeitos do processo de 

aprendizagem. 
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Fonte: Alves et al. (2009, 194-196). 

 

Observamos nas orientações 1, 2 e 4 a importância da objetividade nas mensagens do 

fórum. Entendemos que se o professor necessita enviar aos alunos mensagens longas há 

outras ferramentas que são mais adequadas como o e-mail. Há ainda nestas orientações 

indicações sobre a forma e formatação dos textos a serem escritos que são muito importantes. 

Nas orientações 3 e 10 notamos a relevância de se incentivar a construção individual e 

coletiva do conhecimento, semelhante ao que Moran et al. (2000, p. 74) descrevem: “O 

paradigma na era digital, na sociedade da informação, enseja uma prática docente assentada 

na construção individual e coletiva do conhecimento”. Percebemos que, nesta possibilidade de 

construção do conhecimento, todos precisam estar empenhados em suas funções. O professor, 

estimulando a discussão conforme a orientação 13 e os alunos participando de forma ativa 

como “descobridores, transformadores e produtores do conhecimento” (MORAN et al., 2000, 

p. 75). 

Entendemos que as orientações 7 e 8 não refletem totalmente a nossa concepção sobre 

o que deve ser cobrado em um curso de formação docente, porque na academia independente 

da modalidade de ensino (presencial, semipresencial ou a distância) a linguagem ensinada e 

exigida é a linguagem culta. Embora acreditamos que se deve evitar chamar a atenção 

publicamente do aluno para não constrangê-lo, os erros mesmo que primários precisam ser 

corrigidos. Observamos que nas redes sociais digitais ou virtuais
14

 não há um rigor quanto aos 

erros ortográficos primários, mas apenas com a transmissão da mensagem. No entanto 

estamos lidando aqui com um ambiente virtual de aprendizagem utilizado para fins 

acadêmicos onde o rigor deve ser observado. Portanto o professor precisa levar em 

consideração o rigor, mas sem expor o aluno. 

Por fim, compreendemos que estas recomendações aos alunos e orientações aos 

professores não abrangem todas as questões envolvidas e que uma boa prática do uso dos 

fóruns depende do interesse e esforço de todos os envolvidos para se alcançar os resultados 

esperados. 

 

2.2.4 As funções do professor de EaD 

 

                                                 
14

 As redes sociais digitais ou virtuais são grupos ou espaços específicos na Internet, que permitem partilhar 

dados e informações, sendo estas de caráter geral ou específico, das mais diversas formas (textos, arquivos, 

imagens, fotografias, vídeos, etc.) (REDE SOCIAL VIRTUAL, 2020). 
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Segundo Moran et al. (2000, p. 138), a criação de novas tecnologias e o 

desenvolvimento de processos de aprendizagem à distância “provoca o debate a respeito do 

seu uso, bem como do papel do professor e de sua mediação pedagógica no processo de 

aprendizagem”. 

Neste contexto, para Coll e Monereo (2010, p. 31), “a imagem de um professor 

transmissor de informação, protagonista central das trocas entre seus alunos e guardião do 

currículo começa a entrar em crise em um mundo conectado por telas de computador”.  

Porém o professor pode aproveitar a “oportunidade de realizar seu verdadeiro papel: o 

de mediador entre o aluno e sua aprendizagem, o facilitador, o incentivador e motivador dessa 

aprendizagem” (MORAN et al., 2000, p. 140).  

Para Silva (2006, p. 43), “Com a educação online os papéis do professor se 

multiplicam, diferenciam-se e complementam-se, exigindo uma grande capacidade de 

adaptação e criatividade diante de novas situações, propostas, atividades”. Na mesma linha de 

raciocínio anterior, Coll e Monereo (2010, p. 118) destacam que “com a integração das TICs 

no processo de ensino e aprendizagem, o que o professorado deve aprender a dominar e a 

valorizar não é só um novo instrumento, ou um novo sistema de representação do 

conhecimento, mas uma nova cultura da aprendizagem”.  

Segundo Peters (2004, p. 72), os professores de educação a distância:  

 
tem que planejar tudo muito cuidadosamente com antecedência [...] tem que ser 

capazes de realizar as funções de ensino necessárias [...] tem que se manter 

informados e ficar totalmente conscientes do que está acontecendo no processo 

ensino-aprendizagem [...] tem que conseguir dados relevantes sobre o progresso 

deste processo e avaliá-lo constantemente [...] espera-se que apresentem parte dos 

conteúdos, por exemplo, sob a forma de hipertexto e hipermídia. Devem estar 

motivados e até ansiosos para ajudar os alunos a se tornarem independentes [...] tem 

também que desenvolver o hábito de refletir sobre o modo especial como ensinam a 

distância.  

 

O professor, na prática de ensino-aprendizagem pensada a partir da mediação 

pedagógica, “tem entre suas funções: organizar os materiais no ambiente virtual de 

aprendizagem, orientar os alunos, responder às dúvidas operacionais e sobre o conteúdo, 

comentar as produções e interagir nas ferramentas de discussão, acompanhar e avaliar os 

alunos” (KONRATH et al., 2009, p. 3). 

Para Coll e Monereo (2010, p. 129), “Na nova sociedade da informação, da 

aprendizagem e do conhecimento o papel mais importante do professor em ambientes virtuais 
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[...] é o de mediador”. Segundo a proposta destes autores e colaboradores é possível dividir “o 

papel do professor e-mediador
15

 em quatro grandes âmbitos”:  

 
o pedagógico, relacionado com o desenvolvimento de um processo de aprendizagem 

virtual eficaz; o social, vinculado ao desenvolvimento de um ambiente de 

aprendizagem com um clima emocional e afetivo confortável, no qual os alunos 

sintam que a aprendizagem é possível; o de organização e gestão, relacionado com o 

estabelecimento de um projeto instrucional adequado, o qual inclui animar os 

envolvidos para que sejam claros em suas contribuições; e, finalmente, o técnico, 

que inclui atuações dirigidas a ajudar os alunos para que se sintam competentes e 

confortáveis com os recursos e ferramentas que configuram a proposta instrucional 

(COLL; MONEREO, 2010, p. 133). 

 

O professor ao planejar o desenvolvimento de uma proposta de ensino, também 

planeja uma proposta de mediação pedagógica. No quadro 6, a seguir, são apresentadas 

algumas características de mediação na visão de Moran et al (2000).  

 

Quadro 6: Características necessárias para um mediador pedagógico. 

Características necessárias para um mediador pedagógico 

1 – Num processo de ensino, estará mais voltado para a aprendizagem do aluno, 

assumindo que o aprendiz é o centro desse processo e em função dele e de seu 

desenvolvimento é que precisará definir e planejar as ações. Esta concepção de 

aprendizagem há que ser vivida e praticada. Não basta ao professor apenas ter ouvido 

algumas conferências sobre o tema. Trata-se de uma ação contínua sua e de seus 

alunos, sabendo esperar, compartilhar, construir juntos. Entender e viver a 

aprendizagem como interaprendizagem. 

2 – Professor e aluno constituem-se como célula básica do desenvolvimento da 

aprendizagem, por meio de uma ação conjunta, ou de ações conjuntas em direção à 

aprendizagem; de relações de empatia para se colocar no lugar do outro seja nos 

momentos de incertezas, dúvidas, erros, seja nos momentos de avanços e de sucesso; 

sempre de confiança no aprendiz. 

3 – Corresponsabilidade e parcerias são atitudes básicas incluindo o planejamento das 

atividades, sua realização e avaliação, conforme já vimos quando dialogamos sobre o 

processo de avaliação. 

4 – Consideração do aluno como um adulto, quando nos encontramos no ensino 

superior. É preciso criar um clima de mútuo respeito para com todos os participantes, 

dar ênfase em estratégias cooperativas de aprendizagem, estabelecer uma atmosfera de 

mútua confiança, envolver os aprendizes num planejamento em conjunto de métodos e 

direções curriculares com base no diagnóstico de suas próprias necessidades, encorajá-

los a identificar os recursos e estratégias que lhes permitam atingir os objetivos, 

envolvê-los na avaliação de sua aprendizagem, principalmente através do uso de 

métodos de avaliação qualitativa. 

5 – Domínio profundo de sua área de conhecimento, demonstrando competência 

atualizada quanto às informações e aos assuntos afetos a essa área, para que não se 

valorize apenas uma perspectiva metodológica a ser empregada ou uma atitude que 

                                                 
15

 Para Coll e Monereo (2010, p. 135) o e-mediador ou e-moderador ou ainda mediador eletrônico é um conceito 

que remete aos “papéis, funções e tarefas que deve desenvolver o professor em contextos virtuais”. 
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venha a cair no vazio. A construção do conhecimento é o eixo da articulação da prática 

educativa e ela não pode faltar. Ela não será feita sem estudo, reflexão, investigação e 

intercâmbio de experiências. Incentivar a pesquisa entre os alunos e ajudá-los a 

desenvolver uma metodologia científica adequada estarão entre as grandes 

preocupações do professor. 

6 – Criatividade, como uma atitude alerta para buscar, com o aluno, soluções para 

situações novas e inesperadas, e ter presente que cada aluno é um aluno, diferente do 

outro. 

7 – Disponibilidade para o diálogo. Com as novas tecnologias, o diálogo tornar-se-á 

muito mais frequente e contínuo, com outra dimensão de espaço e tempo (não só o 

encontro semanal com os alunos, durante as aulas). A qualquer momento e de qualquer 

lugar os aprendizes poderão acessar o professor, esperando uma resposta o quanto 

antes possível, e não só no próximo encontro presencial. Para tanto, a disponibilidade é 

fundamental. 

8 – Subjetividade e individualidade. O professor que está atuando é um ser humano, ou 

seja, é alguém possuidor de condições pessoais, sentimentos, compromissos, 

momentos de indisposição para dialogar; é uma pessoa que, em decorrência da 

situação pela qual possa estar passando, às vezes pode usar uma linguagem mais dura, 

outras vezes mais carinhosa. Já o aluno também é um indivíduo. Cada um tem algo de 

próprio que o professor deverá levar em conta quando se comunicar por intermédio da 

máquina. A reação dos alunos às manifestações do professor será diferente, e a partir 

dessas diferenças o diálogo tomará um significado próprio. 

9 – Comunicação e expressão em função da aprendizagem. No uso das novas 

tecnologias, principalmente à distância, o meio de que dispomos para nos comunicar é 

a linguagem, ou seja, são nossas palavras e expressões. Sem poder contar com a 

visualização de seu interlocutor, que também não ouvirá o tom de suas palavras, nem 

com as reações instantâneas de quem o ouve, o professor deverá cuidar muito de sua 

expressão e comunicação para que elas sempre estejam em condições de ajudar a 

aprendizagem e incentivar o aprendiz em seu trabalho. Na prática, como acontecerá 

essa mediação pela expressão e comunicação? 
Fonte: Moran et al. (2000, p. 168 – 170). 

 

Portanto, observamos que os sujeitos desta pesquisa ao se aproximarem das 

características elencadas acima, podem contribuir para que os processos de mediação 

pedagógica sejam mais condizentes. Entendemos que, para além destes aspectos pontuados, 

existem outros. No entanto, acreditamos que as características apontadas pelos autores 

refletem um cenário ideal e utópico para a maioria dos professores, pois não leva em 

consideração os enfrentamentos do professor não só nas mediações pedagógicas como na 

profissão docente de uma forma geral. 

 

2.2.5 O papel do aluno de EaD 

 

O processo educacional tradicional pautado na transmissão por parte dos professores e 

na recepção e repetição do conteúdo pelos alunos precisa mudar. Cada vez mais professores 
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tem utilizado tecnologias no processo de ensino e que dependendo de suas concepções e 

atitudes podem modificar a forma como o conteúdo é abordado. Para Moran et al. (2000) a 

tecnologia em si não é a solução dos problemas educacionais, mas terá seu valor se contribuir 

para o alcance dos objetivos educacionais de aprendizagem.   

Para Moran et al. (2000, p. 141) “o aluno, num processo de aprendizagem, assume 

papel de aprendiz ativo e participante (não mais passivo e repetidor), de sujeito de ações que o 

levam a aprender e a mudar seu comportamento”. Acreditamos que independente da 

modalidade de ensino, presencial, semipresencial ou a distância, o aluno precisa assumir um 

papel enquanto sujeito protagonista de sua aprendizagem, ou seja, conseguir romper com a 

visão de um mero receptor de informações. O aluno sozinho não consegue mudar sua postura, 

se não for orientado e direcionado pelo professor. Em meio a este cenário e diante de um 

mundo tecnologicamente transformado o professor precisa refletir sobre o processo de ensino 

e de aprendizagem para adequá-los a esta nova realidade. 

Várias considerações são traçadas a respeito dos alunos da educação a distância, em 

destaque, a construção de um novo processo de aprendizagem que passa a demandar mais 

atribuições para alunos e professores. Nesse sentido de mudanças que envolvem a relação do 

processo de ensino e de aprendizagem, Peters (2004, p. 72) aponta que “os alunos têm que 

desenvolver, se acostumar e até mesmo internalizar uma nova abordagem, porque têm que 

organizar a aprendizagem independentemente e tem que assumir para si muitas 

responsabilidades que antes eram dos professores”. 

Na modalidade a distância, os sujeitos envolvidos devem dialogar e colaborar em todo 

o processo de ensino e de aprendizagem, principalmente, o aluno que constantemente deve 

fazer uso de todas as ferramentas para sanar dúvidas e refletir sobre os conteúdos abordados. 

Nesse sentido, o aluno de EaD “tem que ser ativo” conforme observamos em Moran et al. 

(2000) e Peters (2004, p. 72). Neste contexto, Peters (2004, p. 72) entende que este aluno 

precisa participar: 

 
não apenas ao executar suas tarefas de aprender, mas também ao interpretar e refletir 

criticamente sobre o que estão fazendo quando aprendem. De outra forma não 

podem jamais melhorar a aprendizagem sem intervenção externa. Se não forem 

ativos, nada acontecerá. Adultos que trabalham e que têm família podem 

prontamente assumir a responsabilidade, mas muitos vão achar difícil manter-se 

motivados para uma mudança de tal natureza no comportamento de aprendizagem. 

 

No processo de ensino e de aprendizagem todos devem estar comprometidos, 

professor, tutor e alunos. No caso do aluno, nesta modalidade de ensino mencionada, “precisa 

também ter comprometimento, disciplina e organização do seu tempo e espaço de trabalho 
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para que tenha êxito em seu aprendizado” (KONRATH et al., 2009, p. 3). E segundo Moran et 

al. (2000, p. 141) “essas ações, ele as realiza sozinho (auto-aprendizagem), com o professor e 

com os seus colegas (interaprendizagem)”. 

Apesar dos apontamentos anteriores, entendemos que o aluno muitas vezes não está 

preparado para tal, por falta de conhecimento tecnológico (às vezes básico, como saber 

utilizar um computador) e prévio do conteúdo abordado (vindo às vezes de uma formação 

básica deficiente). Nesse caso, o professor precisa ficar bem atento à mediação pedagógica 

enquanto possibilidade de garantir a aprendizagem a todos os alunos.  

Várias são as características da educação a distância, que, de certa forma, não podem 

ser desconsideradas ao analisar esta modalidade de ensino. Em relação a tais características, a 

pesquisa de Barreto (2015) indica que 90% dos alunos de EaD do curso de licenciatura de 

pedagogia em oito cursos de instituições de ensino superior públicas e privadas em cinco 

capitais brasileiras são mulheres mais velhas (de 30 a 39 anos). Sendo que muitas já exercem 

a docência. Do total de alunos 18,5% não concluem o curso, sendo que, se levarmos em 

consideração apenas IES públicas este percentual sobe para 21%. E quase metade destas 

alunas vem dos segmentos majoritariamente de classe social em que se encontram a maioria 

da população e fazem parte de famílias em que elas são as primeiras gerações que chegaram 

ao ensino superior.  

A autora acrescenta que a rotina de trabalho (docente em sua maioria) somada às 

atribuições nos lares e as dificuldade enfrentadas nas atividades acadêmicas pelas alunas 

(podemos dizer assim, porque são mulheres em sua maioria) que enveredam em um curso de 

educação a distância tem levado a um número muito grande de evasão. Diante da 

caracterização desta problemática, precisamos refletir sobre alguns aspectos: As universidades 

abertas tem recebido todo o apoio (principalmente do governo federal, estados e municípios) 

para desempenhar o papel de inclusão proposto inicialmente? As instituições de ensino 

superior pública junto com as secretarias de educação estaduais e municipais têm realizado 

ações a fim de solucionar o problema da evasão e propiciar um acompanhamento das alunas 

ao longo de todo o curso? As instituições de ensino superior públicas têm recebido recursos 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para ofertar os cursos? Há 

recursos financeiros para manter as infraestruturas tecnológicas e de pessoal? 
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2.3 MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Nesta seção pretendemos abordar o conceito e algumas características da mediação 

pedagógica e das teorias vygotskyanas na busca de embasamentos que possam auxiliar nas 

análises desta pesquisa. 

Já está bastante visível na literatura acadêmica que versa sobre a mediação pedagógica 

de que pensar sobre a grandiosidade que envolve o ato educativo se modificou, pois, este 

requer ações que ultrapassam de longe a simples consideração como uma via de mão única, 

ou seja, em que o professor é o detentor do conhecimento e o aluno um mero receptor de 

informações.  

Analisando o conceito de mediação pedagógica apresentado na seção introdutória 

desta pesquisa, entendemos que a mediação pedagógica é o modo como o professor aborda 

um conteúdo ou temática em sala de aula ou nas atividades pedagógicas independente da 

modalidade de ensino adotada que auxilia o aluno a obter informações, discutir e refletir com 

seus colegas, com o tutor e com o professor até conseguir construir um conhecimento que seja 

expressivo para ele e que o favoreça a entender o contexto social na qual está inserido e até 

mesmo transformar este contexto (MORAN et al., 2000).   

Em proximidade com a descrição anterior, a pesquisa sobre mediação pedagógica em 

EaD realizada por Kaminski (2017), indica que a mediação pedagógica pode ser 

compreendida como uma ação, um estímulo, que potencializam a dinâmica entre o educando 

e a aprendizagem, de modo que a troca das múltiplas experiências e vivências por meio de 

reflexões entre professor, tutor e estudante, possibilite tanto a produção de conhecimento 

quanto enxergar o mundo e interpretá-lo por outras “lentes”. 

Deste modo a postura do professor é fundamental para desenvolver o processo de 

mediação pedagógica. No quadro 7, a seguir Moran et al. (2000) apresenta que características 

são necessárias na promoção da mediação pedagógica. 

 

Quadro 7: Características da mediação pedagógica. 

Características da mediação pedagógica 

1 – Dialogar permanentemente de acordo com o que acontece no momento; 

2 – Trocar experiências; 

3 – Debater dúvidas, questões ou problemas; 

4 – Apresentar perguntas orientadoras; 

5 – Orientar nas carências e dificuldades técnicas ou de conhecimento quando o aprendiz não 

consegue encaminhá-las sozinho; 
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6 – Garantir a dinâmica do processo de aprendizagem; 

7 – Propor situações-problema e desafios; 

8 – Desencadear e incentivar reflexões; 

9 – Criar intercâmbio entre a aprendizagem e a sociedade real onde nos encontramos, nos 

mais diferentes aspectos; 

10 – Colaborar para estabelecer conexões entre o conhecimento adquirido e novos conceitos; 

11 – Fazer a ponte com outras situações análogas; 

12 – Colocar o aprendiz frente a frente com questões éticas, sociais, profissionais por vezes 

conflitantes; 

13 – Colaborar para desenvolver crítica com relação à quantidade e à validade das 

informações obtidas; 

14 – Cooperar para que o aprendiz use e comande as novas tecnologias para suas 

aprendizagens e não seja comandado por elas ou por quem as tenha programado; 

15 – Colaborar para que se aprenda a comunicar conhecimentos seja por meio de meios 

convencionais, seja por meio de novas tecnologias. 
Fonte: Moran et al. (2000, p. 145 – 146). 

 

Observando as características acima apresentadas percebemos que estão centradas no 

diálogo constante com o intuito de orientar o aluno na solução das dificuldades que se 

levantem de modo a possibilitar uma aprendizagem crítica, reflexiva, inclusiva e tecnológica. 

Várias considerações são mencionadas por Moran et al. (2000), a respeito da mediação 

por tecnologias. Por exemplo, o fato de pensarmos em promover a mediação pedagógica pelas 

novas tecnologias, implica também na necessidade do professor levar em consideração que 

tais recursos são apenas instrumentos que podem ser utilizados de diversas formas, pois, 

alguns professores a utilizam apenas para transmitir informações como a postagem de vídeos 

onde a participação dos alunos será restrita a assistir e fazer algumas perguntas. Há também 

aqueles que utilizam como uma base de dados onde os alunos podem acessar o conteúdo de 

determinada disciplina e fazer perguntas sobre assuntos restritos a ela. Ainda, conforme o 

autor em questão, algumas vezes não é nem o professor que elabora esta base de dados, mas 

um técnico de informática. 

Entendemos que as escolhas de utilização da tecnologia conforme apontado acima não 

possibilitam aproveitar os recursos disponíveis da forma mais adequada para o processo de 

mediação pedagógica. Moran et al. (2000, p. 153) entendem que as tecnologias: 

 
deverão ser utilizadas para valorizar a auto-aprendizagem, incentivar a formação 

permanente, a pesquisa de informações básicas e das novas informações, o debate, a 

discussão, o diálogo, o registro de documentos, a elaboração de trabalhos, a 

construção da reflexão pessoal, a construção de artigos e textos... deverão ser 

utilizadas também para desenvolver a interaprendizagem: a aprendizagem como 

produto das inter-relações entre as pessoas.   
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Nesta perspectiva, acreditamos que as possibilidades inerentes ao processo de ensino e 

de aprendizagem são elevadas. Imaginem uma turma de geografia à distância explorando os 

gráficos, tabelas e mapas através do uso de imagens, sons e vídeos com alunos, tutores e 

professores dialogando, refletindo, discutindo e promovendo melhores oportunidades de 

aprendizagem. 

 

2.3.1 A teoria histórico-cultural de Vygotsky 

 

A teoria histórico-cultural ou sócio-histórica ou ainda sociocultural do psiquismo 

humano de Lev Semyonovich Vygotsky, que também é conhecida como sociointeracionismo 

procura “caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar 

hipóteses de como essas características se formaram ao longo da história humana e de como 

se desenvolvem durante a vida de um indivíduo” (VYGOTSKY, 2008, p. 3). 

“Para compreender a teoria histórico-cultural, deve-se conhecer primeiro a visão de 

Vygotsky sobre a origem do homem contemporâneo – Homo sapiens – e sua posição relativa 

em comparação aos animais” (VAN DER VEER; VALSINER, 2001, p. 211). 

Segundo Oliveira (1997), Vygotsky acreditava que há quatro entradas de 

desenvolvimento que juntas caracterizam o funcionamento psicológico do ser humano. Uma é 

a Filogênese, que é a história da espécie humana; outra é a Ontogênese, que é a história do 

indivíduo da espécie; outra a Sociogênese, que é a história cultural, do meio cultural no qual o 

sujeito está inserido; e a Microgênese, que é o aspecto mais microscópico do 

desenvolvimento. 

Em seus estudos, segundo Van Der Veer e Valsiner (2001), Vygotsky parte do 

pensamento marxista para distinguir dois períodos na filogenia humana: sendo que o primeiro 

é a evolução biológica, de acordo com Charles Darwin, e o segundo é a história humana 

conforme assinalam Marx e Engels. 

Vygotsky entendia que “a maior parte da filogênese humana havia sido explicada por 

Charles Darwin” através da “sua teoria da evolução, que proporcionava a chave para nosso 

entendimento do comportamento animal” (VAN DER VEER; VALSINER, 2001, p. 211). E 

aceitava que “a ideia de que a evolução do homem a partir dos animais era um processo 

contínuo” (VAN DER VEER; VALSINER, 2001, p. 213), porém: 

 
afirmava que havia diferenças fundamentais entre animais e seres humanos, 

diferenças que se originaram com o início da cultura humana. Enquanto animais são 

quase totalmente dependentes da herança de traços de base genética, seres humanos 
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podem transmitir e dominar os produtos da cultura. Dominando o conhecimento e a 

sabedoria incorporados na cultura humana, eles podem dar um passo decisivo no 

sentido da emancipação em relação à natureza. Os traços especificamente humanos, 

portanto, são adquiridos no domínio da cultura por meio da interação social com os 

outros. Argumentando desta maneira, Vygotsky impunha um papel limitado à 

evolução biológica e à base genética do comportamento humano. O comportamento, 

em sua opinião, de fato possuía uma base genética, e essa base tinha sua origem na 

evolução biológica, mas ela estava restrita aos processos inferiores. Os processos 

superiores especificamente humanos desenvolviam-se na história humana e tinham 

que ser dominados de novo por cada criança humana em um processo de interação 

humana (VAN DER VEER; VALSINER, 2001, p. 213). 

 

Para Vygotsky, o ser humano se desenvolve no ambiente social e este ambiente é 

construído historicamente; sendo assim, o homem é concebido como um ser histórico 

também. E como o homem é um ser histórico que se desenvolve em um ambiente 

essencialmente social, ele não se desenvolve apenas da estrutura biológica ou psíquica, mas 

através das interações com o meio social. De modo que, a teoria histórico-cultural trata de um 

homem histórico, que está em permanente transformação, e sua relação com a cultura, com os 

instrumentos culturais que nos transformam e que são transformados por nós possibilitando o 

desenvolvimento.  

Vygotsky (2008) acreditava que o homem evolui de um ser meramente biológico para 

um homem histórico. Desta forma o homem não é apenas um ser biológico, porque a carga 

genética que carregamos não é fruto apenas de uma estrutura biológica, mas também de toda a 

cultura produzida ao longo da existência humana. Todos os símbolos com os quais 

convivemos, os instrumentos que nós manuseamos são reflexos de uma evolução que ocorreu 

ao longo da evolução humana. 

Neste contexto, o sujeito só se desenvolve através de uma construção social e 

histórica, ou seja, o sujeito histórico através da interação social que é sempre mediada por 

instrumentos e signos, como a linguagem, alcança um nível de desenvolvimento superior ao 

que tinha anteriormente. O sujeito que não interage com o ambiente social reduz a 

possibilidade de desenvolvimento. Compreendo que na EaD a mediação através da linguagem 

se dá principalmente através da interação no fórum e que a participação do professor é 

fundamental neste processo. O que se espera é que o professor faça uso dos instrumentos 

mediadores possibilitando assim que a mediação pedagógica possa ocorrer.  

 

2.3.2 A mediação simbólica 

 

Para compreendermos como esta interação do homem com o meio ocorre, é preciso 

antes de tudo destacar que Vygotsky em seu estudo sobre as funções psicológicas superiores 
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ou processos mentais superiores buscou “compreender os mecanismos psicológicos mais 

sofisticados, mais complexos [...] típicos do ser humano e que envolvem o controle consciente 

do comportamento, a ação intencional e a liberdade do indivíduo em relação às características 

do momento e do espaço presentes” (OLIVEIRA, 1997, p. 26).  

Vygotsky compreendia que “o ser humano tem a possibilidade de pensar em objetos 

ausentes, imaginar eventos nunca vividos, planejar ações a serem realizadas em momentos 

posteriores” (OLIVEIRA, 1997, p. 26). De acordo com ele, este tipo de atividade psicológica 

é caracterizado como uma função “superior”, pois se diferencia “dos processos psicológicos 

elementares (presentes na criança pequena e nos animais), tais como, as reações automáticas, 

ações reflexas e associações simples” (REGO, 1995, p. 39). 

Neste contexto, a criança se desenvolve quando sai de um pensamento ou de uma 

função psicológica elementar para um pensamento ou uma função psicológica superior. Nas 

funções psicológicas elementares a criança é conduzida as ações, e quando ela realiza sozinha 

uma ação, esta ação é instintiva. Já nas funções psicológicas superiores a criança tem uma 

capacidade maior de autocondução e pode apresentar um comportamento intencional como, 

por exemplo, escovar os dentes sozinha. 

Vygotsky (2008) em sua pesquisa sobre as relações entre as funções psicológicas 

realizou estudos com crianças em atividades que usam signos. Ele constatou que “mesmo nos 

estágios mais primitivos do desenvolvimento social, existem dois tipos fundamentalmente 

diferentes de memória”, sendo uma caracterizada “pela impressão não mediada de materiais”, 

pelo imediatismo, surgindo como “consequência da influência direta dos estímulos externos 

sobre os seres humanos” denominada memória natural e outra culturalmente elaborada que 

demonstra que os seres humanos conseguem ultrapassar os limites impostos pela natureza nas 

funções psicológicas (VYGOTSKY, 2008, p. 31-32). 

Este segundo tipo de memória, segundo Vygotsky (2008, p. 32), “está ausente mesmo 

nas espécies superiores de animais; acreditamos que essas operações com signos são produto 

das condições especiais do desenvolvimento social”. 

Para Vygotsky: 

 
Mesmo essas operações relativamente simples, como atar nós e marcar um pedaço 

de madeira com a finalidade de auxiliares mnemônicos, modificam a estrutura 

psicológica do processo de memória. Elas estendem a operação de memória para 

além das dimensões biológicas do sistema nervoso humano, permitindo incorporar a 

ele estímulos artificiais, ou autogerados, que chamamos de signos. Essa 

incorporação, característica dos seres humanos, tem o significado de uma forma 

inteiramente nova de comportamento. A diferença essencial entre esse tipo de 

comportamento e as funções elementares será encontrada nas relações entre os 
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estímulos e as respostas em cada um deles. As funções elementares têm como 

característica fundamental o fato de serem total e diretamente determinadas pela 

estimulação ambiental. No caso das funções superiores, a característica essencial é a 

estimulação autogerada, isto é, a criação e o uso de estímulos artificiais que se 

tornam a causa imediata do comportamento (VYGOTSKY, 2008, p. 32-33). 

 

Entendemos que Vygotsky apresenta acima uma característica inerente ao ser humano 

que é o uso de signos que independem de estimulação ambiental, ou seja, não é necessário ver 

um leão para que através de nossas funções psicológicas superiores possamos criar 

representações mentais do mesmo. Diferentemente dos demais seres vivos que só reagem aos 

estímulos ambientais, ou seja, uma zebra só vai correr se ela ver um leão.   

O conceito de mediação é fundamental para compreender o funcionamento 

psicológico na teoria vygotskyana. “Mediação, em termos genéricos, é o processo de 

intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta 

e passa a ser mediada por esse elemento” (OLIVEIRA, 1997, p. 26).  

Segundo Vygotsky (2008, p. 33), “Toda forma elementar de comportamento 

pressupõe uma relação direta”, ou seja, um estímulo S produz uma resposta R ou S         R. 

Porém, 

 
a estrutura de operações com signos requer um elo intermediário entre o estímulo e a 

resposta. Esse elo intermediário é um estímulo de segunda ordem (signo), colocado 

no interior da operação, onde preenche uma função especial; ele cria uma nova 

relação entre S e R. O termo “colocado” indica que o indivíduo deve estar 

ativamente engajado no estabelecimento desse elo de ligação. Esse signo possui, 

também, a característica importante de ação reversa (isto é, ele age sobre o 

indivíduo, e não sobre o ambiente) (VYGOTSKY, 2008, p. 33). 

 

Desta forma, conforme representação na figura 4, “o processo simples estímulo-

resposta é substituído por um ato complexo, mediado” (VYGOTSKY, 2008, p. 33). 

 

Figura 4: Mediação. 

 

 

 

 

Fonte: Vygotsky (2008, p. 33). 

 

A representação acima, para Vygotsky (2008, p. 34) “é um tipo básico de organização 

para todos os processos psicológicos superiores”. Observamos que nesta representação os 

seres humanos que são os únicos que possuem funções psicológicas superiores não se 

relacionam de forma direta com o meio, mas apenas utilizando elementos mediadores.  

S R 

X 

S = estímulo 

R = resposta 

X = elo intermediário ou elemento 

mediador  
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E “Vygotsky trabalha, então, com a noção de que a relação do homem com o mundo 

não é uma relação direta, mas, fundamentalmente, uma relação mediada” (OLIVEIRA, 1997, 

p. 27). 

Nesta perspectiva, “as funções psicológicas superiores apresentam uma estrutura tal 

que entre o homem e o mundo real existem mediadores, ferramentas auxiliares da atividade 

humana” (OLIVEIRA, 1997, p. 27) que, para Vygotsky são fundamentalmente os 

instrumentos e os signos. E, portanto, toda atividade é mediada por signo ou instrumento. 

Sendo que “a função do instrumento é servir como um condutor da influência humana 

sobre o objeto da atividade”. O instrumento “é orientado externamente”, leva “a mudanças 

nos objetos” e “constitui um meio pelo qual a atividade humana externa é dirigida para o 

controle e domínio da natureza” (VYGOTSKY, 2008, p. 55). Compreendemos que a função 

do instrumento é mediar a relação entre o sujeito e o mundo. 

Já o signo é responsável por constituir “um meio da atividade interna dirigido para o 

controle do próprio indivíduo... O signo é orientado internamente... não modifica em nada o 

objeto da operação psicológica” (VYGOTSKY, 2008, p. 55). Notamos que ao contrário do 

instrumento que é um objeto externo, o signo corresponde a instrumentos da atividade 

psicológica.  

Vygotsky (2008, p. 56) chama de “internalização a reconstrução interna de uma 

operação externa [...] A internalização de formas culturais de comportamento envolve a 

reconstrução da atividade psicológica tendo como base as operações com signos”. 

 
Os sistemas de signos (a linguagem, a escrita, o sistema de números), assim como o 

sistema de instrumentos, são criados pelas sociedades ao longo do curso da história 

humana e mudam a forma social e o nível de seu desenvolvimento cultural. 

Vygotsky acreditava que a internalização dos sistemas de signos produzidos 

culturalmente provoca transformações comportamentais e estabelece um elo de 

ligação entre as formas iniciais e tardias do desenvolvimento individual 

(VYGOTSKY, 2008, p. 10). 

 

Em um contexto de uma aprendizagem mediada, o professor faz intervenções 

pedagógicas utilizando signos e significados por meio das atividades contribuindo para a 

aprendizagem dos alunos. Levando-se em consideração que a atividade mediada possibilita 

experiências de aprendizagem, são justamente estas experiências que vão levar ao 

desenvolvimento dos alunos.  
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2.3.3 Desenvolvimento e aprendizado 

 

Segundo Oliveira (1997, p. 56), Vygotsky se dedicou ao estudo “das relações entre a 

aprendizagem na escola e o desenvolvimento cognitivo”. Os autores Van Der Veer e Valsiner 

(2001) acrescentam que para Vygotsky “o desenvolvimento da criança não pode ser visto de 

forma isolada em relação ao processo de aprendizagem, uma vez que a relação entre esses 

dois processos é altamente complexa” (VAN DER VEER; VALSINER, 2001, p. 357). 

Van Der Veer e Valsiner (2001, p. 358) apresentam a hipótese principal estabelecida 

por Vygotsky de que “o ensino só é efetivo quando aponta para o caminho do 

desenvolvimento”. E neste contexto “a criança que frequenta escola [...] tem que aprender a 

transformar uma capacidade “em si” em uma capacidade “para si””.  

Nesta perspectiva, o professor tem um papel importante, pois é ele que “cria 

basicamente as condições para que determinados processos cognitivos se desenvolvam, sem 

implantá-los [...] diretamente na criança” (VAN DER VEER; VALSINER, 2001, p. 358).  

O conceito de aprendizado ou aprendizagem segundo Vygotsky: 

 
É o processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes, 

valores, etc. a partir de seu contato com a realidade, o meio ambiente, as outras 

pessoas. É um processo que se diferencia dos fatores inatos (a capacidade de 

digestão, por exemplo, que já nasce com o indivíduo) e dos processos de maturação 

do organismo, independentes da informação do ambiente (a maturação sexual, por 

exemplo). Em Vygotsky, justamente por sua ênfase nos processos sócio-históricos, a 

ideia de aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no 

processo. O termo que ele utiliza em russo (obuchenie) significa algo como 

“processo de ensino-aprendizagem”, incluindo sempre aquele que aprende, aquele 

que ensina e a relação entre essas pessoas. Pela falta de um termo equivalente em 

inglês, a palavra obuchenie tem sido traduzida ora como ensino, ora como 

aprendizagem e assim retraduzida para o português. Optamos aqui pelo uso da 

palavra aprendizado, menos comum que aprendizagem, para auxiliar o leitor a 

lembrar-se de que o conceito em Vygotsky tem um significado mais abrangente, 

sempre envolvendo interação social (OLIVEIRA, 1997, p. 57). 

 

Para Vygotsky “no desenvolvimento da criança [...] a imitação e o aprendizado 

desempenham um papel importante. Trazem à tona as qualidades especificamente humanas da 

mente e levam a criança a novos níveis de desenvolvimento” (VYGOTSKY, 2011, p. 129). E 

desta forma, “para criar uma zona de desenvolvimento proximal, isto é, para engendrar uma 

série de processos de desenvolvimento interior, precisamos dos processos corretamente 

construídos de aprendizagem escolar” (VAN DER VEER; VALSINER, 2001, p. 358). 

Em sua investigação sobre a relação entre instrução escolar e desenvolvimento 

cognitivo, Vygotsky realizou uma série de experimentos. Primeiramente “investigou o grau de 

maturação das funções sobre as quais deve se desenvolver o ensino do conhecimento escolar 
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[...] Vygotsky concluiu que a instrução constrói-se sobre funções psicológicas que ainda não 

amadureceram” (VAN DER VEER; VALSINER, 2001, p. 362). 

Em seguida ele realizou experimentos que visavam “mostrar que a instrução na escola 

precede o desenvolvimento cognitivo. Vygotsky resumiu os resultados [...] afirmando que [...] 

a criança sempre pode executar uma função antes de compreendê-la e controlá-la 

conscientemente” (VAN DER VEER; VALSINER, 2001, p. 362). 

Na terceira série de experimentos Vygotsky conseguiu demonstrar que: 

 
(1) a base psicológica do ensino de vários assuntos (por exemplo, em matemática e 

gramática) era muito semelhante e equivalia ao domínio da reflexão e controle pela 

criança de suas próprias funções, (2) a instrução terá repercussões para o 

desenvolvimento que são muito mais amplas do que a área restrita do assunto 

ensinado, e (3) todo o desenvolvimento cognitivo na escola elementar está 

interligado e constrói-se sobre as duas principais aquisições desse período: o 

domínio de reflexão e controle (VAN DER VEER; VALSINER, 2001, p. 363). 

 

Finalmente, na quarta série de experimentos que “foi dedicada à investigação da 

utilidade potencial do conceito da zona de desenvolvimento proximal [...] Vygotsky e seus 

alunos testaram repetidamente grandes grupos de crianças para estabelecer a dinâmica do 

desenvolvimento de seu QI” (VAN DER VEER; VALSINER, 2001, p. 363). 

Segundo Vygotsky, “pesquisadores como Binet e Meumann costumavam pensar que 

não se pode começar a ensinar crianças se elas não tiverem atingido um determinado nível de 

desenvolvimento” (VAN DER VEER; VALSINER, 2001, p. 363). 

Para Van Der Veer e Valsiner (2001) ao se pedir a uma criança para resolver alguma 

tarefa sozinha se estabelecia o nível inferior em que a partir deste, era possível se iniciar o 

ensino de matérias escolares. 

Vygotsky observou “que há também um limite superior, ou seja [...] há períodos ideais 

para a aprendizagem de uma capacidade intelectual” (VAN DER VEER; VALSINER, 2001, 

p. 363). 

Segundo Vygotsky (2008, p. 95) para descobrirmos “as relações reais entre o processo 

de desenvolvimento e a capacidade de aprendizado temos que determinar pelo menos dois 

níveis de desenvolvimento”. Sendo que o primeiro “nível pode ser chamado de nível de 

desenvolvimento real, isto é, o nível de desenvolvimento das funções mentais da criança que 

se estabeleceram como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já completados” 

(VYGOTSKY, 2008, p. 95). Este nível aponta para a capacidade de realizar sozinho ou de 

forma autônoma algumas tarefas e “era característico das habilidades intelectuais que a 
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criança já havia dominado: ele representava as funções já amadurecidas, os resultados de 

ontem” (VAN DER VEER; VALSINER, 2001, p. 365).  

Já o segundo nível de desenvolvimento, chamado de desenvolvimento potencial, tem 

relação com a capacidade de realizar alguma tarefa com a colaboração de um adulto ou outros 

sujeitos mais experientes. “O desempenho da criança em cooperação com outros indivíduos 

mais capazes era característico de seu desempenho futuro: revelava os resultados de amanhã” 

(VAN DER VEER; VALSINER, 2001, p. 365). 

Neste contexto, para Vygotsky “A diferença entre o desempenho independente e o 

desempenho assistido, portanto, parece ser característico da criança” (VAN DER VEER; 

VALSINER, 2001, p. 365). E é neste âmbito que se estabelece o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP).  

 
A zona de desenvolvimento proximal da criança é a distância entre seu 

desenvolvimento real, determinado com a ajuda de tarefas solucionadas de forma 

independente, e o nível de seu desenvolvimento potencial, determinado com a ajuda 

de tarefas solucionadas pela criança com a orientação de adultos e em cooperação 

com seus colegas mais capazes. (VAN DER VEER; VALSINER, 2001, p. 365). 

 

Segundo Vygotsky (2008) é nesta diferença entre o nível de desenvolvimento real e o 

nível de desenvolvimento potencial, conhecida como Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP) que a escola precisa atuar.  

E neste processo contínuo, quando se aprende a fazer sozinho o que antes só era 

possível com a cooperação de outro sujeito, muda-se o desenvolvimento real, o 

desenvolvimento potencial, e consequentemente uma nova ZDP é estabelecida. E este 

processo se repete sucessivamente. Nesta perspectiva vygotskyana, é necessário intervir nas 

zonas de desenvolvimento proximais para que ocorra o desenvolvimento. Nota-se com isto 

que o professor, o tutor e até mesmo outro aluno com mais experiência podem auxiliar o 

aluno a construir este conhecimento por meio de ferramentas de comunicação como os fóruns 

do Moodle.  
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta pesquisa, buscamos analisar como se dão as mediações pedagógicas realizadas 

com o uso dos fóruns no AVA Moodle no curso de formação de professores de Geografia na 

modalidade de EaD em uma instituição pública de ensino superior do estado de Minas Gerais. 

O curso de licenciatura em Geografia à distância da instituição pesquisada possui 

duração de 4 anos com uma carga horária de 3275 horas, sendo 2955 horas em disciplinas 

obrigatórias, 120 horas em disciplinas eletivas e 200 horas em atividades, conforme a matriz 

curricular apresentada no anexo B deste trabalho. 

Esta seção está voltada para a metodologia da pesquisa e procura descrever todo o 

caminho metodológico desde o tipo de pesquisa, passando pelos procedimentos 

metodológicos, a modalidade de pesquisa, os sujeitos da pesquisa, os instrumentos de coleta 

de dados, até a análise dos dados. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

3.1.1 QUANTO A ABORDAGEM 

 

Esta pesquisa demandou uma abordagem qualitativa. De acordo com Bogdan e Biklen 

(1994, p. 16) na abordagem qualitativa “as questões a investigar não se estabelecem mediante 

a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, formuladas com o objetivo de investigar 

os fenômenos em toda a sua complexidade e em contexto natural”.  

Já para Lüdke e André (1986, p. 12) nos estudos qualitativos: 

 
[...] há sempre uma tentativa de capturar as perspectivas dos participantes, isto é, a 

maneira como os informantes encaram as questões que estão sendo focalizadas. Ao 

considerar os diferentes pontos de vista dos participantes, os estudos qualitativos 

permitem iluminar o dinamismo interno das situações, geralmente inacessíveis ao 

observador externo. 

 

Segundo Taylor e Bogdan (1987, p.20) a expressão metodologia qualitativa no sentido 

mais amplo refere-se “à investigação que produz dados descritivos: as próprias palavras das 

pessoas, faladas ou escritas e a conduta observável”. 

A pesquisa qualitativa “leva em conta a junção do sujeito com o objeto e busca fazer 

uma exposição e elucidação dos significados que as pessoas atribuem a determinados 

eventos” (LUDWUING, 2014, p. 205). 
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Nesta pesquisa, não estamos interessados na quantidade de interações ocorridos entre 

os alunos e o professor nos fóruns do AVA Moodle, mas na qualidade destas interações. E 

acreditamos que isto a caracteriza em uma pesquisa com abordagem qualitativa. 

Desta forma pretende-se com esta abordagem qualitativa esclarecer as questões que 

norteiam este trabalho através da análise dos dados coletados através de entrevistas e da 

análise documental do AVA Moodle de uma turma que tenha se formado na referida 

instituição.  

 

3.1.2 QUANTO AOS OBJETIVOS 

 

Em relação aos objetivos esta pesquisa se caracteriza como exploratória, pois “tem 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses” (GIL, 2002). De fato, após refletirmos sobre os objetivos 

desta pesquisa, entendemos que o propósito é analisar como ocorrem as mediações 

pedagógicas.  

Segundo Gil (2002, p. 41) “na maioria dos casos, estas pesquisas envolvem: (a) 

levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão”. 

Entendemos que os procedimentos técnicos de coleta e análise dos dados desta pesquisa são 

semelhantes aos apresentados acima pelo autor, pois utilizamos o levantamento bibliográfico 

e documental, realizamos as entrevistas com professores que tiveram experiências práticas ao 

ministrar disciplinas no curso à distância utilizando o AVA Moodle e analisamos as 

interações entre os professores, tutores e alunos para compreender os preceitos que embasam 

o processo de mediação pedagógica. 

Observamos que as características apontadas pelo autor vão de encontro com as desta 

pesquisa. Portanto caracterizando-a, quanto aos objetivos, em uma pesquisa exploratória. O 

que é importante para a fundamentação teórica. Contudo, “para analisar os fatos do ponto de 

vista empírico, para confrontar a visão teórica com os dados da realidade, torna-se necessário 

traçar um modelo conceitual e operativo da pesquisa” (GIL, 2002, p. 43). É o que 

procuraremos fazer na caracterização da pesquisa quanto aos métodos utilizados. 
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3.1.3 QUANTO AOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

 

Segundo Fonseca (2002) a pesquisa permite uma aproximação e uma compreensão do 

que se deseja investigar como um procedimento que não se acaba. Ela se processa através de 

aproximações sucessivas da realidade, fornecendo subsídios para uma intervenção no real. 

Este autor ainda acrescenta que a pesquisa científica é o resultado de um inquérito ou exame 

minucioso, realizado com o objetivo de resolver um problema, recorrendo a procedimentos 

científicos. 

Nesta perspectiva, para Gerhardt e Silveira (2009, p. 36): 

 
investiga-se uma pessoa ou grupo capacitado (sujeito da investigação), abordando 

um aspecto da realidade (objeto da investigação), no sentido de comprovar 

experimentalmente hipóteses (investigação experimental), ou para descrevê-la 

(investigação descritiva), ou para explorá-la (investigação exploratória). 

 

E segundo Gil (2008, p. 49) “Torna-se, pois, necessário, para confrontar a visão 

teórica do problema, com os dados da realidade, definir o delineamento da pesquisa”. Sendo 

que na identificação do delineamento, “o elemento mais importante... é o procedimento 

adotado para a coleta de dados” (GIL, 2008, p. 50).  

Nesta pesquisa o procedimento adotado para a coleta de dados foi a realização de 

entrevistas semiestruturadas com cinco professores do curso de licenciatura em geografia à 

distância da instituição e a obtenção de dados disponíveis nos fóruns da plataforma Moodle de 

uma turma que concluiu o curso em questão em 2016/2.  

Quanto às entrevistas a escolha da entrevista semi-estruturada se deve ao fato desta 

possibilitar ao entrevistado detalhar facilidades, dificuldades e limitações no processo. Neste 

tipo de entrevista para Gerhardt e Silveira (2009, p. 72) “O pesquisador organiza um conjunto 

de questões (roteiro) sobre o tema que está sendo estudado, mas permite, e às vezes até 

incentiva, que o entrevistado fale livremente sobre assuntos que vão surgindo como 

desdobramentos do tema principal”. Por meio destas entrevistas pretende-se identificar como 

o professor desenvolve a mediação pedagógica. Além de verificar quais estratégias ele utiliza 

e quais os obstáculos que enfrentam no processo de mediação pelos fóruns do AVA Moodle 

do curso a distância em geografia. O roteiro elaborado para nortear as entrevistas está no 

apêndice F, enquanto o instrumento utilizado nas entrevistas está no apêndice G desta 

pesquisa.  

Em relação aos demais dados, o fato de trabalharmos com Novas Tecnologias Digitais 

da Informação e Comunicação (NTDICs) como é o caso do AVA Moodle faz com que certas 
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características nela presentes sejam muito peculiares. Como o fato das fontes desta pesquisa 

se configurar em registros presentes em fóruns do Moodle. Sendo que no período de 2013 a 

2016 (em que estes dados foram gerados) o Moodle passou por três atualizações e somente 

estão disponíveis os dados referentes às duas últimas versões, pois o servidor que continha os 

dados da primeira versão foi desativado e os dados perdidos. Os registros disponíveis se 

encontram armazenados em uma base de dados digital de dois servidores distintos com 

versões diferentes do Moodle. 

Observando os procedimentos adotados para a coleta dos dados e levando em 

consideração os apontamentos feitos por Fonseca (2002, p. 32) de que a pesquisa de campo 

“caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, 

se realiza coleta de dados junto a pessoas, como recurso de diferentes tipos de pesquisa”. 

Entendemos que esta pesquisa utiliza como procedimento técnico ou método a pesquisa de 

campo. 

Neste método “basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta 

das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar suas 

explicações e interpretações do que ocorre no grupo... conjugados com a análise de 

documentos...” (GIL, 2008, p. 53). É importante neste ponto ressaltar que: - A pesquisa de 

campo indica uma observação direta das atividades do grupo estudado. E no caso desta 

pesquisa isto ocorre de forma virtual e não é realizada no instante em que ocorrem os 

acontecimentos, pois a ferramenta fórum é assíncrona. Portanto nesta pesquisa a observação 

das atividades do grupo se deu muito tempo depois delas ocorrerem.  

 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa são os professores e tutores a distância
16

 do curso de 

licenciatura em Geografia a distância de uma instituição pública do estado de Minas Gerais. E 

para preservação do anonimato tiveram seus nomes substituídos pela letra P de professor ou T 

de tutor seguido de um número, sendo que este número seguiu a ordem das observações da 

análise documental ou das entrevistas. Portanto o primeiro professor observado na análise 

documental ou nas entrevistas foi denominado professor P1, o segundo P2 e assim 

sucessivamente. Se a entrevista foi realizada antes da análise documental então o primeiro 

                                                 
16

 Especificamos aqui que os tutores são à distância, porque apesar do projeto pedagógico do curso prever 

também os tutores presenciais, eles não são mais utilizados por falta de recursos financeiros. 
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professor entrevistado é o professor P1, porém se a análise documental foi realizada antes da 

entrevista o professor da primeira disciplina observada fica identificado como o professor P1. 

E a sequência seguirá a ordem das observações independente do tipo de coleta realizada. Cada 

professor trabalha em conjunto com um tutor à distância. Os tutores foram enumerados de 

acordo com os professores com quem eles trabalharam, ou seja, o Tutor T1 é o tutor que 

auxiliou a professora P1. O Tutor T2 é o que auxiliou a professora P2 e assim sucessivamente.  

As entrevistas foram realizadas com cinco professores que ministram e/ou já 

ministraram disciplinas no curso de licenciatura de geografia à distância. Sendo que a 

primeira entrevista ocorreu em março de 2019 e as outras quatro em abril de 2020, ou seja, 

após o período de isolamento social devido à pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV-

2, o COVID-19). O quadro 8 apresenta à formação e titulação dos professores entrevistados 

no momento da entrevista.  

 

Quadro 8: Formação e titulação dos professores entrevistados. 

Professores 

entrevistados 

Graduação Pós-graduação 

P1 Licenciatura em Geografia Mestrado em Geografia 

P4 Licenciatura em Geografia Mestrado e Doutorado em Geografia 

P7 Licenciatura em Geografia Mestrado em Geografia e Doutorando em 

Geografia  

P8 Licenciatura em Geografia Mestrado e Doutorado em Ciências 

Naturais 

P9 Licenciatura em Geografia Mestrado em Engenharia Florestal e 

Doutorado em Geografia 

Fonte: Dados obtidos pelo autor durante as entrevistas. 

 

O projeto pedagógico do curso de licenciatura em geografia à distância da instituição 

pesquisada diferencia as atribuições dos professores e tutores a distância conforme 

apresentado no quadro 9 abaixo: 

 

Quadro 9: Atribuições dos professores e tutores à distância. 

Professores Tutores à distância 

Selecionar e preparar o conteúdo curricular Atuar na mediação do processo pedagógico 
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articulado a procedimentos e atividades 

pedagógicas; 

na interface estudante/recursos tecnológicos; 

Identificar os objetivos referentes a 

competências cognitivas, habilidades e 

atitudes; 

Esclarecer dúvidas através de fóruns de 

discussão via Internet, Skype, telefone e 

participação em videoconferências, 

webconferências, entre outros; 

Montar a disciplina na Plataforma Moodle em 

consonância com o projeto pedagógico; 

Proceder à correção das atividades avaliativas 

de ensino-aprendizagem, sob orientação dos 

docentes. 

Elaborar o Plano de Ensino da disciplina pela 

qual é responsável; 

 

Elaborar o material didático para o ensino a 

distância: textos, wikis, fóruns, vídeos, entre 

outros; 

 

Preparar videoconferências e 

webconferências; 

 

Verificar o registro de notas e o respectivo 

lançamento no sistema; 

 

Programar e apresentar para apreciação e 

aprovação eventuais visitas aos polos; 

 

Preparar e aplicar a avaliação da 

aprendizagem. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor do projeto pedagógico do curso. 

 

Ainda segundo o projeto pedagógico do curso o que se espera do professor está 

especificado da seguinte forma: 

 
O professor é um profissional de quem se exige muito mais que apenas seguir 

receitas, guias e diretrizes, normas e formas como moldura para sua ação, pois a 

partir do momento em que se assume como o protagonista de seu trabalho, passa a 

produzir certa mudança de perspectiva com relação à atividade da qual é 

responsável... Cabe ao professor de EaD a responsabilidade em transmitir não 

apenas ao estudante, mas também aos tutores, uma concepção de trabalho coerente 

com os princípios da Educação a Distância fazendo uso das TDICs de forma 

integrada aos conteúdos e não apenas como recursos agregados ao trabalho docente 

(PROJETO PEDAGÓGICO). 

 



72 

 

 

 

Observamos no projeto pedagógico que o tutor que também é um professor formado 

no curso no qual ele realizará a tutoria é o principal responsável em promover a mediação 

pedagógica com o uso dos recursos tecnológicos com o fórum do Moodle. Este projeto 

pedagógico ainda esclarece que: 

 
O tutor atua como elo importante entre os estudantes e a instituição de ensino, seja 

como facilitador da aprendizagem, seja no esclarecimento de dúvidas, ou na coleta 

de informações sobre os estudantes para a equipe e, principalmente, na motivação, 

além de: Para o processo de interlocução, os tutores utilizarão o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA, Plataforma Moodle, a internet e outros meios de 

comunicação, tais como: telefone, fax, correio, tendo em vista o apoio e informações 

aos alunos do curso (PROJETO PEDAGÓGICO). 

 

A partir da plataforma Moodle, teve-se o objetivo de analisar as interações e 

mediações pedagógicas ocorridas na plataforma entre os sujeitos acima citados (tutores em 

sua maioria e os professores) e os alunos. Em relação à turma analisada, ela é composta por 

17 alunos. Sendo que os alunos estão enumerados de A1 a A17 seguindo a ordem alfabética 

da turma. A escolha da turma a ser analisada seguiu o critério de formatura, sendo escolhida a 

última turma que se formou no curso de licenciatura em Geografia à distância do pólo da 

UAB (Universidade Aberta do Brasil) na cidade de Lagamar no interior do estado de Minas 

Gerais. A escolha da cidade foi aleatória. 

Como esta pesquisa envolveu seres humanos submetemos este projeto para a 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), o mesmo recebeu aprovação conforme o 

parecer número: 3.072.772 que consta no anexo A deste trabalho. 

 

3.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

A técnica de análise de dados escolhida é a análise de conteúdo. Sendo que para 

Bardin (1977, p. 42) a análise de conteúdo é:  

 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

Franco (2005, p. 13) acrescenta que “o ponto de partida da Análise de Conteúdo é a 

mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou 

diretamente provocada. Necessariamente, ela expressa um significado e um sentido”.  

 



73 

 

 

 

Do ponto de vista operacional, a análise de conteúdo inicia pela leitura das falas, 

realizada por meio das transcrições de entrevistas, depoimentos e documentos. 

Geralmente, todos os procedimentos levam a relacionar estruturas semânticas 

(significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos enunciados e articular 

a superfície dos enunciados dos textos com os fatores que determinam suas 

características: variáveis psicossociais, contexto cultural e processos de produção de 

mensagem (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 84). 

 

“Toda a análise de conteúdo, implica comparações contextuais. Os tipos de 

comparações podem ser multivariados, mas devem obrigatoriamente ser direcionados a partir 

da sensibilidade, da intencionalidade e da competência teórica do pesquisador” (FRANCO, 

2005, p. 16). 

Segundo Bardin (1977), após a pré-análise dos dados e a exploração do material é 

realizado o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação das informações contidas 

nas mensagens. Em seguida, para a autora, é o momento de definir as unidades de análise e 

pôr fim a definição das categorias de análise ou categorização que é: 

 
uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com 

os critérios previamente definidos. As categorias, são rubricas ou classes, as quais 

reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de 

conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos 

caracteres comuns destes elementos. O critério de categorização pode ser semântico 

(categorias temáticas [...]), sintático (os verbos, os adjetivos), léxico (classificação 

das palavras segundo o seu sentido, com emparelhamento dos sinônimos e dos 

sentidos próximos) e expressivo (por exemplo, categorias que classificam as 

diversas perturbações da linguagem) (BARDIN, 1977, p. 117-118). 

 

No tópico metodologia de análise de dados apresentaremos como foram utilizadas as 

técnicas de análise de conteúdo de Bardin (1977) para a identificação das categorias e 

subcategorias de análise de dados nesta pesquisa.  

 

3.4 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Foram analisadas nesta pesquisa as interações entre dezessete (17) alunos de uma 

turma do curso de licenciatura em geografia na modalidade de EaD de uma instituição 

superior pública de ensino do estado de Minas Gerais com os respectivos professores e tutores 

das disciplinas por eles cursadas durante três dos quatro anos do curso. A turma analisada 

ingressou no curso no primeiro semestre do ano de 2013 e concluiu no segundo semestre do 

ano de 2016. Os dados referentes ao ano de 2013 não estão mais disponíveis para análise, 

porque estavam contidas em um servidor já desativado pela instituição. Desta forma, foram 
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disponibilizados apenas os dados referentes aos semestres de 2014/1, 2014/2, 2015/1, 2015/2, 

2016/1, 2016/2.  

Após realizarmos a organização das cinco entrevistas e dos dados coletados dos fóruns 

na plataforma Moodle, passamos à etapa de codificação dos dados. Nesta fase foi realizada 

uma leitura flutuante dos dados para identificarmos pouco a pouco com base nos objetivos da 

pesquisa a incidência maior de unidades de registro, ou seja, palavras ou expressões que 

ajudam a responder as indagações desta pesquisa. Foram identificadas várias unidades de 

registro como por exemplo: hábitos de leitura, dedicação, evasão, desistência, dificuldades, 

contribuições, inclusão, benefícios, obstáculos, estratégias, enfrentamentos, etc. 

Em seguida analisamos estas unidades de registro em relação ao contexto das frases 

para identificarmos se a unidade de registro analisada está inserida em uma circunstância que 

nos auxilia a responder os objetivos. 

Na etapa de categorização agrupamos as unidades de registro em subcategorias 

primárias, secundárias e categorias conforme apresentado no quadro 10 abaixo. Destacamos 

dos dados um exemplo para cada subcategoria. 

 

Quadro 10: Categorias e subcategorias de análise de análise de dados. 

Categorias 
Subcategorias 

primárias 

Subcategorias 

secundárias 

Exemplos 

Enfrentamentos 

Dedicação do aluno 

Falta de tempo 
“não tem tempo de estudar 

mesmo”. 

Hábitos de leitura 
“muitos não têm o hábito de 

leitura”. 

Conhecimentos 

tecnológicos 

“você pede algo assim mais 

apurado os alunos não 

sabem fazer” 

Acompanhamento 

das atividades 

Administração do 

tempo 

“é difícil eu separar meu 

tempo de chefe do meu 

tempo de professor. E eu 

ainda tenho meu tempo de 

professor do presencial e à 

distância”. 

Interação inadequada 

ou inexistente 

“Nem de longe você deu 

conta do tema”. 
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Potencialidades   “O Fórum potencializa o 

ensino e a aprendizagem” 

Indícios sobre a 

concepção 

epistemológica 

  

“Disponibilizo o texto, esse 

é meu papel, o resto é com 

os alunos”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na seção seguinte realizaremos a análise e discussão dos dados desta pesquisa 

divididos nas categorias e subcategorias apresentadas acima.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Observando o AVA Moodle da instituição pesquisada encontramos três tipos de 

fóruns mais utilizados, que são os fóruns de notícias, os fóruns de atividades e os fóruns de 

discussões. A interação nestes fóruns nesta instituição se dá da seguinte forma: 

- Os fóruns de notícias são criados apenas para incluir notícias sobre as disciplinas sem 

nenhuma interação entre os participantes, já que os alunos só têm permissão de ler as notícias; 

- Os fóruns de atividades são criados apenas para incluir atividades e responder ou se 

posicionar sobre determinados assuntos com participação dos alunos e às vezes dos tutores e 

professores. Em algumas disciplinas observadas este fórum foi muito utilizado para a 

mediação pedagógica; 

- Os fóruns de discussões são criados para tirar dúvidas, debater assuntos e foi o fórum 

onde mais ocorreram interações entre os alunos e professores. 

Portanto com o propósito de analisar as mediações pedagógicas foram levados em 

consideração apenas os fóruns de discussão e os fóruns de atividades. 

As análises realizadas tiveram como propósito identificar e discutir quais os 

enfrentamentos, as potencialidades e os indícios sobre a concepção epistemológica de se 

promover as mediações pedagógicas com os fóruns de discussão e de atividades no AVA 

Moodle.  

 

4.1 ENFRENTAMENTOS 

 

Alguns professores enfrentam dificuldades na realização das mediações pedagógicas 

nos fóruns do AVA Moodle que podem ser ocasionadas por dois motivos principais:  

- A falta de dedicação do aluno que pode estar relacionada com o pouco tempo 

para realizar as atividades em função das dificuldades de conciliar a rotina de 

trabalho, casa e estudos, ou com a falta de hábitos de leitura que prejudicam a 

realização em todos os processos educacionais e com a falta de domínio da 

ferramenta tecnológica utilizada. Sendo que estas dificuldades encaradas pelo 

aluno podem levá-lo a desistir da disciplina e do curso.  

- A falta de acompanhamento adequado das atividades na EaD oriunda de uma 

administração do tempo inadequada, falta de conhecimento teórico e prático mais 
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aprofundado dos fóruns e a forma de utilizá-los não só como tecnologia, mas 

também como um recurso pedagógico. 

  

4.1.1 DEDICAÇÃO DO ALUNO 

 

No processo de aprendizagem na educação a distância, conforme Pereira (2007) 

apresenta, o envolvimento do aluno é um fator chave e reflete em seu desempenho na vida 

acadêmica. Percebemos que o perfil do aluno de EaD é bem distinto em relação ao do ensino 

presencial. Em geral estes alunos são compostos de mulheres com mais idade e que tem uma 

rotina de trabalho, casa e estudo intensa. Muitas vêm das camadas mais baixas da sociedade e 

enxergam nesta oportunidade que elas têm de estar ali a possibilidade de melhoria das suas 

condições familiares e de inclusão social. Mesmo que as dificuldades sejam muito grandes é 

preciso que algo seja feito para que estas alunas marginalizadas e deslocadas socialmente 

tenham a oportunidade de superar os obstáculos e não venham a desistir, aumentando os 

índices de evasão na educação a distância (BARRETO, 2015). 

 
A evasão é muito alta, porque os alunos de educação a distância tem que ter um 

perfil diferente. E muitas vezes ele não tem. Exigimos deles e estabelecemos um 

cronograma de trabalho e eles não cumprem, eles não dão conta (Professora P1). 

 

Dependendo do caso o professor precisa estender o prazo de realização e entrega das 

atividades para evitar a desistência do aluno na disciplina e por vezes do curso.  

 
Às vezes eu reabro a plataforma, estendo o prazo, principalmente considerando os 

números de evasão e de retenção, por vezes até com a mediação do coordenador do 

curso (Professor P8). 

 

E em relação à falta de dedicação do aluno observamos que são consequências de três 

aspectos principais: falta de tempo para dedicação, falta de hábitos de leitura e falta de 

conhecimento tecnológico apropriado.  

 

4.1.1.1 FALTA DE TEMPO 

 

Em relação ao tempo para dedicação, observamos que os alunos de EaD muitas vezes 

moram em cidades pequenas e já estão inseridos no mercado de trabalho e lhes falta tempo 

para se dedicar ao curso. 
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As cidades pequenas oferecem poucas oportunidades de emprego. Eles como 

professores têm uma oportunidade bacana. Muitas vezes é um projeto pessoal 

mesmo... E nestes lugares onde há mais dificuldade muitos deles estão no mercado 

de trabalho e não tem tempo de estudar mesmo. Tem estudante que precisa viajar 

para outra cidade. É uma série de dificuldades (P1). 

 

É muito importante que este aluno seja engajado, disciplinado e que consiga dividir de 

forma planejada o tempo para se dedicar às atividades acadêmicas de forma que possa 

contribuir para o processo de aprendizagem (KONRATH et al., 2009). Esta falta de tempo 

para se dedicar por parte do aluno pode resultar em falta de interação e participação em 

atividades nos fóruns levando muitas vezes a notas muito baixas e risco de reprovação. 

 
O que eu senti ao longo de todos esses anos foi uma dificuldade no retorno dos 

alunos. Eu entendo que os alunos interagem muito pouco. No quesito participação 

dos alunos as notas sempre foram muito baixas. Talvez pela demanda de trabalho, 

de não ter tempo de se dedicar (Professor P7). 

 

 Notamos também que a falta de tempo dos alunos pode prejudicar na organização e 

disciplina para realizar as atividades acadêmicas exigidas pelo professor em um curso de 

educação a distância. 

 
Alguns alunos não conseguem se adequar em relação ao tempo, a organização e a 

pessoa tem que ser muito organizada, muito dedicada para poder fazer as atividades 

na forma que o ensino a distância exige (Professor P9). 

 

 Conciliar as atividades de acadêmicas com a vida profissional e as atribuições nos 

lares não é fácil para muitos destes alunos e reflete uma realidade de muitos brasileiros na 

busca por melhores condições de vida. Não há uma solução simples para a situação da falta de 

tempo do aluno apresentada acima. Se este aluno já está no mercado de trabalho e 

principalmente trabalhando com a docência no Estado ou Município, uma forma de reduzir o 

problema seria através do incentivo com a redução da jornada de trabalho para a dedicação 

aos estudos.  

 

4.1.1.2 HÁBITOS DE LEITURA 

 

Outro aspecto a ser observado em relação à falta de dedicação do aluno está 

relacionado com a falta de hábitos de leitura. Com relação à falta de hábitos de leitura, 

notamos que ela prejudica na elaboração de questionamentos e posicionamentos em relação 

ao tema abordado.  
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Eu vou ser bem sincera, não só através dos fóruns, mas no ambiente virtual de uma 

forma geral é a falta de leitura. Isso não só na modalidade à distância como na 

modalidade presencial. O ler com atenção, a própria atividade de leitura, porque nós 

como professores temos como verificar se o aluno leu ou não leu. Se leu. Se só 

abriu. Então a gente tem como fazer esta abordagem. Às vezes pelo próprio 

questionamento do aluno você consegue reparar se ele leu ou não leu. Eu verifico e 

olho se ele postou ou não. Voltando a sua pergunta principalmente nos fóruns é aí 

que está a importância da leitura, pelo tipo de resposta que dá. Se for uma resposta 

mais argumentada você percebe o ponto de vista, fazendo aquele diálogo entre o que 

o colega ou a professora ou a tutora mediou. Esse conhecimento, essa forma dele 

postar a observação que este aluno faz ali, você percebe a importância da leitura. 

Quando o aluno leu ou não. Se está de acordo com o texto ou não. Pode até não estar 

de acordo, mas pelo seu ponto de vista. Ele pode discordar do que foi colocado, mas 

até na forma dele discordar você compreende que ele está participando, e aí está a 

importância da leitura. Hoje infelizmente no sistema educacional de uma forma 

geral independente da modalidade nós temos essa dificuldade, a leitura (Professora 

P4). 

 

Entendemos ainda, que para que o aluno interaja no fórum ele precisa ter o hábito de 

leitura que o permita ler as mensagens postadas que estão no AVA Moodle e o conteúdo 

abordado disponibilizado pelo professor e/ou pelo tutor. Para que assim ele possa entender e 

adequar o tom do seu discurso aos posicionamentos dos demais participantes e saber o que já 

foi escrito para não ficar repetindo (SILVA, 2006). Sem ler as mensagens do professor, do 

tutor e dos demais alunos como ele pode compreender o que já foi discutido e o contexto do 

que está em discussão? 

Às vezes o aluno até está interessado, mas a falta do hábito de leitura é um grande 

empecilho no processo de aprendizagem: 

 
Os alunos quando eles são interessados eles são mesmo interessados e muito 

motivados, mas muitos deles têm tanta dificuldade. E esta dificuldade é com tudo, 

com a plataforma, com a compreensão de textos, porque muitos não têm o hábito de 

leitura (P1).  

 

Compreendemos que este problema de falta de hábitos de leitura pode ser o mais 

difícil de ser solucionado a curto e médio prazo, pois demonstra a falta de uma boa formação 

na educação básica. Não é algo que se resolva da noite para o dia, mas com planejamento e 

implantação de melhores políticas educacionais e investimento na educação básica. 

 

4.1.1.3 CONHECIMENTOS TECNOLÓGICOS 

 

Observamos também que outro fator que pode prejudicar a participação e o 

desempenho do aluno no curso de EaD é a falta de conhecimento tecnológico mínimo para 

saber como utilizar as ferramentas da plataforma Moodle. 
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Muitas vezes é pontual o uso da tecnologia, mas basicamente se você pede algo 

assim mais apurado os alunos não sabem fazer (P4). 

 

Em meio a Sociedade da Informação (SI) estabelecida sobre as tecnologias da 

informação em um mundo conectado e informatizado ainda é possível observar pessoas que 

tem dificuldades de lidar com questões básicas das tecnologias que nos cercam (COLL; 

MONEREO, 2006). Notamos que alguns alunos apresentaram dificuldades muito básicas não 

apenas em relação às ferramentas do AVA Moodle, mas quanto ao uso de todo tipo de recurso 

tecnológico. 

 
Os alunos já não tem muita facilidade de lidar com os computadores e os 

programas... E o aluno acaba se inteirando um pouco mais do uso da Internet. 

Muitos deles no início usavam e-mail do filho, porque não tinham. Achavam que 

aquilo não era para elas. Fazer um endereço de e-mail. Até isto era difícil (P1). 

 

Acreditamos que esta falta de conhecimento tecnológico seja o problema mais simples 

de se resolver. Através de cursos de capacitação é possível oferecer ao aluno, através de 

atividades teóricas e práticas, noções básicas de utilização dos recursos tecnológicos que ele 

precisará ao longo do curso. 

 
É natural ele se deparar com a plataforma Moodle e apresentar um pouco de 

dificuldade, mas o que tem sido feito nas últimas duas turmas que ingressaram tanto 

na 2016/2 quanto na 2018/01 é oferecer um curso de extensão com estes alunos, 

sobre o uso da plataforma. Isso tem favorecido até o professor que atua no curso de 

geografia que dá a disciplina de introdução à educação a distância, porque o aluno já 

vem com uma base e aí sim quando começa o semestre ele já está ali um pouco 

familiarizado (P4).  

 

Ainda em relação ao conhecimento tecnológico os professores entrevistados foram 

unânimes em declarar que não fazem um levantamento no início de suas disciplinas para 

saber se os alunos conhecem as ferramentas e recursos tecnológicos que irão precisar ao longo 

da disciplina, porque supõem que como o aluno está matriculado em curso de EaD então já 

tem o conhecimento mínimo necessário no uso das tecnologias.  

 

4.1.2 ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES NA EAD 

 

 Os cursos de educação a distância assim como os presenciais precisam ser realizados 

de forma organizada, planejada e com acompanhamento efetivo do corpo docente para 

promover as atividades de ensino possibilitando o aprendizado.  

No entanto notamos que alguns professores e tutores tem dificuldades de acompanhar 

as atividades de EaD. Estas dificuldade no acompanhamento das atividades na EaD se deve 
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principalmente pela administração do tempo deficitária e pela forma como algumas interações 

se mostram inexistentes ou inadequadas.  

 

4.1.2.1 ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO 

 

“A pressa espelha a característica mais marcante do tempo na sociedade 

contemporânea”, fazendo com que o ritmo de vida seja muito acelerado (SILVA; NOGARO, 

2013, p. 157). E nestes tempos em que o ritmo de vida é corrido é fundamental que saibamos 

administrar o nosso tempo para que consigamos realizar as tarefas que nos cabem.  

Notamos que alguns docentes do curso de licenciatura em Geografia a distância 

enfrentam dificuldades para administrar bem o tempo que dispõem.  

Um dos fatores que podem dificultar a administração do tempo é a sobrecarga de 

trabalho e a acumulação de atividades presenciais, à distância e às vezes administrativas que 

podem prejudicar o bom desempenho na realização das mesmas. 

 
Uma dificuldade que eu posso dizer é que como eu estou como chefe de 

departamento, que é um cargo de gestão, é difícil eu separar meu tempo de chefe do 

meu tempo de professor. E eu ainda tenho meu tempo de professor do ensino 

presencial e a distância. Então nem sempre as pessoas que estão sob a minha chefia, 

que eu tenho que lançar frequência e resolver problemas, entendem que o ensino a 

distância tem que ter uma dedicação muito específica. Você tem que fazer uma 

videoconferência e não pode ficar interrompendo, porque tem um aluno que se 

desdobrou para ter acesso naquele momento (P8). 

   

O tempo de dedicação docente no ensino presencial pode prejudicar o planejamento de 

atividades pedagógicas e elaboração de propostas de mediações pedagógicas nos fóruns do 

Moodle nos cursos de EaD (MORAN et al., 2000). 

 
Como eu sou um professor em que a maioria esmagadora das minhas 40 horas é no 

curso presencial então eu acabei não usufruindo tanto. E eu reconheço que não é 

necessariamente uma falha, eu entendo que um professor que seja exclusivamente 

do programa ele acaba se afinando mais com a tecnologia e com tudo o que a 

plataforma disponibiliza. E eu não fui uma pessoa com esse perfil por conta dessa 

dedicação maior ao curso presencial. Não quer dizer que eu não tenha me importado 

com educação a distância, mas é natural que a pessoa que é de dedicação exclusiva a 

educação a distância tem condições de mergulhar mais profundamente nesse 

universo (P7). 

 

É necessário que quem for acompanhar as atividades nos fóruns do AVA Moodle, 

quer seja o professor ou quer seja o tutor, faça a verificação de todas as mensagens e 

atividades postadas pelos alunos.  
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Eu não tive uma ênfase muito grande no fórum, que eu me lembre, porque exige 

realmente uma dedicação do professor e do tutor, não só do aluno, porque o tutor 

tem que ler todas as manifestações, e o professor deveria ler todas, mas ele confia 

muito no tutor então acho que deve ser um pouco mais estimulado na capacitação 

(P8). 

 

No caso de uma postagem em que o aluno deseja tirar uma dúvida é desejável que o 

professor ou o tutor responda o quanto antes, mas não precisa ser exatamente na mesma hora. 

Já no caso de uma atividade no fórum, conforme Alves et al. (2009, p. 195) sugerem, é bom 

que o professor não responda logo e dê tempo para a construção colaborativa do 

conhecimento. 

Em um curso a distância o contato do aluno com a sala de aula tradicional é quase 

inexistente ou às vezes totalmente inexistente; portanto, o aluno pode se sentir desmotivado, 

distante e largado. Este tipo de modalidade de ensino exige muita disciplina do aluno para 

entrar no AVA e realizar as atividades, mas também exige esta mesma disciplina dos 

professores e tutores para promover a mediação e a interação favorecendo o processo de 

ensino e de aprendizagem.  

Notamos que a falta da disciplina e gestão do tempo por parte dos professores e tutores 

na educação a distância pode se tornar um grande desafio a ser superado.  

 
O maior desafio foi ter disciplina no uso da plataforma, porque teoricamente você 

está livre para fazer na hora que quiser. E não é bem assim, porque exige uma 

dedicação e um tempo muito grande. Então a partir dos primeiros problemas que eu 

comecei a ter com o tempo, eu precisei definir horários para trabalhar. Sabe, porque 

como não há uma cobrança física, pessoal, direta como na sala de aula. E a gente 

então se encarrega de tantas atividades e pensa: “eu vou deixar e depois eu vou 

sentar e vou fazer isto”. E isto é uma coisa que prejudica um pouco. Ele tem que ser 

muito bem organizado, o tempo, principalmente o tempo. Eu acho que é o grande 

desafio, a administração do tempo (P1). 

 

Quando o aluno faz uma pergunta no fórum ele tem a expectativa de ver a sua 

indagação respondida o quanto antes, mas nem sempre isto acontece. Em uma das disciplinas 

do curso foi criado um fórum denominado Cafezinho Geográfico, que informava na sua 

descrição que era um espaço de discussão e esclarecimento de dúvidas. Contudo, se notou 

neste fórum vários problemas e entre eles a questão do tempo de resposta. O quadro 11, 

abaixo, mostra a mensagem deixada pela aluna A7 em um post criado por ela com um pedido 

de ajuda. Podemos notar no quadro 12 que a professora demorou 1 mês e 5 dias para se 

manifestar. E mesmo assim sua resposta ao post não orientou a aluna ou a incentivou. 
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Quadro 11: Mensagem enviada no Fórum pela aluna A7 em um post criado por ela. 

Título da postagem: Escrita por: Data: Hora: 

História em quadrinho Aluna A7 29 abril, 2016 11:47 

Mensagem: 

Bom dia, não estou conseguindo utilizar essa plataforma e tem trabalho hoje das tirinhas para 

enviar não sei o que fazer. 
Fonte: Adaptado pelo autor com dados obtidos no banco de dados do Moodle. 

 

Quadro 12: Mensagem enviada no Fórum pela professora P3 em resposta ao post criado pela aluna A7. 

Título da postagem: Escrita por: Data: Hora: 

História em quadrinho Professora P3 03 junho, 2016 15:01 

Mensagem: 

Olá! Espero que já esteja familiarizada com a plataforma e não esteja tendo problemas em 

realizar as atividades e enviá-las. 
Fonte: Adaptado pelo autor com dados obtidos no banco de dados do Moodle. 

 

A falta de acompanhamento das atividades de EaD pode resultar também em 

problemas nas interações. Podemos observar que a interação do professor ou tutor com o 

aluno pode não ocorrer ou acontecer de forma deficitária.  

 

4.1.2.2 INTERAÇÃO INEXISTENTE OU INADEQUADA 

 

Em um processo de mediação pedagógica é fundamental a participação do professor 

ou do tutor nas interações. O professor ou o tutor de EaD não podem deixar de interagir por 

meio das ferramentas de comunicação como responder um e-mail, um chat ou um fórum.  

Conforme observado em Vygotsky (2008) e Van Der Veer e Valsiner (2001), o 

homem se desenvolve através de interações sociais e aprende quando é estabelecida uma zona 

de desenvolvimento proximal (ZDP). Quando o professor ou o tutor não interagem com o 

aluno em uma dúvida ou uma atividade, acabam dificultando o processo de aprendizagem. 

Às vezes durante a atividade o aluno tem dificuldades com a tecnologia e, no caso 

apresentado no quadro 13, a professora e a tutora não interagiram deixando o aluno só com 

sua dúvida. A professora P4 responsável pela disciplina não interagiu em nenhum momento 

nos fóruns durante todo o semestre. Já a tutora T4 interagiu somente informando se a 

atividade estava realizada adequadamente ou não.  
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Quadro 13: Mensagem enviada no Fórum pelo aluno A6 em um post criado por ele. 

Título da postagem: Escrita por: Data: Hora: 

Não consigo postar a 

atividade 

Aluno A6 30 abril, 2016 23:01 

Mensagem: 

Olá, não consigo postar a atividade de hoje, não está dando certo. Alguém poderia me 

auxiliar? Grato! 
Fonte: Adaptado pelo autor com dados obtidos no banco de dados do Moodle. 

 

Em outra disciplina também ministrada pela professora P4, a aluna A7 posta uma 

dúvida, apresentada abaixo no quadro 14, mas não é respondida. De maneira análoga à 

disciplina analisada anteriormente, a professora também não interagiu em nenhum momento 

com os alunos. Deixando a tarefa para a tutora que de igual modo somente interagiu com os 

alunos no fórum de atividades. 

 

Quadro 14: Mensagem enviada no Fórum pela aluna A7 em um post criado por ela. 

Título da postagem: Escrita por: Data: Hora: 

Dúvida Aluna A7 20 outubro, 2016 17:28 

Mensagem: 

Boa tarde professora P4. 

O link da atividade 1 para o dia 22/10 será aberto somente nesta data? Pois não consegui 

enviá-lo. 

Obrigada. 
Fonte: Adaptado pelo autor com dados obtidos no banco de dados do Moodle. 

 

Em outra disciplina a professora P3 criou um fórum denominado Cafezinho 

Geográfico já mencionado acima em outra disciplina da mesma professora e a própria 

professora abre o fórum com a mensagem apresentada no quadro 15. A aluna A16 posta uma 

mensagem com um questionamento, conforme apresentado no quadro 16, que até o dia da 

análise do fórum, ou seja, mais de dois anos depois não havia sido respondida. Esta poderia 

ser a dúvida de outros alunos, porém a professora não respondeu. 

 

Quadro 15: Mensagem enviada no Fórum pela professora P3. 

Título da postagem: Escrita por: Data: Hora: 

Cafezinho Geográfico Professora P3 13 setembro, 2016 09:50 

Mensagem: 

Espaço para esclarecimento de dúvidas e dicas de atividades para participação. 
Fonte: Adaptado pelo autor com dados obtidos no banco de dados do Moodle. 

 

 

 

 

 

 

https://distancia20162.ufop.br/mod/assign/view.php?id=47038
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Quadro 16: Mensagem enviada no Fórum pelo aluno A16. 

Título da postagem: Escrita por: Data: Hora: 

Cafezinho Geográfico Aluna A16 06 fevereiro, 2017 15:21 

Mensagem: 

Professora P3, boa tarde. Gostaria que tirasse algumas dúvidas. 

Nos certificados que mandei constam mais de 200 horas. Foram aproveitadas apenas 53 

horas. É isso mesmo? Aguardo resposta. 
Fonte: Adaptado pelo autor com dados obtidos no banco de dados do Moodle. 

 

Muitas vezes o professor não interage com os alunos nos fóruns da plataforma Moodle 

e nestes casos fica somente sobre a responsabilidade do tutor fazê-lo. Contudo, pode ocorrer 

de o tutor não ter sido devidamente orientado sobre a forma de auxiliar o aluno quanto às suas 

indagações inerentes ao conteúdo. Neste caso pode ocorrer um acompanhamento deficitário 

deixando o aluno solitário diante de seus questionamentos (ALMEIDA, 2003). E em situações 

mais complicadas pode acontecer de nenhum dos dois interagir ocasionando um problema 

ainda maior. 

 
Se a dúvida naquele momento não for sanada ela vai ser esquecida. E ela pode 

provocar outras lacunas... Isto (aluno se desmotivar por não ter perguntas ou dúvidas 

sanadas) acontece! Gostaria de dizer que não, mas acontece (P1). 

 

Conforme relato da professora P1 as dúvidas não sanadas podem deixar lacunas e isto 

pode ir aumentando e criando uma dificuldade significativa para o aluno, gerando 

desmotivação e no final das contas ele pode desistir do curso e fazer parte de um dos grandes 

problemas da EaD que é a evasão.  

Outro aspecto que deve ser observado é sobre a forma como ocorre a interação. A 

interação inapropriada ou inadequada por parte do professor a um questionamento, dúvida ou 

atividade produz uma mediação pedagógica não condizente com os processos de ensino e de 

aprendizagem. Se por um lado o aluno que é elogiado pode se sentir motivado, por outro lado 

o aluno que é criticado e exposto diante da turma pode se sentir desmotivado. 

Alves et al. (2009) ressaltam que é preciso que o professor evite chamar a atenção do 

aluno publicamente. Dependendo da circunstância o professor pode enviar uma mensagem em 

um fórum privado, por e-mail ou outro recurso que só o aluno tenha acesso, evitando o 

constrangimento e incentivando a continuar participando e interagindo. 

A análise que faremos a seguir se refere a uma disciplina na qual o professor P5 criou 

7 atividades a serem realizadas por meio da ferramenta do fórum, mas ele não interagiu muito. 

E quando interagiu, o fez de forma inadequada. Conforme se observa no quadro 17 a aluna 

A3 fez uma colocação a respeito do tema proposto pelo professor na atividade, mas sua 
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participação não se resumiu só a este texto. Ela também postou em anexo um arquivo com a 

resposta da atividade com 3 laudas entre capa, texto e referências bibliográficas. No quadro 

18 está a resposta ou posicionamento do professor P5 diante da atividade da aluna. Não 

analisamos o caráter técnico da resposta, mas entendemos que, independente da resposta da 

aluna, o posicionamento do professor não é o mais apropriado. O que nos levou a indagar: o 

que levou o professor a interagir pouco? E quando interagiu, porque escolheu fazer desta 

forma? 

 

Quadro 17: Mensagem enviada no Fórum pela aluna A3 em um post criado por ela. 

Título da postagem: Escrita por: Data: Hora: 

Conflito árabe-israelense 

sob a ótica da Guerra 

Fria 

Aluna A3 01 maio, 2016 19:03 

Mensagem: 

Olá colegas, a intolerância sob os aspectos de costume e religião sustenta os conflitos. Esses 

povos são descendentes de um povo comum, um dos motivos do conflito é a briga por causa 

de terras onde os mesmos afirmam que por direito milenar as terras são de seu direito. 
Fonte: Adaptado pelo autor com dados obtidos no banco de dados do Moodle. 

 

Quadro 18: Mensagem enviada no Fórum pelo professor P5 em resposta ao post criado pela aluna A3. 

Título da postagem: Escrita por: Data: Hora: 

Conflito árabe-israelense 

sob a ótica da Guerra 

Fria 

Professor P5 13 maio, 2016 11:08 

Mensagem: 

Nem de longe você deu conta do tema. 
Fonte: Adaptado pelo autor com dados obtidos no banco de dados do Moodle. 

 

Concordamos com Alves et al. (2009) de que o professor precisa evitar chamar a 

atenção ou criticar o aluno ou seu trabalho publicamente para não constrangê-lo. Este tipo de 

mediação não contribui para o processo de ensino e de aprendizagem e não estabelece vínculo 

entre os atores, mas pode afastar o aluno e prejudicar a sua vida acadêmica. Nesta 

circunstância o professor poderia ter enviado uma mensagem privada explicando ao aluno o 

que faltou, o que estava incorreto e como ele poderia desenvolver melhor sua atividade. Tão 

importante quanto interagir é saber como fazê-lo da forma mais adequada e respeitando as 

diferenças e limitações de cada um.  
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4.2 POTENCIALIDADES 

  

A importância das novas tecnologias digitais de informação e comunicação (NTDICs) 

tem se evidenciado neste século XXI, aproximando os que estão longe e abrindo 

possibilidades para mudanças em vários contextos de nossas vidas, como na vida profissional 

com o crescimento de serviços de home Office
17

. Notamos que existem também 

possibilidades de mudanças educacionais e que estas tecnologias podem ser a solução para 

que a educação não fique para trás. 

Em tempos de pandemia do COVID-19 onde o isolamento e o distanciamento social 

paralisaram o ensino presencial, observamos o aumento das discussões acerca da utilização ou 

não das novas tecnologias digitais de informação e comunicação nesta modalidade de ensino. 

Observamos também que esta situação coloca em evidência a educação a distância. 

 
Nós não temos como fugir do ensino a distância. Ele está aí. Mais cedo ou mais 

tarde ele vai evoluir não só na graduação, mas em outros níveis de ensino. A gente 

está vendo isso agora com o COVID-19 aí. Uma demanda de professor que nunca 

trabalhou com ensino a distância está tendo que realizar alguma atividade (P9). 

 

Em meio ao debate de muitas instituições de ensino sobre o retorno ou não das 

atividades acadêmicas dos cursos presenciais e a forma como isto irá ocorrer, vimos que há 

uma preocupação acerca da falta de capacitação do corpo docente em relação às tecnologias. 

Porém existem aqueles professores que estão capacitados e em condições de contribuir para a 

continuidade do semestre letivo.    

 
Nesta pandemia do COVID-19 eu até me sinto subaproveitado. Eu tenho condição 

de lecionar para meus alunos à distância e estou em casa fazendo o que eu posso 

(P8). 

 

Com as mudanças oriundas do advento da sociedade do conhecimento as 

universidades estão diante do desafio de proporcionar uma formação adequada às condições 

históricas atuais (MORAN et al., 2000). 

Compreendemos que o uso das NTDICs no campo educacional possibilitam novas 

formas de comunicação e gestão do conhecimento. Diante do desafio que é a educação a 

distância o professor desta modalidade pode utilizar estratégias mediadoras para promover o 

processo de ensino e de aprendizagem.  

                                                 
17

 Para Igbaria e Tan (1998) a expressão home Office que significa trabalho em casa tem vários sinônimos. Estes 

sinônimos são traduzidos como trabalho remoto, teletrabalho, trabalho compartilhado e trabalho a distância.   
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Há diversas estratégias que os professores podem utilizar para promover a mediação 

pedagógica e possibilitar que o processo de ensino e de aprendizagem ocorra. Um exemplo de 

estratégia seria a obtenção de informações que demonstrem as dificuldades dos alunos em 

relação à disciplina abordada. 

 
Eu utilizo muito o fórum de discussão antes mesmo de realizar uma atividade, ele 

me dá um respaldo para ver as dificuldades dos alunos. Ele ajuda bastante nisso. A 

utilização de um fórum de discussão a cada tópico abordado. E por isso eu utilizo 

sempre. Porque aí eu posso ter um panorama das maiores dificuldades que os alunos 

estão tendo quanto à disciplina. Para que eu possa pensar uma atividade para que 

eles tenham um maior desenvolvimento e uma aprendizagem em relação ao que eu 

estou abordando no conteúdo. Então no fórum eu vejo essa capacidade de me 

mostrar enquanto professora as dificuldades e os próprios anseios quanto à 

disciplina que os alunos apresentam (P4). 

  

Estas informações podem possibilitar ao professor elaborar atividades didático-

pedagógicas com o auxílio da equipe de suporte tecnológico (se for necessário) para 

possibilitar o aprendizado do conteúdo pelos alunos.  

O fórum enquanto ambiente colaborativo de construção do conhecimento através do 

envolvimento e participação dos alunos supervisionados pelo tutor e/ou professor potencializa 

o processo de ensino e de aprendizagem (ALVES et al., 2009). 

 
O Fórum potencializa o ensino e a aprendizagem. Você ouve a todos, as pessoas não 

podem falar apenas o que o outro falou, porque senão não faz sentido. Por isso que 

são legais os fóruns em que um responde, o outro complementa, e assim por diante, 

e não cada um criando um tópico e falando por si próprio. Então o fórum ideal é 

esse, em que todos possam se manifestar, porque eles devem participar já que é uma 

atividade de presença ou avaliativa (P8). 

 

Conforme observamos em Coll e Monereo (2010), o papel mais importante do 

professor é o de mediador ou e-mediador. Vimos também que o professor precisa se colocar 

como um facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem (MORAN et al., 2000). 

Às vezes o aluno quer desabafar, expor as suas dificuldades e receber em troca um 

incentivo, uma motivação. Neste sentido é preciso que o professor ou o tutor busquem 

incentivá-lo sempre com cordialidade e respeito.  

No quadro 19 observa-se exatamente isto, o aluno A4 desabafando sobre suas 

dificuldades. A aluna A5 tenta incentivá-lo conforme mensagem no quadro 20, mas é a 

professora P2 que medeia e responde de forma inspiradora e incentivadora conforme se 

observa no quadro 21. 
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Quadro 19: Mensagem enviada no Fórum pelo aluno A4 em um post criado por ele. 

Título da postagem: Escrita por: Data: Hora: 

Dificuldades na 

Plataforma 

Aluno A4 13 abril, 2016 16:48 

Mensagem: 

Boa tarde, acredito que o novo formato da plataforma tem por objetivo melhorar a qualidade 

na apresentação do conteúdo. Infelizmente, não estou me relacionando bem com a nova 

sistemática. Mesmo tendo lido o memorial, ainda estou com dificuldades. 
Fonte: Adaptado pelo autor com dados obtidos no banco de dados do Moodle. 

 

Quadro 20: Mensagem enviada no Fórum pela aluna A5 em resposta ao post criado pelo aluno A4. 

Título da postagem: Escrita por: Data: Hora: 

Dificuldades na 

Plataforma 

Aluna A5 14 abril, 2016 21:48 

Mensagem: 

Confesso que também tive um pouco de dificuldade, mas estou tentando me acostumar com a 

nova plataforma. 
Fonte: Adaptado pelo autor com dados obtidos no banco de dados do Moodle. 

 

Quadro 21: Mensagem enviada no Fórum pela professora P2 em resposta ao post criado pelo aluno A4. 

Título da postagem: Escrita por: Data: Hora: 

Dificuldades na 

Plataforma 

Professora P2 20 abril, 2016 08:51 

Mensagem: 

Aluno A4, 

Bom dia! Tudo bem? 

Realmente, a nova plataforma tem como objetivo a qualidade do curso. O novo é um grande 

desafio para todos nós. Mas, como disse a aluna A5, experimentando, utilizando (na prática) 

com o tempo, vamos nos adaptando, conhecendo melhor a plataforma e assim, vencemos os 

novos desafios. Em caso de dúvidas, releia o manual, acompanhando pela plataforma cada 

passo. 

Vá também ao Polo, consulte aos colegas, em caso de dúvidas... 

Boa sorte! Bons estudos! 

Um abraço, 

Professora P2 
Fonte: Adaptado pelo autor com dados obtidos no banco de dados do Moodle. 

 

Neste mesmo post mais adiante a aluna A5 expôs uma dificuldade em particular, como 

pode ser observado na mensagem no quadro 22. E a professora P2 não só responde e orienta 

sobre a dificuldade específica, conforme se observa na mensagem do quadro 23, mas 

incentiva e motiva a aluna a continuar na busca contínua pelo aprendizado. 
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Quadro 22: Mensagem enviada no Fórum pela aluna A5. 

Título da postagem: Escrita por: Data: Hora: 

Dificuldades na 

Plataforma 

Aluna A5 08 maio, 2016 19:08 

Mensagem: 

Estou tentando, mas ainda com muitas dificuldades me sentindo perdida . Nem minha foto 

eu estou conseguindo colocar. 
Fonte: Adaptado pelo autor com dados obtidos no banco de dados do Moodle. 

 

Quadro 23: Mensagem enviada no Fórum pela professora P2. 

Título da postagem: Escrita por: Data: Hora: 

Dificuldades na 

Plataforma 

Professora P2 09 maio, 2016 08:48 

Mensagem: 

Olá aluna A5, 

Bom dia! Tudo bem? 

Faça a leitura do manual, e ao mesmo tempo, vai conferindo/acompanhando na plataforma as 

etapas. O seu perfil, você vai conseguir mexer no item ADMINISTRAÇÃO. Na minha 

página, se encontra à esquerda, ao final da página. Acho que em sua página deve ser também. 

Como qualquer outra tecnologia (celular, som, DVD...) precisamos ler o guia (manual) 

TESTAR, (MEXER) TENTAR, EXPERIMENTAR... assim, vamos descobrindo os 

comandos. Para os professores, também é uma plataforma nova. É importante consultar 

sempre o manual/guia, ok? 

Um abraço, 

Bons estudos! 

Professora P2 
Fonte: Adaptado pelo autor com dados obtidos no banco de dados do Moodle. 

 

 Notamos também que a mediação realizada de forma adequada pode diminuir a 

solidão e o isolamento inerentes à interação homem-máquina presentes ao longo de todo o 

curso de educação a distância. 

 
Umas das coisas que a gente mais nota é que o aluno se sente muito prestigiado 

quando a gente faz referência a uma pergunta que ele fez no coletivo. Realmente 

porque a dúvida fica lá. Então eu vejo que quando a gente consegue no diálogo com 

o estudante mostrar que você está preocupado com a dúvida dele e que você está 

preocupado em localizar material dá outro alento, porque eles se sentem sozinhos 

(P1).   

 

Acreditamos que a ferramenta fórum do AVA Moodle tem potencial para ser melhor 

explorada nos cursos de EaD não apenas como um recurso tecnológico, mas como uma forma 

de promover a mediação pedagógica e possibilitar que os processos de ensino e de 

aprendizagem ocorram. 
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4.3 INDÍCIOS SOBRE A CONCEPÇÃO EPISTEMOLÓGICA 

 

 Ao identificarmos as propostas de atividades realizadas pelos docentes nos fóruns 

disponibilizados aos alunos, tivemos a oportunidade de promover reflexões e também de nos 

aproximarmos de indícios sobre a concepção epistemológica que embasam o trabalho dos 

professores.  

Conforme Paulo (2016), a elaboração de atividades por professores pode desvelar um 

pouco sobre a concepção de ensino, de aprendizagem e de produção de conhecimento, as 

quais estão atreladas às vivências e experiências adquiridas ao longo de sua trajetória 

profissional. Para Tardif (2002), os sujeitos se reportam a práticas tanto vivenciadas durante a 

formação inicial quanto as que foram promovidas por seus respectivos professores durante a 

educação básica.  

A proposta a seguir, apresentada no quadro 24, realizada pela Professora P1 evidencia 

um pouco da concepção tradicional de ensino de geografia.  

 

Quadro 24: Atividade proposta pela professora P1. 

Atividade: 

Prezado (a) Aluno (a): 

Participe do fórum seguindo as orientações.  

Cada aluno deve elaborar uma explicação relativa aos aspectos físicos, tais como: formas de 

relevo, rede de drenagem, cobertura vegetal, aspectos climáticos e também sobre os aspectos 

humanos da cidade de São Paulo, tais como: população, economia, meios de transporte.  
Fonte: Banco de dados do Moodle. 

 
Por muito tempo, o ensino de geografia se pautou na compartimentação das 

informações relativas aos conceitos geográficos, como se fossem caixinhas isoladas e que as 

pessoas utilizassem cada uma delas à medida que tivesse necessidade. Conforme Chartier 

(2000), os conceitos nos ensinamentos de geografia não podem ser considerados um mais 

importante do que o outro, pois, se apresentam em um mesmo nível de hierarquia e se 

articulam constantemente para que se possam dar respostas aos problemas.  

Tendo em vista as considerações anteriores e levando-se em consideração o fato de 

que no meio em que vivemos os aspectos físicos, humanos e econômicos não se encontram de 

forma isolada, mas inter-relacionados nos aproximamos das proposições de Suertegary 

(2001). De modo que o professor ao ensinar geografia sob a perspectiva inovadora da 

geografia crítica tenta romper vínculos bastante cristalizados da concepção tradicional. Para 
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isto ele precisa elaborar atividades que possam dar visibilidade dos fatos como um todo e não 

apenas aspectos isolados de um mesmo fato. 

Ao dar início à elaboração de uma atividade, o professor já começa a contemplar e a 

articular ações e práticas no sentido de promover a mediação pedagógica aos seus alunos. 

Portanto, conforme ressalta Vesentini (1992), no ensino de geografia, por muitos docentes, a 

concepção que se tem relativa à aprendizagem é de esta se restringe a capacidade de 

memorização e de retenção de informações pelo aluno e que possam ser repetidas de forma 

idêntica ou nos mesmos moldes nas respostas das atividades ou avaliações, tal como no 

ensino tradicional de geografia.  

Outra atividade observada se refere ao professor P5, na qual propõe uma atividade 

com mapas com seus alunos conforme quadro 25. 

 
Quadro 25: Atividade proposta pelo professor P5. 

Atividade: 

Olá,  

Teremos uma atividade diferente para que vocês tenham a oportunidade de perceber novas 

possibilidades práticas.  

Os dois mapas a seguir se referem a duas cidades brasileiras que apresentam importante 

influência no cenário nacional. Assim, você deve desenhar as duas representações e estudar 

todas as informações bem como suas respectivas localizações, tendo em vista que a avaliação 

terá duas representações das cidades somente o contorno e o restante em branco para que 

vocês possam preencher do mesmo modo.  
Fonte: Banco de dados do Moodle. 

 

 Por várias décadas, se acreditou que as informações dos mapas deveriam ser 

memorizadas pelos alunos, nesse momento, nas salas de aula ou em casa, os alunos tiveram 

por muito tempo a árdua tarefa de tirar cópia de tais representações que eram avaliadas pelo 

professor e depois eram cobradas nas avaliações. Para Souza (2002), no ensino de geografia a 

memorização de questionários, mapas, gráficos e tabelas que consistiu na trajetória da maior 

parte da população brasileira, tinha simplesmente a proposição de que cabe ao aluno aprender, 

sendo, portanto, a repetição e memorização o único caminho ou possibilidade para a 

aprendizagem. 

Essa fragmentação do espaço em aspectos físicos e humanos ainda está presente em 

muitos livros didáticos de ensino de geografia, o que também demonstra que não há consenso 

por parte dos pesquisadores nesta área do conhecimento, cujo movimento de renovação para 

rompimento com laços tradicionais de ensino tem se intensificado nos últimos anos, mas 
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ainda se encontram presentes em muitas salas de aula do país, tanto na academia quanto nas 

escolas de educação básica.  
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em função de um conjunto de reformas educacionais na década de 90 observamos que 

ocorreu um aumento significativo nas atribuições dos professores resultando em cobranças e 

exigências maiores sobre os mesmos. O que se espera do professor muitas vezes não está 

condizente com a formação e capacitação profissional que ele recebe e por isto ele precisa se 

“reinventar”. Temos visto isto nesta pandemia do Coronavírus (COVID-19), onde muitos 

professores estão tendo que aprender a utilizar os recursos tecnológicos para ministrar aulas 

virtuais e preparar atividades pedagógicas utilizando mídias digitais.  

 Com o início do período de isolamento social as instituições de ensino no Brasil e no 

mundo paralisaram as atividades presenciais. Com o passar do tempo algumas destas 

instituições retomaram as atividades, porém de forma remota. Observamos que as instituições 

que ainda não utilizam as aulas virtuais enfrentam dificuldades por falta de infraestrutura 

adequada, professores capacitados e planejamento pedagógico adequado à migração do ensino 

presencial para o virtual. 

Notamos que em meio a este cenário mundial em função da pandemia do Coronavírus 

(COVID-19) as mudanças necessárias apontadas neste trabalho tornam-se mais urgentes. 

Concluímos que o processo de mediação pedagógica por meio dos fóruns no AVA durante a 

formação do professor de geografia na modalidade à distância, contempla uma diversidade de 

situações e implicações dos atores envolvidos e que descortinam indícios sobre a concepção 

epistemológica que consubstancia o trabalho do professor e a sua compreensão de ensino, de 

aprendizagem e de produção de conhecimento.  

Outro aspecto observado é que no processo de mediação nos fóruns, essa atribuição 

ficou praticamente só a cargo do tutor, que também não tem segurança para aprofundar em tal 

processo. Também se evidenciou que o aluno à distância precisa ser bem organizado, pois, a 

visão de que é mais fácil ou de que tem menos exigência em tal formação não é o que se 

revela em termos de leitura e de atividades a serem desenvolvidas.  

Compreendemos que os resquícios do ensino tradicional de geografia ainda estão 

presentes em tal formação e podem ocasionar a perpetuação de reflexos de tais preceitos ainda 

no século XXI. Portanto, as tecnologias podem e devem ser usadas a favor do ensino e da 

aprendizagem, mas somente a sua utilização não significa garantia de aprendizagem, 

tornando-se necessário rever as concepções que embasam o trabalho docente.  

Observamos que todos os objetivos propostos no início desta pesquisa foram em certa 
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medida alcançados. Sendo que nós compreendemos que o objetivo específico de se verificar 

quais são as estratégias que os professores formadores adotam em relação aos fóruns no AVA 

Moodle para promoverem o ensino de Geografia foi abordado na categoria Indícios sobre a 

concepção epistemológica. Nesta categoria foram apresentadas as duas estratégias que 

geralmente são adotadas pelos professores formadores para promoverem o ensino de 

geografia nos fóruns do AVA Moodle. 

Já o terceiro objetivo específico de descobrir quais são as contribuições do processo de 

mediação pedagógica por meio dos fóruns no AVA Moodle com base no entendimento dos 

professores é apresentado na categoria de potencialidades, onde se evidenciam quais são as 

contribuições e benefícios de se promover as mediações pedagógicas na referida ferramenta 

da plataforma pesquisada. 

O quarto e último objetivo específico que visa detectar quais são os obstáculos e 

desafios de se promover a mediação pedagógica no AVA Moodle por meio dos fóruns é 

abordado na categoria que trata dos enfrentamentos. Nesta categoria ficam evidentes quais são 

os obstáculos e desafios de se promover a mediação pedagógica nos fóruns do AVA Moodle. 

É preciso esclarecer que estivemos, durante toda a pesquisa, empenhados em responder 

a questão central de quais e como são realizadas as mediações pedagógicas, além de 

apresentar quais são as compreensões dos professores sobre o trabalho de mediação por meio 

dos fóruns do AVA Moodle. Procuramos elucidar como são realizadas as mediações 

pedagógicas por meio dos fóruns do AVA Moodle do curso de Licenciatura de Geografia à 

distância da instituição pesquisa. Contudo, acreditamos que esta questão e estes objetivos não 

foram completamente alcançados na medida em que percebemos que os professores e os 

tutores não utilizaram os fóruns frequentemente. Sendo que os poucos professores e tutores 

que utilizaram esta ferramenta, o fizeram apenas como um recurso tecnológico e não como 

um meio de promover a mediação pedagógica. Alguns professores deixaram evidente que 

sequer utilizam os fóruns em suas disciplinas. E nas observações dos fóruns do AVA Moodle 

é nítido que a participação dos professores é pouco expressiva e os tutores que interagem não 

procuram promover as mediações pedagógicas, porque apesar de serem os responsáveis não 

se sentem seguros para tal. 

Quando nós iniciamos este projeto não imaginávamos que o mundo estaria como está 

hoje. Notamos que a educação à distância ganhou notoriedade assim como o uso das 

tecnologias para este fim. Acreditamos que a educação nos próximos anos será 

fundamentalmente à distância ou semipresencial e que ferramentas como o fórum do Moodle 
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podem ser mais utilizadas assim como outros recursos tecnológicos. E que este trabalho pode 

contribuir para uma maior reflexão sobre a mediação pedagógica não só no fórum do Moodle, 

mas no processo de ensino e de aprendizagem de uma forma geral.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Solicitamos autorização institucional do Centro de Educação Aberta e a Distância 

(CEAD) da Instituição XXX para realização da pesquisa intitulada: “Análise das mediações 

pedagógicas por meio dos fóruns no ambiente virtual de aprendizagem Moodle”, pelo 

pesquisador Hugo Machado Falcão
1
, sob a orientação do Prof. Dr. Jacks Richard de Paulo

2
, 

professor do departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. A pesquisa 

tem por objetivo identificar e analisar no processo de ensino como são realizadas as 

mediações pedagógicas por meio dos fóruns no ambiente virtual de aprendizagem Moodle do 

curso de Licenciatura em Geografia à distância, ofertado pelo CEAD da XXX.  

Acreditamos que tal estudo possa contribuir para compreender como o trabalho de 

mediação pedagógica por meio dos fóruns vem sendo desenvolvido no curso de licenciatura 

em geografia à distância pelo CEAD-XXX e que os seus resultados possam auxiliar na 

construção de ações pedagógicas que visem melhorar a forma como estas mediações ocorrem 

no processo de ensino e de aprendizagem no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. 

Informamos ainda, que estará resguardado o anonimato da instituição, do CEAD e dos 

participantes da pesquisa, que não terão os nomes publicados nos trabalhos que resultarem 

desta pesquisa. Informamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo e 

utilizados tão somente para realização deste estudo.  

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho deste centro de educação, 

agradecemos antecipadamente a atenção, nos colocando à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários.    

 

1 Pesquisador: Hugo Machado Falcão, DEEDU/ICHS/UFOP, e-mail: hugomfal@gmail.com, telefone: (31) 

98613-3779. 

2 Orientador: Prof. Dr. Jacks Richard de Paulo, DEEDU/ICHS/UFOP, e-mail: jacks@ufop.edu.br, telefone: 

(31) 99209-6071. 

 3 Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) / Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação (PROPP), endereço: Campus Universitário, Centro de Convergência - Morro do Cruzeiro, 

Ouro Preto-MG, telefone: (31) 3559-1368. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) – PROFESSOR 

 

Você, _________________________________________________________________, está 

sendo convidado para participar, a convite do pesquisador Hugo Machado Falcão¹, de sua 

pesquisa intitulada: “Análise das mediações pedagógicas por meio dos fóruns no ambiente 

virtual de aprendizagem Moodle”. Estou ciente de que a pesquisa está sob a coordenação do 

Professor Orientador Dr. Jacks Richard de Paulo² e que tem por objetivo principal, identificar 

e analisar no processo de ensino como são feitas as mediações pedagógicas por meio dos 

fóruns no ambiente virtual de aprendizagem Moodle do curso de Licenciatura em Geografia à 

distância, ofertado pelo CEAD da XXX. Espera-se que a pesquisa contribua para a reflexão 

sobre as mediações pedagógicas no ambiente virtual de aprendizagem Moodle.  

Possuo a informação de que a participação é voluntária e não obrigatória, não havendo 

nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela participação, e que a mesma 

ocorrerá por meio de entrevista semiestruturada. Em qualquer momento, ao longo da 

pesquisa, poderei retirar minha participação, se julgar necessário, suspendendo ou 

interrompendo a mesma.   

Foi assegurada a minimização dos riscos relacionados à identidade dos participantes 

por meio de medidas que garantam a privacidade dos sujeitos envolvidos na pesquisa quanto 

aos dados confidenciais. Os nomes dos participantes não serão citados em nenhum documento 

produzido pela pesquisa. O pesquisador solicitou permissão para registrar em áudio e vídeo as 

entrevistas a serem realizadas e se responsabiliza por quaisquer danos que possam vir a 

ocorrer.  

A participação na pesquisa não envolverá qualquer natureza de gastos. O pesquisador 

assumiu os riscos e danos que porventura vierem a acontecer com os participantes, os 

equipamentos e incidentes durante o processo.   

Embora saiba que qualquer pesquisa possa oferecer eventuais incômodos, tal como me 

sentir constrangido na presença do pesquisador em situação de entrevista, o mesmo se propôs 

a corrigir eventuais desconfortos, procurando propiciar situações em que todos se sintam à 

vontade para se expressarem e informou que os participantes têm direito a esclarecimentos 

adicionais, antes, durante e depois da pesquisa.  

Foi esclarecido que as transcrições da entrevista serão mantidas em sigilo sob a 

responsabilidade do pesquisador, arquivadas em segurança, no armário dois, da sala 42, no 
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prédio do REUNI no ICHS/UFOP, na Rua do Seminário, S/N - bairro Centro –Mariana-

MG, pelo prazo de cinco anos. Após esse período as transcrições serão incineradas.  

Caso ainda possua alguma dúvida, poderei consultar a qualquer momento o 

pesquisador. Quanto a questões relacionadas a aspectos éticos da pesquisa, estou ciente que 

posso entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UFOP³. Todos os dados 

de contato do pesquisador principal e do CEP/UFOP encontram-se no final deste documento.  

Sinto-me esclarecido (a) em relação à proposta e concordo em participar 

voluntariamente desta pesquisa. 

 

 

Ouro Preto, _____ de ____________________ de 2018. 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________  

1 Pesquisador: Hugo Machado Falcão, DEEDU/ICHS/UFOP, endereço: Rua Dinamarca, 186, apto 102, 

Bairro Marília de Dirceu, Mariana-MG, e-mail: hugomfal@gmail.com, telefone: (31) 98613-3779. 

2 Orientador: Prof. Dr. Jacks Richard de Paulo, DEEDU/ICHS/UFOP, endereço: ICHS/UFOP (Prédio do 

REUNI, Sala 42), Rua do Seminário, S/N, Bairro Centro, Mariana-MG, e-mail: jacks@ufop.edu.br, 

telefone: (31) 99209-6071. 

 3 Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) / Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação (PROPP), endereço: Campus Universitário, Centro de Convergência - Morro do Cruzeiro, 

Ouro Preto-MG, telefone: (31) 3559-1368. 
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APÊNDICE C – CRONOGRAMA 

 

Para a pesquisa, apresenta-se no quadro abaixo o cronograma completo das atividades 

a serem desenvolvidas. 

 

Quadro – Cronograma do projeto. 

ANO/MÊS                                      

AÇÕES 
 

2018 2019 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Levantamento de publicações 

sobre o tema 

                        

Cumprimento dos créditos em 

disciplinas 

                        

Estudo do referencial teórico-

metodológico da pesquisa 

                        

Reuniões de orientação                         

Elaboração, discussão e definição 

da versão final do Projeto de 

pesquisa  

                        

Elaboração do roteiro das 

entrevistas 

                        

Submissão do projeto de pesquisa 

ao CEP-UFOP 

                        

Seleção dos professores                         

Pesquisa de campo – realização 

das entrevistas e transcrição dos 

dados 

                        

Exame de Qualificação                         

Análise dos dados                          

Redação da versão preliminar da 

dissertação 

                        

Ajustes e correções da 

dissertação 

                        

Defesa pública da dissertação                         
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APÊNDICE D – DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CUSTO 

 

Eu, Hugo Machado Falcão, declaro, junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Ouro Preto – CEP/UFOP, que a pesquisa intitulada “Análise das mediações 

pedagógicas por meio dos fóruns no ambiente virtual de aprendizagem Moodle”, não 

dependerá de recursos de qualquer natureza da Instituição envolvida na pesquisa, nem 

tampouco de qualquer participante. Os gastos previstos com fotocópias e materiais de 

consumo (papel, cartuchos de tinta, impressão, CD, gravador, notebook entre outros), 

transportes para deslocamentos, eventuais danos de equipamentos e serviços serão custeados 

em sua totalidade pelo pesquisador. 

 

 

Mariana, 21 de setembro de 2018. 

 

 

Hugo Machado Falcão / SSP-MG 7 522 522 

Pesquisador do Departamento de Educação  

Universidade Federal de Ouro Preto 

hugomfal@gmail.com / (31) 98613-3779 
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APÊNDICE E – ANÁLISE DE RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

É importante destacar que toda e qualquer pesquisa acadêmica possui riscos, 

benefícios e custos atrelados ao seu desenvolvimento e produção. Neste tópico, as análises 

referentes a esse projeto de pesquisa são apresentadas.   

A presente pesquisa apresenta riscos mínimos aos seus participantes, porém todos os 

cuidados necessários para a diminuição ao máximo de quaisquer riscos e desconfortos serão 

realizados. Entende-se que o principal risco envolvido está relacionado às formas de 

divulgação indevidas da identidade dos participantes. Assim, nesse sentido, o pesquisador 

compromete-se a assegurar a privacidade dos mesmos e a resguardar a identidade dos 

participantes durante e após a realização da pesquisa.   

Os dados obtidos no processo de coleta por meio de entrevistas serão arquivados por 

um período de cinco anos sob-responsabilidade do pesquisador e o seu acesso será restrito a 

somente aos envolvidos na pesquisa. Assegura-se, também, que não haverá nenhum ônus à 

instituição participante bem como a nenhum dos participantes da pesquisa. Todo e qualquer 

gasto será de responsabilidade do pesquisador, bem como os riscos e danos que porventura 

vierem a acontecer com equipamentos durante o processo.   

Os participantes da pesquisa irão conhecer, antecipadamente, os riscos e benefícios 

inerentes ao processo, e sua participação deverá ser voluntária e pode ser suspensa a qualquer 

momento da pesquisa, sem prejuízo de qualquer natureza.  

Todos os participantes deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido– TCLE, documento este que constará os principais riscos, benefícios, deveres e 

direitos dos mesmos, onde será garantido o sigilo da identidade dos participantes. 

Essa pesquisa pode trazer benefícios como a contribuição para compreender como o 

trabalho de mediação pedagógica por meio dos fóruns vem sendo desenvolvido no curso de 

licenciatura em geografia a distância de uma instituição pública superior do estado de Minas 

Gerais e que os seus resultados possam auxiliar na construção de ações pedagógicas que 

visem melhorar a forma como estas mediações ocorrem no processo de ensino e de 

aprendizagem no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTA (SEMIESTRUTURADA) 

 

Projeto de pesquisa: “Análise das mediações pedagógicas por meio dos fóruns no ambiente 

virtual de aprendizagem Moodle” 

A entrevista e as questões formuladas no decorrer da mesma seguirão o roteiro abaixo: 

 

● Identificação, formação, trajetória e prática profissional do entrevistado; 

● Conhecimento sobre as ferramentas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem 

Moodle; 

● Entendimento sobre a relevância e as contribuições do trabalho de mediação pedagógica 

com o uso dos fóruns no processo de ensino a distância; 

● Impressões em relação ao planejamento, objetivos e desenvolvimento de atividades com 

o uso dos fóruns no processo de mediação pedagógica; 

● Quais são as estratégias e formas de mediações utilizadas frente ao trabalho 

desempenhado com a turma em relação ao processo de ensino a distância no ambiente 

virtual de aprendizagem Moodle; 

● O que se observa sobre o envolvimento dos alunos nos momentos destinados a prática de 

atividades com os fóruns no ambiente virtual de aprendizagem Moodle; 

● Análise sobre os conhecimentos que informam e subsidiam a mediação pedagógica por 

meio dos fóruns no ambiente virtual de aprendizagem Moodle no ensino a distância; 

 

     Mariana, 21 de setembro de 2018. 

 

 

Hugo Machado Falcão / SSP-MG 7 522 522 

Pesquisador do Departamento de Educação  

Universidade Federal de Ouro Preto 

hugomfal@gmail.com / (31) 98613-3779 
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APÊNDICE G – INSTRUMENTO DE ENTREVISTA 

 

Agradecimento 

Esclarecer sobre o sigilo e o anonimato  

Solicitar autorização para gravação 

Informar o título do projeto de pesquisa: “ANÁLISE DAS MEDIAÇÕES 

PEDAGÓGICAS POR MEIO DOS FÓRUNS NO AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM MOODLE” 

Apresentar o objetivo principal da pesquisa:  

Identificar quais e como são feitas as mediações pedagógicas, por meio dos fóruns no 

AVA Moodle, no curso de Licenciatura em Geografia a distância de uma instituição pública 

de ensino superior do estado de Minas Gerais. 

INÍCIO DAS PERGUNTAS 

Qual é o seu nome completo? 

Qual é a sua formação? 

A quanto tempo trabalha na XXX? 

Quais disciplinas você leciona e/ou já lecionou na licenciatura em geografia? 

Quando foi o seu primeiro contato com o Moodle? 

Você recebeu algum treinamento ou fez algum curso para aprender a utilizar o 

Moodle? 

Quais foram as dificuldades ao longo dos anos com o uso da plataforma Moodle? 

Qual o seu grau de conhecimento das ferramentas disponíveis no Moodle? Quais 

conhece? Quais não conhece? 

E quais ferramentas já utilizou em alguma disciplina? 

Quais atividades pedagógicas você realiza ou realizou nas suas disciplinas envolvendo 

o Moodle? E com os fóruns? 

No início das disciplinas você faz um levantamento do conhecimento prévio dos 

alunos? Como é feito este levantamento? 

Nas suas atividades de ensino como são e/ou foram feitas as mediações pedagógicas 

por meio dos fóruns no Moodle na licenciatura em geografia em EAD? 

Quais foram os enfrentamentos do trabalho de mediação pedagógica por meio dos 

fóruns no AVA Moodle? 
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Quais foram/são as estratégias adotadas por você em relação aos fóruns no AVA 

Moodle para promoverem o ensino de Geografia? 

Quais foram/são os desafios de se promover a mediação pedagógico no AVA Moodle 

por meio dos fóruns? 

Quais são em sua opinião as potencialidades do uso dos fóruns no AVA Moodle na 

mediação pedagógica. 

Quais foram/são as contribuições do processo de mediação pedagógica por meio dos 

fóruns no AVA Moodle na sua visão? 

Qual é a sua visão sobre a relevância do trabalho de mediação pedagógica com o uso 

dos fóruns no processo de ensino a distância? 

Como é o envolvimento dos alunos nos momentos destinados a prática de atividades 

nos fóruns no ambiente virtual de aprendizagem Moodle? 

É você ou o tutor que interage com os alunos nos fóruns? 

Quais são os benefícios do uso do Moodle? 

FINAL 

Perguntar se ele (o entrevistado) está disponível, caso seja necessário, para aprofundar 

algumas ideias na entrevista; 

No final da entrevista é importante agradecer a colaboração e a disponibilidade em 

contribuir com o seu projeto.  

 

     Mariana, 1 de março de 2020. 

 

Hugo Machado Falcão / SSP-MG 7 522 522 

Pesquisador do Departamento de Educação  

Universidade Federal de Ouro Preto 

hugomfal@gmail.com / (31) 98613-3779 
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ANEXOS 

ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 
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ANEXO B – MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 

Período Disciplinas obrigatórias Carga horária 

(Horas) 

1 Cartografia básica 60 

1 Epistemologia da geografia 60 

1 Prática de leitura e produção de textos 60 

1 Fundamentos da educação a distância 60 

1 Fundamentos da geologia geral 60 

1 Dinâmica populacional 60 

2 Cartografia aplicada 60 

2 Geografia de Minas Gerais 60 

2 Psicologia da educação 60 

2 Geografia econômica 60 

2 Geomorfologia e recursos hídricos 60 

2 Metodologia do trabalho científico 60 

3 Metodologia de ensino da geografia 60 

3 Didática geral 60 

3 Geografia do Brasil I 60 

3 Fundamentos filosóficos e sociológicos da educação 60 

3 Pesquisa e prática pedagógica I 90 

3 Geoprocessamento 60 

4 Geografia do Brasil II 60 

4 Fundamentos da climatologia 60 

4 Pesquisa e prática pedagógica II 105 

4 Métodos quantitativos em geografia 60 

4 Estágio supervisionado I 90 

4 O espaço agrário e a geografia 60 

5 Políticas públicas em educação 60 

5 Libras 30 

5 Pesquisa e prática pedagógica III 120 

5 O espaço urbano e a geografia 60 
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5 Estágio supervisionado II 120 

6 Geografia e meio ambiente 60 

6 Educação inclusiva 60 

6 Geopolítica 60 

6 Biogeografia 60 

6 Pesquisa e prática pedagógica IV 90 

6 Estágio supervisionado III 90 

7 Trabalho de conclusão de curso I 45 

7 Globalização 60 

7 Educação étnico-racial 60 

7 Educação e direitos humanos 30 

7 Estágio supervisionado IV 105 

8 Geografia cultural 60 

8 Trabalho de conclusão de curso II 60 

8 Geografia regional 60 

8 Geografia do mundo contemporâneo  60 

8 Matriz energética e desenvolvimento 60 

Período Disciplinas eletivas Carga horária 

(Horas) 

 Recursos educativos digitais nas aulas de 

geografia/digital 

60 

 Geografia e turismo 60 

 Geografia da indústria 60 

 Circulação, transporte e integração espacial 60 

Período Atividades Carga horária 

(Horas) 

 Atividades acadêmicas, científicas e culturais 200 

 Fonte: Site do curso de licenciatura em geografia a distância da Instituição pesquisada. 
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