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RESUMO 

Este artigo se insere no bojo da discussão da relação entre educação e Tecnologias da 
Informação e Comunicação. Para tanto elegemos como objeto de estudo o Ambiente Virtual 
de Aprendizagem criado pelo Núcleo de Educação a Distância da Universidade Tiradentes 
com o objetivo de analisar sua estrutura, funcionalidade e usabilidade. Baseando-se em 
entrevistas estruturadas com professores da modalidade a distância e de informações colhidas 
no próprio Ambiente Virtual de Aprendizagem, para além de sua análise estrutural, foi 
possível perceber que embora boa parte do alunado ainda não tenha se acostumado com a 
modalidade a distancia, as interfaces criadas favorecem significativamente o processo de 
ensinagem, pois foram formatadas para instigar o pensamento criativo, reflexivo e crítico, 
condição sine qua non para a construção do conhecimento.  
 
Palavras-chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem. Educação. Tecnologias da Informação 
e Comunicação.  
 

ABSTRACT 

This article is part of the core of the discussion of the relationship between education and 
Information and Communication Technologies. For this we choose as the object of study the 
Virtual Learning Environment created by the Center for Distance Education at the University 
Tiradentes with the aim of analyzing its structure, functionality and usability. Based on 
interviews with teachers of distance education and information collected in the Virtual 
Learning Environment, in addition to its structural analysis, it was observed that although 
most students have not yet used to the distance education, the interfaces created significantly 
promote the process of teaching and learning, because were formatted to instigate a creative, 
reflective and critical thought, sine qua non condition for the construction of knowledge. 

Keywords: Virtual Learning Environment. Education. Information and Communication 
Technologies . 
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Neste início de século uma discussão tem se tornado cada vez mais recorrente e 

salutar no campo da educação: como as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

devem ser inseridas no contexto educacional de forma a servirem como recursos pedagógicos 

eficazes no processo de ensino e aprendizagem. Dentro deste debate a Educação a Distância 

(EaD) tem ganhado um espaço cada vez maior, uma vez que desde a sua gênese está ligada 

aos avanços tecnológicos. Visando contribuir com esse debate, este trabalho toma como 

objeto de estudo o Ambiente Virtual de Aprendizagem criado pelo Núcleo de educação a 

distância da Universidade Tiradentes (Sergipe) e tem o objetivo de analisar a estrutura 

oferecida aos alunos bem como sua funcionalidade e sua usabilidade. 

Com o propósito de construir uma linha diretriz que nos conduzisse a uma 

radiografia de como se encontra a relação TIC e educação no Brasil recorremos teoricamente 

a autores como: Carmo (1998); Belloni (2002 e 2003); Kenski (2003); Francisco, Machado e 

Axt (2004); Castells (1999); Penterich (s/d); Barajas (2003); Santos (2003); Vieira e Luciano 

(2007); Andrade e Vicari (2003) e Silva (2000) e para a análise do AVA realizamos 

entrevistas estruturadas, para além da observação da funcionalidade do próprio ambiente 

através de suas interfaces. Para tanto, partimos do pressuposto de que  

Embora não seja o único fator determinante, a tecnologia está fortemente 
associada ao desenvolvimento da educação a distância: dos trens americanos 
avançando para o oeste selvagem, levando a civilização, ao ciberespaço 
invadindo nossas casas e cativando nossa atenção e nossas crianças, o 
avanço técnico nos meios de comunicação sempre impulsionou o 
desenvolvimento de experiências de ensino a distância (CARMO, 1998 apud 
BELLONI, 2002, p. 124). 

Neste sentido, faz-se necessário explicitar que neste trabalho a Educação a 

Distância é situada como uma modalidade de ensino, não necessariamente pautada na 

distância física entre docentes e discentes, mas sim, naquela que tem como recurso principal o 

uso das Tecnologias da Informação e Comunicação como instrumentos de mediação do 

processo de ensinagem. Assim sendo, parte-se dos mesmos pressupostos discutidos por 

Belloni (2002) quando esta coloca que para se compreender a Educação a Distância, tanto em 

seu conceito, como em sua prática, é fundamental que se reflita sobre o uso das TIC na 

educação. 

Diante disso, não se pode desprezar o fato de que estas tecnologias ganham maior 

dinamicidade a partir do fenômeno da globalização, pois muitas delas são frutos de processos 

de mudanças econômicas e sociais. A globalização, por certo, implicou numa revisão dos 
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paradigmas de espaço e tempo, uma vez que no cerne de sua filosofia está à idéia da unidade 

global, a reconfiguração do conceito de distância e da atemporalidade das comunicações. É 

justamente a partir dessa reconfiguração que reside a maior relevância das Tecnologias da 

Informação e Comunicação, pois foi por meio delas que a globalização de fato estabeleceu 

suas raízes, provocando mudanças permanentes nas configurações e concepções de mundo.  

Sendo assim, o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) influenciaram as mais diversas áreas do conhecimento, revolucionando a forma do ser 

humano se comunicar com o mundo e com ele mesmo. Além disso, em função do grande 

fluxo de informação que passou a circular e a democratização do seu acesso proporcionado 

pelas TIC, a sociedade contemporânea vive na chamada “Era da Informação”, termo que o 

pesquisador espanhol, Manuel Castells (1999), professor do Departamento de Sociologia da 

Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, emprega em sua trilogia “A era da 

informação: economia, sociedade e cultura”, para tratar das novas configurações sócio-

econômicas e culturais do capitalismo mundial, nas quais se passa a ter uma sociedade 

globalizada, em rede, resultantes dos avanços tecnológicos e das novas formas de 

comunicação e que tem a informação como um de seus elementos centrais. Com isso, pode-se 

perceber o grau de influência no cotidiano que a expansão tecnológica alcançou, sobretudo 

nos séculos XX e XXI. 

Desta forma, não é surpreendente que a educação, mas principalmente a Educação 

a Distância tenha se tornado fruto dessas mudanças, uma vez que, conforme já dito, esta está 

apoiada nos avanços tecnológicos. Assim, o desenvolvimento das Tecnologias da Informação 

e Comunicação e as possibilidades que estas abriram no sentido de se superar as limitações 

antes impostas pela distância e pelo tempo deram a educação uma nova perspectiva, mas ao 

mesmo tempo implicaram na necessidade de repensá-la, buscando compreender como estas 

tecnologias são e serão inseridas no processo de ensino. Segundo Kenski: 

Na era da informação, comportamentos, prática, informações e saberes se 
alteram com extrema velocidade. Um saber ampliado e mutante caracteriza o 
atual estágio do conhecimento na atualidade. Essas alterações refletem-se 
sobre as tradicionais formas de pensar e fazer educação . Abrir-se para novas 
educações – resultantes de mudanças estruturais nas formas de ensinar e 
aprender possibilitadas pela atualidade tecnológica – é o desafio a ser 
assumido por toda a sociedade (KENSKI, 2003, p.27).  

Assim, é importante que ao se falar de Educação a Distância se pondere não 

apenas em como fazer com que o conhecimento chegue ao aluno, mas sim como estes irão 
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recebê-lo e se apropriar. Em outras palavras, há uma necessidade de que o processo de ensino 

não seja pautado apenas no planejamento didático do conteúdo e na preparação por parte do 

docente daquilo que é importante ser transmitido ao aluno, mais do que isso, é salutar que, 

diante de tantas mudanças e dos tantos perfis de alunos que optam por esta modalidade de 

ensino mediada pelas TIC, seja pensado também em que realidade vive estes discentes e quais 

os melhores canais para que o processo de ensino, na perspectiva desses, seja realmente 

efetivado. 

Belloni (2003) revela a importância desta perspectiva para a Educação a Distância 

quando afirma que o desenvolvimento de estudos e pesquisas a respeito de metodologias 

educacionais voltadas para o público adulto, “centradas no estudante e tendo como princípio 

sua autonomia, passa a ser condição sine qua non para o sucesso de qualquer experiência de 

EaD que pretenda superar os modelos instrucionais e behaviouristas” (ibdem, p. 31).     

Partindo dessa premissa entende-se que a busca de um modelo “ideal” de 

Educação a Distância perpassa pela integração das TIC no processo educacional e que esta, 

enquanto eixo pedagógico central, pode configurar-se como uma estratégia válida desde que 

estas tecnologias sejam vistas como meio e não como fim do processo educacional. Ou seja, 

que elas sejam usadas a partir de duas dimensões indissociáveis que lhe são características: 

enquanto ferramentas pedagógicas que abrigam diversas possibilidades para a melhoria e 

expansão do ensino e enquanto objeto de estudo complexo e com múltiplas faces que exige 

abordagens criativas, críticas e interdisciplinares, o que dá a elas a possibilidade de ser um 

“tema transversal” com grande potencial para aglutinar e mobilizar os envolvidos no processo 

(BELLONI, 2001). 

Diante disso, fica clara a importância de se compreender as possibilidades que as 

TIC trazem para o processo de aprendizagem e ao mesmo tempo reforça a relevância de se 

revisar o “pensar pedagógico” de forma a descobrir as melhores formas de se utilizar tais 

tecnologias tendo como fim a efetiva formação acadêmica do aluno. Configurado tal desafio, 

o que se percebe na contemporaneidade são as diversas discussões que tentam estabelecer tais 

parâmetros, indicando caminhos a serem seguidos e revisando conceitos até então tidos como 

suficientes. É justamente a essa discussão que este estudo vem se somar.  

Em meio às discussões acerca das TIC na Educação a Distância hoje uma das 

principais tecnologias que permeia os processos de mediação da EaD é o Ambiente Virtual de 
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Aprendizagem (AVA). Tendo a Internet como meio, esses ambientes são uma interface que 

integra diversos recursos que, ao passo que se configuram como instrumento pedagógico, 

servem também como meios de comunicação e interação entre os alunos e entre os alunos e 

os professores.  

Neste sentido, um aspecto comum aos diversos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem que vêem sendo desenvolvidos é o fato de estarem alocados no ciberespaço e 

por isso contarem com aspectos proporcionados pelas características típicas da Internet tais 

como: possibilidade de comunicação instantânea entre os envolvidos no processo de 

aprendizagem, acesso a diversos recursos midiáticos a qualquer tempo e em diversos espaços 

(desde que haja uma conexão à Internet), a exemplo de áudio, vídeo, imagem etc, 

possibilidade de compartilhamento de documentos e opiniões, dentre outras.  Assim, 

As discussões sobre as formas de comunicação que estão sendo 
engendradas pelas tecnologias da comunicação e informação, entrecruzam-
se com o espaço da rede ciberespaço. [...] Tal espaço cibernético constitui-
se na instauração de uma rede de todas as memórias informatizadas e de 
todos os computadores, caracterizada pela interatividade. Nesse sentido, a 
especificidade do espaço cibernético não são as mensagens fixas, mas um 
potencial de mensagens que será constituído pelo usuário à medida que 
entra em links variados, mediante o processo de desterritorialização, de um 
desengate geográfico e temporal suportado por redes de computadores e 
atualizado momentaneamente. Assim, conforme Lemos (s/d), o 
ciberespaço é proposto como um sistema autoorganizante, hipercomplexo e 
vivo (FRANCISCO, MACHADO e AXT, 2004). 

Contudo, é importante saber que os Ambientes Virtuais de Aprendizagem são 

uma conseqüência do processo de construção da Educação a Distância. Esta afirmação pauta-

se no fato de que em seu percurso a EaD, embora fizesse uso das Tecnologias da Informação 

e Comunicação, fazia-o a partir de recursos isolados, ou seja, a partir do rádio, da TV, do 

cinema e de páginas na Internet onde os professores disponibilizavam textos e materiais 

didáticos importantes para a aprendizagem do aluno. Com o estabelecimento da rede mundial 

e computadores e dos recursos disponíveis nesta, e também com o crescimento do acesso a 

estes, alguns docentes começaram a fazer uso de fóruns, chats (bate-papos), grupos e listas de 

discussões no sentido de incentivar os alunos a compartilharem suas opiniões, aproximar os 

discentes e os docentes e mesmo tornar o processo ensino-aprendizagem mais dinâmico. 

Contudo, estas práticas escolares aconteciam de forma isolada nas disciplinas e usando 

recursos alocados em espaços diferenciados da rede. 
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Diante desta conjuntura, as Instituições, em especial, as Instituições de Ensino 

Superior que ofertavam cursos à distância buscaram uma forma de integrar estes recursos 

numa só interface, padronizando seus suportes, lugar onde todas as disciplinas agregam o 

caráter institucional. Foi a partir desse contexto que os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

começaram a ser desenvolvidos. A busca era por um formato ideal que visasse atender não só 

às necessidades dos docentes de transmitir seus conteúdos, mas também que propiciasse a 

autonomia do aluno no processo de aprendizagem, a interação entre os discentes e destes com 

os professores, bem como levasse em conta as condições sociais dos alunos. 

A etapa seguinte foi buscar novas formas de reunir os recursos de interação, 
as páginas de conteúdo e as informações geradas pelos professores e alunos 
em suas atividades durante os cursos. Nascia o conceito do LMS – Learning 
Management System, ou sistemas gerenciadores de aprendizagem, 
posteriormente também chamados de LCMS – Learning and Content 
Managment System, sistemas gerenciadores de conteúdo e aprendizagem 
(PORTER, 1997). Este fato permitiu maior integração entre as Instituições 
de Ensino, docentes e discentes, que passaram a utilizar a rede internet e a 
web para pesquisar, apresentar, ilustrar, colocar materiais, produzir 
conteúdos, elaborar disciplinas semipresenciais e cursos totalmente a 
distância (PENTERICH, s/d).  

Sobre este contexto Penterich (s/d) destaca que em decorrência da implementação 

dos AVA surgiu à necessidade de se gerenciar as atividades desenvolvidas nestes ambientes. 

E a partir da gerência dos seus diversos recursos, bem como dos conteúdos didáticos, dos 

usuários e dos processos de interação foram sendo desenvolvidas soluções, pelos mais 

variados educadores, comunicadores e designers com os mais diversos graus de complexidade 

no intuito de atender às demandas educacionais dos docentes, discentes e das instituições, 

aprimorando ou mesmo sugerindo novas alternativas aos recursos já existentes. Assim, o que 

se vê é que nos últimos anos cada Instituição de Ensino Superior buscou desenvolver seu 

próprio Ambiente Virtual de Aprendizagem como forma de atender às suas especificidades e 

de integrar seus diversos sistemas, a exemplo da iminente relação com os controles acadêmico 

e financeiro.  

Diante disso, hoje pode-se conceber os AVA como espaços interativos, 

proporcionados pelo desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação, que 

reúnem diversos recursos técnicos, que permitem uma atuação autônoma dos usuários e a 

possibilidades de relacionamento entre os mesmos, e que são construídos com o propósito 

específico de serem um instrumento pedagógico no processo de ensino-aprendizagem 

(BARAJAS, 2003; SANTOS, 2003;VIEIRA e LUCIANO, 2007).   
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O Ambiente Virtual de Aprendizagem criado pelo Núcleo de Educação a 

Distância da Universidade Tiradentes - Nead utiliza o sistema dokeos. Trata-se de um sistema 

de gerenciamento de cursos à distância, desenvolvido pela Université Catholique de Louvain 

e que a partir de sua licença Open Source (GPL), conta com a participação de vários 

programadores de diversos países. Baseado na WEB, este sistema foi aprimorado e 

customizado para se adequar as necessidades e particularidades da Unit Online, levando para 

os seus usuários a praticidade da modalidade aliada as suas interfaces.  

O acesso aos conteúdos midiáticos e atividades dos vários cursos assistidos pela 

modalidade EAD da Universidade Tiradentes, dentre eles mais de 35 cursos presenciais e os 8 

semi-presenciais, se dá através do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. Nele são 

encontrados um conjunto de recursos midiáticos que tem o propósito de facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem. São eles: Tutoria online, Vídeos, Podcast, Chat, Fórum, Bloco de 

anotações, Protocolo de estudos, Conteúdo Textual WEB, arquivos para download, a Rota de 

Consolidação de Aprendizagem e ainda interfaces que facilitam a interação professor/aluno e 

aluno/aluno dentre eles o e-mail do AVA, o e-mail acadêmico, através do Windows live, e o 

Orkut.  

Para navegar no AVA satisfatoriamente são necessários os seguintes recursos 

mínimos: computador e memória celeron - 1.4 ghz, 512 mb RAM e resolução de vídeo 

mínima de tela 1024x768 pixel; sistema operacional windows xp, Browser Internet Explorer 

7.0 ou Firefox 3.0, Plugin Adobe Flash Player 9.0; 56 kbps para fórum, chat, podcast, 

conteúdo textual, tutoria online e bloco de anotações e 300 kbps para Vídeos.  

 Para acessar o AVA o aluno deve-se digitar o endereço, 

http://www.ead.unit.br, no seu navegador. Quando a página estiver carregada ele encontrará 

no canto superior direito da tela o ícone chamado Magister Portal de Serviços. É nele que o 

aluno deve clicar, para imediatamente acessar o login do Magister. O acesso é realizado após 

preencher os campos obrigatórios (matrícula ou CPF e senha). Ao entrar na página principal 

do AVA o aluno tem acesso a todas as informações necessárias para que possa desempenhar 

suas atividades. Nessa página constam as distintas interfaces acima elencadas. 

Para compreender melhor a relação aluno – AVA faz-se necessário conhecer o 

papel dessas interfaces no processo de ensinagem. Nesse sentido a Tutoria online ou Tirar 

Dúvidas é o espaço reservado para que o aluno tenha suas respostas atendidas prontamente, 
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visto que nos três turnos os professores-tutores têm a obrigação de verificar as dúvidas 

pendentes. Essa interface ainda não está amplamente utilizada, pois os alunos preferem 

perguntar diretamente ao professor com quem ele se identifica através do e-mail do AVA. 

Esse espaço, se comparado a uma sala de aula presencial, seria aquele momento em que o 

aluno procura o professor para ter orientações mais pontuais acerca dos conteúdos 

ministrados. Vale registrar ainda que as respostas dadas pelo professor podem ser 

disponibilizadas no FAQ (Perguntas Frequentes), uma outro recurso presente no AVA.   

 No tocante aos Videoaulas trata-se de um recurso pensado e realizado 

anteriormente por uma equipe multidisciplinar composta pelo(s) professor(es) e técnicos de 

áudio-visual amparados por um maquinário apropriados e que permite a utilização de vários 

outros elementos pedagógicos a exemplo de entrevistas, enquetes, documentários, charge, 

poemas, cordéis, vídeos educativos dentre outros artefatos que podem enriquecer e tornar 

mais fácil a assimilação do conhecimento transmitido. Nesse espaço o aluno tem acesso a 

qualquer hora e lugar, desde que acessado a internet, a voz e imagem do professor, podendo 

ele repetir quantas vezes lhe aprouver. Vale ressaltar ainda que essa interface  torna o 

professor mais próximo do aluno, visto que sua imagem o “aproxima” do aluno.  

O “Conteúdo Textual WEB” são textos complementares postados pelo professor 

no AVA para que o aluno tenha alternativas e diferentes olhares sobre o mesmo fenômeno. 

Eles se encontram disponíveis no mesmo local que as videoaulas e contam com recursos 

visuais e interativos que levam o aluno a uma aprendizagem dinâmica, estimulante e por 

consequência menos cansativa, o que faz dessa interface um espaço relevante para o processo 

de ensinagem.       

A interface Podcast refere-se a áudios que, assim como as videoaulas, são 

produzidos com antecedência e com auxilio da equipe multidisciplinar, tendo, em sua 

essência, a possibilidade de levar o aluno à reflexão acerca dos conteúdos. Assim são 

utilizados alguns conceitos, músicas, cordéis, lendas, leituras dramáticas, ficando a cargo do 

professor e da sua disciplina a escolha dos gêneros contemplados. Eles podem ser baixados e 

armazenados em celulares, computadores, tocadores de MP3 e Cd player permitindo o seu 

acesso quando o aluno assim desejar. 

No caso do Chat ele se divide em duas categorias: aquele que acontece geralmente 

duas semanas antes da avaliação e ocorre nos três turnos de aula, e aquele que se dá de forma 
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espontânea quando aluno e professor se encontram no AVA. Independente da forma, o 

professor utiliza-se dessa interface para acompanhar o aluno, estimulá-lo, levá-lo a reflexão e 

por vezes responder aos seus questionamentos. Bastante didático o chat, permite, em tempo 

real, a aproximação do professor com o aluno, visto que pela própria característica desta 

interface os participantes dos “diálogos” usam uma linguagem informal, aproximando-se 

assim de uma conversa em situação presencial. 

O Fórum se revela a interface mais esperada pelo professor e em alguns casos 

pelos alunos, pois nele são postos questionamentos que remetem aos conteúdos ensinados e 

traz em si a possibilidade de feedback. Nesse espaço, além de orientar o aluno sobre os temas 

abordados o professor vê como ele desenvolve sua capacidade de articular pensamentos, seu 

poder de argumentação e sua forma de expor suas opiniões a partir da análise de elementos 

textuais como coesão, coerência, síntese, clareza e objetividade. Postados semanalmente, os 

fóruns além de conter questões para que o aluno responda, têm ainda indicação de bibliografia 

e sites, além de uma proposta de atividade que pode remeter o aluno a uma pesquisa, a um 

jogo ou mesmo a interpretação de um infográfico.     

No Bloco de anotações, uma espécie de caderno, o aluno dispõe de um espaço 

onde suas sínteses são postadas e com a possibilidade de compartilhá-las com seus colegas e 

professores. Também com o propósito de estimular o processo de aprendizagem do aluno, o 

AVA da Unit conta com outra interface denominada Protocolo de Estudos. É nela que o 

professor faz uma espécie de guia de estudos do aluno, descrevendo semanalmente os passos 

que o aluno deve percorrer no cotidiano escolar. Assim, ele indica em pormenores qual aula, 

textos, sites, podcast e bibliografia o aluno deve acessar para seu melhor desempenho 

acadêmico.  

Os Arquivos para Download, como revela a nomenclatura, trata-se da interface 

utilizada pelo professor para postar os textos que deverão ser lidos e consultados pelos alunos. 

Numa analogia com a educação presencial, este espaço configura-se como “a pasta do 

professor” à qual o aluno recorre para ter acesso aos materiais necessários ao aprofundamento 

dos conhecimentos ministrados pelo professor em sala de aula. O AVA conta ainda com uma 

Agenda onde são divulgadas as datas de chat, avaliação, seminários e demais eventos 

institucionais; e com um Mural de Avisos onde são postados informações acerca da 

administração, da modalidade EaD, das metodologias e demais informações relevantes para o 

aluno. 
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No Ambiente Virtual de aprendizagem da Unit encontra-se ainda interfaces que 

facilitam a interação professor/aluno e aluno/aluno dentre eles destaca-se o e-mail do AVA, 

atualmente uma das interfaces mais usadas pelos alunos; o e-mail acadêmico, que é acessado 

através do Windows Live Edu, um suporte com propósitos educativos desenvolvido pela 

Microsoft e que a Unit disponibiliza para seu alunado; e a rede social Orkut, através do qual 

os alunos traçam os seus perfis permitindo a identificação de afinidades e a construção de 

relações afetivas.   

Na visão de Andrade e Vicari 

No momento em que os alunos adquirem confiança e consideração por seus 
pares (colegas e professores – reais ou artificiais), as relações interpessoais 
começam a se formar. Inicia-se um processo de motivação intrínseca, e os 
alunos vão interagir nas salas de aulas virtuais, participar de fóruns, chats, 
socializar seus textos e seus conhecimentos. (ANDRADE e VICARI, 2003, 
p. 257) 

Por último, mas não menos importante tem-se a Verificação de Aprendizagem. 

Esta se refere à medidas de eficiência compostas por questões de múltipla escolha 

selecionadas pelo sistema de forma randômica, à qual o aluno deve responder em um período 

de 30 minutos ao total de cinco proposições valendo 20% do total da nota do aluno. Os outros 

80% são atribuídos a uma prova respondida em um encontro presencial. Somada a essa 

interface avaliativa, junta-se outra denominada Rota de Consolidação de Aprendizagem onde 

o professor, através de uma situação problema, estimula no aluno capacidades como 

administração de conflitos, poder de síntese, elaboração, ao passo que avalia e acompanha a 

construção do conhecimento do aluno, percebendo seus pontos fortes e aqueles que precisam 

ser trabalhados com mais atenção. Esse processo da Rota permite ainda ao professor indicar 

caminhos que ajudem o aluno a ter um desenvolvimento acadêmico mais eficiente e menos 

conflitante. 

Assim, uma vez compreendido como o Ambiente Virtual de Aprendizagem foi 

concebido e é utilizado pela Unit nos seus cursos a distância, é importante ressaltar que todos 

os aspectos técnicos apontados na verdade configuram-se como potencialidades que 

dependem por um lado do professor, que precisa pensar essas interfaces no intuito de 

disponibilizar o aluno os melhores recursos para que o processo de ensino-aprendizagem se 

dê efetivamente, e por outro dos alunos que precisam compreender a lógica da aprendizagem 

autônoma e as possibilidades que estas interfaces lhes dão no intuito de construírem 
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conhecimentos a partir dos conteúdos disponibilizados e das experiências compartilhadas, dos 

debates entre eles e eles e o professor. 

Desta forma, pode-se afirmar que através das tecnologias aplicadas na EaD e do 

apoio pedagógico a exemplo da interação, do diálogo, da troca de habilidades e 

conhecimentos a aprendizagem dita “colaborativa” se tornou possível e ascende àquela 

voltada para a auto-instrução e o individualismo. O AVA no Nead da Unit se torna um 

ambiente de educação colaborativa por ter em seu corpo e em sua interface espaços 

interativos, onde os usuários compartilham e trocam experiência.  

Sobre aprendizado colaborativo e cooperativo ressalta Silva 

O conhecimento é construído conjuntamente, ou seja, co-construído, porque 
existe interatividade. Todos podem participar e intervir no processo através 
da criação e reconstrução das mensagens (co-autoria), com opção para 
selecionar, combinar e permutar estas informações, além de produzir outras 
narrativas possíveis na sua potencialidade. (SILVA 2000 apud OKADA, 
2003, p. 276). 

Tal colocação reforça a importância dos atores envolvidos no processo de 

ensinagem a distância compreenderem os novos paradigmas que as TIC proporcionaram para 

a EaD. Também é relevante destacar que alguns destes novos parâmetros estão ainda em fase 

de consolidação, uma vez que todo processo de mudança estrutural é gradativo. Assim, é 

fundamental que na medida em que o aluno e o professor de cursos a distância troquem 

experiências e conhecimentos relacionados à determinada área de formação, pensem também 

esta modalidade de ensino refletindo sobre seus aspectos e especificidades. No AVA da Unit 

reflexões neste sentido podem ser encontradas expostas no Bloco de Anotações dos alunos, a 

exemplo da colocação publicada pelo aluno Joaldo Conrado, em 07 de julho de 2010: 

Estudar a distancia é dar oportunidade a aquisição de conhecimentos 
construídos pelo próprio educando. Está aí um modelo de educação que visa 
tornar o aluno como próprio sujeito [sic] do processo educativo, subsidiando 
os meios cabíveis para que ele possa por si próprio lapidar o conhecimento 
adquirido em suas relações sociais. Essa modalidade de ensino requer 
comprometimento e dedicação por parte de todos os envolvidos, sem falar 
que há um grande progresso na pratica de leitura, o que nos possibilita uma 
aprendizagem diversificada adquirida por meio de todos os recursos 
literários que estejam ao nosso alcance. Estudar a distância é aproximar o 
conhecimento, aumentando o nosso leque cultural de forma autônoma. 

Além desse tipo de ponderação acerca da concepção da EaD de forma geral, no 

Bloco de Anotações do AVA da EaD Unit pode-se encontrar reflexões mais específicas como 

a da aluna Josinete Cruz Maurício, publicada no dia 05 de agosto de 2010 e que versa sobre o 
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papel do AVA no processo de ensinagem na Educação a Distância: “Quando o AVA tem por 

meta criar situações de aprendizagem significativas, na forma de estabelecer um diálogo 

permanente, a comunicação pode ultrapassar as condições atuais do sistema presencial de 

ensino”. Além disso, o desenvolvimento de “novas” habilidades por parte dos alunos diante 

das TIC no processo educativo também é alvo de ponderações por parte dos alunos, a 

exemplo da discente Maria da Conceição Alves Ferreira, que no dia 04 de agosto de 2010 

publicou a seguinte reflexão: 

Lendo os textos (sobre AVA e EAD) e entendendo o significado dos 
mesmos, me vêm os devidos questionamentos: As competências necessárias 
para a leitura e compreensão de textos virtuais são as mesmas para leitura de 
textos impressos? Que competências a mais os ambientes virtuais nos 
exigem? 

Conforme colocado anteriormente não cabe apenas ao aluno pensar o processo da 

Educação a Distância ou mesmo o impacto das TIC nessa modalidade de ensino. É fundamental que 

neste processo de reflexão esteja envolvido também o professor, uma vez que é ele quem capitaneia a 

construção dos recursos de forma a explorar o máximo possível as possibilidades pedagógicas e 

comunicacionais de cada interface. Neste sentido, destaca-se as percepções que alguns professores do 

EaD tem dessa modalidade. Estas foram levantadas através de entrevistas estruturadasi realizadas com 

um grupo de 06 docentes que atuam tanto na EaD como na educação presencial da Unit e buscou 

desvelar como estes professores percebem e atuam nestas duas modalidades.  

Assim, sobre o uso dos recursos tecnológicos na Educação a Distância e na Presencial o 

professor B relatou que na graduação presencial utiliza data show em sala de aula, mas destacou que 

“é necessário saber utilizar tal recurso”, afirmando que “o docente não deve simplesmente ler slides, 

mas fazê-los ganhar sentido”. Com relação a modalidade EaD o mesmo docente destacou a utilização 

de slides, fórum, e podcast no AVA, afirmando que “o uso destes recursos faz com que o aprendizado 

se torne mais dinâmico e variado”. 

Reforçando a importância das TIC na educação, principalmente na EAD e indicando a 

importância de se conhecer o funcionamento dessas tecnologias, o professor D contou que “na 

Educação Presencial utiliza-se de data show, vídeos e sons durante as aulas”, por acreditar que “o uso 

destes recursos garante economia de tempo e riqueza de imagens que possibilita melhor e maior 

compreensão por parte do aluno”. Já na modalidade EaD, o mesmo relatou que utiliza o AVA, slides e 

vídeos. Para ele “o uso destes recursos ajuda no enriquecimento do conteúdo”, mas para isso “é 

necessário que o professor saiba lidar com a tecnologia utilizada na preparação do material”. 

Endossando este ponto de vista tem-se ainda a fala do professor A que afirma que “os recursos 

tecnológicos são de extrema importância no processo de ensino-aprendizagem das duas modalidades 

[presencial e EaD]”, desde que sejam bem conduzidos.   
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A importância das TIC, mais especificamente das interfaces do AVA, pode ser percebida 

ainda nas respostas de outra questão da entrevista que buscou saber como o professor percebe o 

desenvolvimento do aluno ao longo da disciplina. A este questionamento o professor A respondeu na 

modalidade presencial “identifica o progresso do aluno através das discussões e de um 

acompanhamento contínuo [monitoramento] das situações problemas lançadas nos fóruns de 

discussão”. O mesmo informou que esta prática “foi adotada a partir da experiência adquirida na 

modalidade EaD”. Com relação a Educação a Distância o docente A explicou que “acompanha o 

desenvolvimento do aluno através dos fóruns, e-mail, chats e correções pontuadas”. Ele afirmou ainda 

“que envia e-mails aos alunos parabenizando ou incentivando o uso das ferramentas de interação”. 

Já com relação à identificação de dificuldades que o aluno enfrenta no processo de 

aprendizagem do conteúdo, o docente A disse que na graduação presencial consegue percebê-las 

“através da escrita, postura e local onde o aluno senta”, enquanto que na EaD, esta percepção se dá 

“através dos fóruns”. Sobre esta mesma questão o professor C, afirmou que “na graduação presencial 

consegue perceber as dificuldades dos alunos através das repostas dos questionamentos propostos e 

das avaliações”, ao passo que na EaD ele identifica este aspecto “através do fórum e de 

questionamentos enviados pela tutoria on-line”.  

Isto posto, fica claro que não podemos perder de vista a necessidade dos atores 

envolvidos no processo de ensinagem estarem constantemente pensando e repensando o papel das TIC 

na Educação, e especialmente na Educação a Distância, uma vez que são as reflexões e elaborações 

desse processo que permitirão o desenvolvimento de interfaces e a escolha e elaboração de recursos 

que se adéquem aos novos paradigmas educacionais proporcionados pelas Tecnologias da Informação 

e Comunicação e às distintas realidades vivenciadas pelos alunos, professores e mesmo pelas 

instituições de ensino no processo de construção do conhecimento.  

Diante do exposto podemos pensar que para além dos circunstancialismos, o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem da Universidade Tiradentes corresponde aos novos paradigmas da educação 

no que tange ao favorecimento da construção do conhecimento, pois em seu processo de ensinagem o 

professor não transmite conhecimento, mas disponibiliza-os e prepara um espaço de diálogo e 

interação para os alunos, o aluno por sua vez é agente da aprendizagem e não um mero 

receptor. No que tange ao ambiente de estudo e as práticas escolares estas são colaborativas, 

pois favorecem troca de experiências e no que se refere ao uso das TIC o que percebemos é 

que esta está de fato a serviço do homem.  

                                                           
i
 No intuito de proporcionar maior liberdade para a formulação das respostas apresentadas, os docentes foram 

identificados como A; B; C; D; E e F.  
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