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Resumo

Esta pesquisa analisa as políticas públicas, a formação docente e a verificação de experiência piloto
no moodle organizada pela DIREAD – IFAL. Atualmente, essas políticas no campo da EAD, estão
em processo de desequilíbrio. O histórico das políticas relacionadas a área evidencia um processo
inicial e sob total cumprimento de um modelo econômico do país. A pesquisa de cunho
qualiquantitativo, tendo como procedimento o estudo etnográfico virtual, analisou o moodle,
ambiente virtual de aprendizagem (AVA), utilizada como sala de aula virtual do aluno. Visando o
desenvolvimento de um problema pontual que é, entende-se, a limitação docente para desenvolver
suas atividades didático metodológicas em AVA e assim ser ofertado em EAD propiciando a
dialogicidade, interação, informação e aquisição da aprendizagem. Compreende-se que esse estudo
permitiu um monitoramento inicial, acompanhamento, avaliação e ressignificação dos processos de
formação que refletirá na formação discente. Ratifica-se que esse aluno é o professor pesquisador
aprovado em edital, nesse caso, a formação é ofertada para os docentes que atuarão nos cursos
ofertados pela Direção de Educação a Distância (DIREAD), nesse caso, Profuncionário e
Universidade Aberta do Brasil (UAB), como projeto piloto teve-se alguns resultados interessantes
demonstrando o cenário inicial acerca das formações e percepções dos docentes participantes.

Palavras-chave: Políticas Públicas; Formação Docente; Moodle.

Abstract

This research analyzes public policies, teacher education and pilot experience verification in moodle
organized by DIREAD - IFAL. Currently, these policies in the field of ODL are in the process of
imbalance. The history of policies related to the area shows an initial process and in full compliance
with an economic model of the country. The qualitative and quantitative research, having as
procedure the virtual ethnographic study, analyzed the moodle, virtual learning environment (VLE),
used as the student&39;s virtual classroom. Aiming at the development of a specific problem that is,
it is understood, the teaching limitation to develop their methodological didactic activities in VLE
and thus be offered in distance learning providing dialogicity, interaction, information and
acquisition of learning. It is understood that this study allowed an initial monitoring, follow-up,
evaluation and resignification of the formation processes that will reflect on the student formation. It
is ratified that this student is the research professor approved in the public notice, in this case, the
training is offered to the teachers who will work in the courses offered by the Directorate of Distance
Education (DIREAD), in this case, Profuncionário and Open University of Brazil (UAB). ), as a pilot
project there were some interesting results demonstrating the initial scenario about the training and
perceptions of the participating teachers. Keywords: Public Policies; Teacher training; Moodle

Resumen

Esta investigación analiza las políticas públicas, la formación del profesorado y la verificación de la
experiencia piloto en moodle organizada por DIREAD - IFAL. Actualmente, estas políticas en el
campo de ODL están en proceso de desequilibrio. La historia de las políticas relacionadas con el área
muestra un proceso inicial y en pleno cumplimiento de un modelo económico del país. La
investigación cualitativa y cuantitativa, que tuvo como procedimiento el estudio etnográfico virtual,
analizó el entorno virtual de aprendizaje (VLE) de moodle, utilizado como el aula virtual del alumno.
Apuntando al desarrollo de un problema específico que es, según se entiende, la limitación de la
enseñanza para desarrollar sus actividades didácticas metodológicas en VLE y, por lo tanto, ofrecerse
en el aprendizaje a distancia proporcionando dialogicidad, interacción, información y adquisición del
aprendizaje. Se entiende que este estudio permitió un monitoreo inicial, seguimiento, evaluación y
resignificación de los procesos de formación que se reflejarán en la formación del estudiante. Se
ratifica que este estudiante es el profesor de investigación aprobado por aviso público, en este caso,
la capacitación se ofrece a los maestros que trabajarán en los cursos ofrecidos por la Dirección de
Educación a Distancia (DIREAD), en este caso, Profuncionário y Open University of Brazil (UAB).
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), como proyecto piloto, hubo algunos resultados interesantes que demuestran el escenario inicial
sobre la formación y las percepciones de los docentes participantes. Palabras clave: Políticas
públicas; Formación del profesorado; Moodle
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1. Introdução
O Brasil tem sido cenário de constantes mudanças oriundas do campo econômico, político e também
social, alterações essas que requerem bastante pesquisa/estudo para qualificação das situações
recorrentes.

O objetivo dessa pesquisa é apresentar um breve histórico das políticas educacionais relacionadas às
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e a Educação a Distância (EAD) do país, esse
preâmbulo delibera-se de esclarecer o percurso discursivo e organizacional dos processos de
formação nos últimos anos. Ao mesmo

Compreender a formação docente não é fácil, se tornando mais interessante a partir da necessidade
de refletir o processo das formações ofertadas aos professores que atuarão na EAD, representada aqui
pelos E-TEC[1]/Profncionário[2] e Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Esse estudo se fundamenta numa abordagem qualiquantitativa com indícios investigativos a partir da
formação docente ofertada no último ano, nesse caso 2015, o procedimento se deu com pesquisa de
enfoque etnográfica virtual tendo no moodle o principal espaço de observação e interpretação dos
dados.

Dentro dos principais resultados percebidos, diagnosticou-se como principal que 66,67% [3]dos
professores que participam do processo seletivo para atuação em EAD na Direção de Educação a
Distância do Instituto Federal de Alagoas (DIREAD/IFAL), não dispõem de habilidades e
competências para imediata aplicação em sala, por exemplo. Ressalta-se que essa formação tem um
caráter técnico cujo objetivo é apresentar o moodle e suas interfaces para uso didático metodológico
em suas respectivas disciplinas.

A pesquisa observa o compromisso, inicial por meio dessa pesquisa, com o perfil de formação
docente para atuação na EAD, campo que se expande cada vez mais no modelo de educação
contemporânea, e nesse percurso a averiguação dos Materiais Educacionais Didáticos (MED), dos
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), pensando exatamente na ponta, que por sua vez é o
principal, o processo de ensino-aprendizagem com qualidade, de nosso alunado.

1. Políticas Públicas para as TIC e EAD e seu breve histórico no Brasil
A discussão política no campo da educação se comparado a outros países e aos desenvolvidos é bem
inicial/prematuro, essa afirmação se dá pela própria análise realizada aos documentos e organizações
que pensam e discutem esse processo no Brasil. A primeira Constituição Federal de 1824, não possui
representatividade do âmbito educacional, apresenta de maneira incipiente a ideia de cidadão e ainda
a descrição do direito de ser, considerado, cidadão, diz que:

Art. 6. São Cidadãos Brazileiros - I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingenuos, ou
libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua Nação. II.
Os filhos de pai Brazileiro, e Os illegitimos de mãi Brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, que
vierem estabelecer domicilio no Imperio. III. Os filhos de pai Brazileiro, que estivesse em paiz
estrangeiro em serviço do Imperio, embora elles não venham estabelecer domicilio no Brazil. IV.
Todos os nascidos em Portugal, e suas Possessões, que sendo já residentes no Brasil na época, em
que se proclamou a Independencia nas Provincias, onde habitavam, aderiram á esta expressa, ou
tacitamente pela continuação da sua residência. V. Os estrangeiros naturalizados, qualquer que seja a
sua Religião. A Lei determinará as qualidades precisas, para se obter Carta de naturalização.

Percebe-se a importante definição de colônia, relação e força de interesses na organização e gestão
do próprio país, bem como entre linhas identifica-se a inexistência da preocupação com o processo
de formação do povo Brasileiro.

Em 1924, veio a Associação Brasileira de Educação (ABE), com o intuito de organizar um grupo
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específico para realizar estruturações iniciais no âmbito da educação por meio das Conferências,
Simpósio e eventos relacionados que contava com professores voluntários e interessados. Como
previsto no documento oficial, era uma sociedade civil, de adesão voluntária, que reunia professores
e interessados em educação, fossem jornalistas, políticos, escritores ou funcionários públicos, (pág.
01). A ABE se tornou o centro de documentação preservando os registros, acordos e fotografias.

Com a segunda Constituição Federal de 1988, a discussão é diferenciada e implementada,
representada no Art. 205, diz que, “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação de trabalho”.

Em linhas gerais e nesse contexto apresentado, ainda considerado pela autora, como uma
preocupação piloto[4] do cidadão, dos direitos e deveres, bem como a relação de ensino para além de
um processo de prenda, mas de uma socialização de saberes.

Fazendo esse breve levantamento, justifica-se a discussão apontada como inicial/prematura no
campo da educação no Brasil, praticamente 28 anos de luta por uma identidade, identidade essa que é
refeita a cada Plano Nacional, a cada novo documento, e resoluções. Se tratar de educação é ainda
considerado terreno novo no Brasil, a discussão sobre as TIC é, pois a presença da modernidade sem
definições, práticas, formações ou ainda aceitação real.

As presenças das políticas públicas voltadas à educação são sempre impulsionadas pelo modelo
econômico que se apropria e direciona, como percebido,

Na história do Brasil, observa-se um intenso esforço de reconstrução da democracia após o fim da
ditadura militar. Também é claramente perceptível que a orientação destas mudanças foi conduzida
pela doutrina neoliberal, quando, no início dos anos 80, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o
Banco Mundial (BM) passa a atuar de forma mais incisiva, impondo políticas e condicionantes
rígidos de cunho macroeconômico e setorial aos países endividados. (LOPES E SANTOS, P. 03,)

Na perspectiva das políticas públicas relacionando as tecnologias em campo nacional, fez-se um
descritivo de datas a partir da leitura do livro[5] Educação e tecnologias no Brasil [Livro eletrônico]:
um estudo de caso longitudinal sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação em 12
escolas públicas. Núcleo de Informação e coordenação do Ponto BR. São Paulo, 2016. Educação e
tecnologias no Brasil, segue preâmbulo:

• A informática educativa é realidade no Brasil desde o final da década de 1960.
• Primeiras ações: Área acadêmica
• Universidade Federal do Rio de Janeiro = Núcleo de Computação Eletrônica e Centro

Latino-Americano de Tecnologia para a Saúde.
• Universidade Federal do Rio Grande do Sul = Centro Latino-Americano de Tecnologia

Educacional.
• 1975 - Universidade Estadual de Campinas = Iniciativas experimental do uso do computador,

voltadas para o ensino do Segundo Grau (atual Ensino Médio).
• No final da década de 1970 - Unicamp = pesquisas sobre o uso dos computadores na educação

- Projeto envolvendo crianças.
• 1979 - Secretaria Especial de Informática – estava ligada ao Conselho de Segurança Nacional.
• 1983 – foco de concentração nos trabalhos do Núcleo Indisciplinar de Informática à Educação

(Nied) da Unicamp, com o apoio do MEC.
• Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC) – UFRGS – Explorar a contribuição do computador

na redução de dificuldades de aprendizagem em crianças das escolas públicas.
• 1983 – Criação da Comissão Especial Informática na Educação = Surge o Projeto Brasileiro de

Informática na Educação (Educam)
• 1984 – Criação da Lei 7232 que fixou a Política Nacional de Informática.
• 1984 – O Educom foi incorporado à Secretaria Geral do Ministério da Educação (MEC).
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• 1988 e 1999 – Criação de 17 Centros de Informáticas Educativas (Cied).
• 1989 – Criação do Programa Nacional de Informática Educativa (Proninfe).
• 1996 - Lei nº. 9394/96 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tecnologia, como o

domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna (art. 35);
o incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da
ciência e da tecnologia (art. 43); a determinação de uma educação profissional, integrada às
diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia (art. 39).

• 1996 - Criação da Secretaria de Educação à Distância (SEED) do MEC.
• 1997 - Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo).
• 2007 – Um Computador por Aluno (UCA)
• 2008 – Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) e a distribuição de tablets para professores.
• 2010 – Programa um Computador por Aluno (Prouca) - desdobramento do UCA: Estado e

Municípios comprassem Laptops educacionais.
O recorde de datas foi realizado em estudo feito por meio do livro Educação e tecnologias no Brasil
[Livro eletrônico]: um estudo de caso longitudinal sobre o uso das tecnologias de informação e
comunicação em 12 escolas públicas. Núcleo de Informação e coordenação do Ponto BR. São Paulo,
2016.

As políticas públicas voltadas as TIC passam a ser objeto de cidadania, como elemento de
aprendizagem em rede, por meio da ampliação e disseminação do conhecimento e ainda construção
autêntica da cidadania.

O Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo) é a política pública mais importante para
a relação educação e tecnologia, bem como a primeira que inserem as TIC na educação em campo
Nacional. Outro espaço de intervenção e produção são os Núcleos de Tecnologias Educacionais
(NTEs), conforme previsto na Portaria nº 522 de 09 de abril de 1997.

O Proinfo é apresentado pelo Ministério da Educação, por meio do Decreto º 6.300 de 12 de dez de
2007, o ProInfo passou a ser Programa Nacional de Tecnologia Educacional, como um programa
educacional que visa desenvolver e promover o uso/manuseio pedagógico da informática na rede
pública de educação básica do país. Para que isso aconteça são encaminhados às escolas recursos
digitais, computadores e conteúdos educacionais, já os municípios e estados devem garantir a
estrutura adequada para a recepção dos laboratórios e formar os docentes e profissionais da educação
para o uso regular dentro da escola, seja ela associada ao ProInfo Urbano e/ou Rural. Seguem as
etapas básicas para seleção:

Para fazer parte do Proinfo Urbano e /ou Rural, o município deve seguir três passos: a adesão, o
cadastro e a seleção das escolas. A adesão é o compromisso do município com as diretrizes do
programa, imprescindível para o recebimento dos laboratórios. Após essa etapa, deve ser feito o
cadastro do prefeito em nosso sistema, que permitirá o próximo passo, que é a inclusão das escolas
no Proinfo. Ministério da Educação – Portal.

Entendendo que o ProInfo é a principal política e que os municípios e estados em sua contrapartida
não garantem as condições básicas estruturais e de formação, inicia-se ao mesmo a limitação da
aplicabilidade dessa política.

Não se pode falar em TIC sem para tanto, neste estudo, falar de Educação a Distância (EAD), que
por meio da globalização trouxe mudanças sociais significativas, no comportamento e economia da
sociedade, teve sua expansão no mundo ao longo de cinco gerações. Segundo Serra e Silva (2008,
p.250) a primeira geração teve início com o estudo de correspondência, a segunda por meio da
transmissão por rádio e televisão, a terceira marcada pela universidade aberta; a quarta geração que
utilizou-se da teleconferência, por meio de áudio, vídeo e computador e a quinta na qual vivemos,
que é baseada nas classes virtuais online, com base na internet.
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De acordo com Serra e Silva (2008, p.249) este crescimento vertiginoso resultante da necessidade da
sociedade por conhecimento e de uma luta pela democratização do ensino, visando garantir o acesso
às pessoas que se encontram longe das instituições de formação educacional e que por estarem
imersas no mundo do trabalho não tinham este espaço de inserção social, então:

A crescente demanda por educação, devido não somente à expansão populacional como, sobretudo
às lutas das classes trabalhadoras por acesso à educação, ao saber socialmente produzido,
concomitantemente com a evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos está exigindo
mudanças em nível da função e da estrutura da escola e da universidade (PRETI, p.16, 1996).

Então, o desenvolvimento de ações para efetivação da EAD como uma modalidade que possibilita o
ensino e aprendizagem com boa qualidade, pois isto é necessário na atualidade para atender as
demandas sociais e o perfil do aluno nativo digital.

Vários autores trazem definições a respeito da EAD, contudo os pontos apresentados por Moran
(2002, p.1) em seu conceito perpassa a maioria deles ao relatar que a “Educação a distância é o
processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, no qual o professor e estudantes estão
separados espacial e/ou temporalmente.” Segundo Serra e Silva(2009,p.251) com o crescimento de
pesquisas, discussões e ações na área, a modalidade obter mais atenção do poder público, que
regulamentou a EAD através do Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005 e a criou a
Universidade Aberta do Brasil(UAB), objetivando atender as necessidades do aluno atual, que cada
vez mais se utiliza das TIC para aquisição de conhecimento em diferentes espaços e tempos. Com
base nestas características comuns de conceituação, por meio do Decreto nº 5.622 (BRASIL, 2005)
faz-se menção os pontos base acima de Moran (2000, p. 1) no:

Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação a Distância como modalidade
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre
com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.

Indicou-se também no Decreto nº 5.622 que as avaliações fossem presenciais assim como estágios e
defesa de trabalhos de conclusão de curso. Objetiva-se que na EAD, uma didática, entendida como a
arte de ensinar descrição de LIBNEO (2002), mais dinâmica com foco no aluno, um material
didático digital com custos mínimos e multifacetado, que conta com diversas mídias e uma equipe
multidisciplinar para sua elaboração, que seja exposto em Ambientes Virtuais de Aprendizagem
(AVA), que propiciam a interação e possibilidades de diálogo por meio de comunicação síncrona
e/ou assíncrona em diferentes tempos e espaços, sendo esta a especificidade do ensino a distância,
além de formação para autonomia.

Tendo isso em vista, que o professor deve buscar de acordo com Serra e Silva (2008, p.251) “[...]
cotidianamente, ampliar seus horizontes, no sentido de atuar, de aprender, de colaborar, de trocar
ideias [...] para que possa contribuir para esse processo ascendente de maturação da Educação a
Distância.” Vale salientar que a produção de um bom material didático, que é um dos pilares dessa
modalidade e de um desígnio pedagógico adequado ao público-alvo é de extrema importância para o
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, portanto deve-se propor:

[...] a integração de parâmetros técnicos, gráficos e pedagógicos objetivando a contemplação de
práticas pedagógicas que possibilitem ao aluno a construção de uma aprendizagem significativa por
meio dos MEDs[6]. Assim o aluno encontrará um ambiente motivador para realizar interações e
interatividades, atuando com uma postura crítica, investigativa e autônoma. (BHEAR, 2009, p.63).

E frente o potencial da EAD para atualidade e visando oferecer mais oportunidades de formação
educacional para os sujeitos é que a EAD foi legitimada juridicamente no Brasil por meio da LDB -
Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996, sendo incentivada, desenvolvida e vinculada por meio de
programas propostos pelo poder público para esfera educacional, abrangendo as modalidades de
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ensino e a formação continuada. Posteriormente foi normatizada nos decretos 2.494 e 2.561, de
1998, contudo houve a revogação dos mesmos, pelo Decreto 5.622, que vigora desde dezembro de
2005. Estabelecendo para EAD “[...] a política de garantia de qualidade no tocante aos variados
aspectos ligados à modalidade [...], notadamente ao credenciamento institucional, supervisão,
acompanhamento e avaliação, harmonizados com padrões de qualidade[...]” formuladas pelo MEC.

Diante dessa nova realidade, algumas políticas públicas foram criadas, dentre elas os programas; o
Projeto Universidade Aberta do Brasil (UAB), primeira universidade pública e visa a expansão do
ensino superior gratuito; Projeto Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec Brasil), pretendendo a
democratização do ensino técnico, ambas favorecendo uma maior inserção social e ampliação do
acesso à educação, sem deslocamento contínuo e de forma significativa para o aluno.

Logo por intermédio de ações criadas a partir do Ministério da Educação (MEC) que
institucionalizou em 1996 a Secretaria de Educação a Distância (SEED), visando além de alguns
objetivos que já foram citados referentes à ampliação, a inclusão social, o aperfeiçoamento dos
professores; uma oferta de formação inicial e continuada e um ensino de qualidade nos diversos
níveis educacionais. Contudo continua-se a busca por uma melhor qualidade de oferta da EAD e
ampliação de políticas públicas nesta área, beneficiando assim a formação cidadã.

1. Educação como Emancipação por meio da EAD
A EAD propõe uma abordagem pedagógica dialógica, centrada no aluno, na qual a interação com os
sujeitos envolvidos no processo de ensino é proporcionada, todavia, para que ela ocorra se faz
necessário um ambiente virtual dialógico, que ofereça oportunidades para navegação de forma
simples e prazerosa. O design é essencial nessa proposta, em inglês significa “projetar, compor
visualmente ou colocar em prática um plano intencional” (BEHAR, 2009, p.34), em EAD isso ocorre
por meio de recursos midiáticos e textuais organizados para oferecer melhor clareza e compreensão
dos conteúdos programáticos, o mesmo é essencial para que o aluno consiga navegar pelo AVA e
participar efetivamente das propostas, pois:

Objetiva-se, por meio dele, a construção de MED que possibilitem um ambiente instigante em que o
aluno encontre espaço para realizar interações e interatividades, colocando em prática uma postura
crítica, investigativa e autônoma. (BEHAR, 2009, p.35)

O educador então, de acordo com Litto e Formiga (2009, p.398) é um “organizador de situações de
aprendizagem” e deve buscar envolver o aluno oferecendo momentos diversos, levando em conta o
contexto social e as subjetividades do mesmo. O MED então nessa perspectiva tem a finalidade de
aumentar as reflexões e de produzir sentido, ampliando,

“[...] no educando, seu espírito questionador, aprofundando sua visão crítica e desenvolvendo sua
autonomia. Isso é conseguido por meio de propostas de atividades iniciais que mobilizam seus
sentidos e afetividade, com um tratamento do conteúdo permeado de exemplos, perguntas, histórias,
apresentação de experiências, casos, ilustrações, entre outros, e com apresentação feita de maneira
agradável e diversificada que estimule o educando a construir hipóteses e a confrontá-las, num
processo que envolve, refletir, imaginar, elaborar, sugerir e negociar.” (LITTO E FORMIGA, 2009,
p.399)

Surgem então desafios para muitos docentes que continuam não sabendo utilizar, nem potencializar
os recursos do AVA e que necessitam de uma formação para melhor atenderem o perfil do aluno da
EAD. Já que a concepção do MED será reflexo de seu elaborador. “Assim aquele que acredita que
educar é transmitir informações, produzirá um material repleto de dados, comentários e explicações
que pouco espaço oferecerá ao leitor para reflexões ou questionamentos.” Apresentando um texto
linear que não abrem espaço para criticidade, pontos de vistas nem para recursos midiáticos. Mas se
o criador do MED crer que:

A educação visa a inserção crítica do homem no mundo por meio da construção de conhecimentos
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que consiste em poder para organizá-lo e transformá-lo conforme Fiorentine e Moraes (2003, p.19),
certamente produzirá um material cujo o texto provoca diálogo entre o leitor e o autor. (LITTO e
FORMIGA, 2009, p.397).

Tendo assim, um conteúdo aberto a diversas visões, pois reconhece que cada sujeito atribui ao texto
significado a partir de seus conhecimentos prévios. Sendo essa a postura indicada para a produção de
material didático na EAD, percebe-se a necessidade de criação de políticas públicas para formação
docente, para se ter uma educação de melhor qualidade. O governo então por intermédio do MEC
ofereceu essa formação visando o aperfeiçoamento das práticas no que se diz respeito a disposição e
criação de MED no AVA.

A experiência de navegação em um mundo totalmente novo, traz receios e desafios, porque de
acordo com Litto e Formiga (2009, p.384) os cursos online que tem sua estrutura pautada no diálogo,
não são iguais, pois cada possui sua originalidade “[...] seja na criação do ambiente, na maneira de
disponibilizar as informações, na definição da prática, nos recursos utilizados.” (LITTO E
FORMIGA, 2009, p.385) o que continua é a atenção ao aluno.

Desencadeando assim novas competências e reflexões sobre a prática docente, contudo a EAD é
fundamental na sociedade tecnológica na qual vivemos, pois oferece a grande parte da população
oportunidade de formação e inserção social. Como docente “As políticas públicas educacionais
brasileiras nos convidam e estimulam a participar, mas efetivamente, dessa possibilidade de
transformação da educação.” (SERRA E SILVA, 2009, p.251)

1. Vivenciar para analisar: experiência piloto com o moodle da DIREAD - IFAL para a
realização de formação docente

Este estudo é resultado de pesquisa etnográfica virtual, com natureza qualiquantitavida, e compõe o
estudo da pesquisadora LIRA[7], visando o desenvolvimento de um problema pontual que é,
entende-se neste, a limitação docente para desenvolver suas atividades didático metodológicas em
AVA e assim ser ofertado em EAD propiciando a dialogicidade, interação, informação e aquisição
da aprendizagem. Compreende-se que esse estudo permita um monitoramento, acompanhamento,
avaliação e ressignificação dos processos de formação que refletirá na formação discente/docente.

A plataforma utilizada para oferta do curso é a Plataforma Moodle que é utilizada pelos cursos
ofertados pela DIREAD/IFAL, o acesso foi devidamente permitido pela direção o que viabilizou o
estudo e a contribuição acerca dos resultados encontrados.

Os cursos de formação de professores das turmas de 2015, tiveram 165 professores pesquisadores
formados, sendo geradas 6 turmas com aproximadamente 25 alunos (professores pesquisadores) por
turma. Para acompanhar esse público disponibilizou de 6 tutores online que acompanhavam o
desenvolvimento das atividades propostas e sugestões do quadro de notas por cada turma; as
coordenações de tutoria estavam auxiliando no acompanhamento dos tutores analisando seus
desenvolvimento, interação e atribuições na articulação AVA-material-aluno; o núcleo de formação
estava acompanhando de maneira hierárquica as coordenações de tutoria em consonância com todos
os processos e fluxos pertinentes a todo o processo.

A formação aconteceu em intervalo de 1 mês, contendo 4 semanas de atividades, tendo cada uma das
propostas de atividades, leituras, fóruns e afins. A quarta semana intitulada Criação Visual e Autoria
permite ao aluno, aqui representando o professor pesquisador aprovado em edital para ministrar aula
nos cursos do E-TEC e da UAB vinculados a DIREAD/IFAL, criar a partir de sua disciplina de
atuação o ambiente piloto, como proposta para iniciar o layout que será ofertado por ele em sua
prática após o resultado da formação.

Foram avaliados 6 ambientes com a finalidade de perceber que tipo de materiais, vídeos, textos,
atividades foram colocados para desencadear o ensino e aprendizagem de seus futuros alunos, bem
como se os direcionamentos repassados na formação foram esclarecedores e ainda provocadores no
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sentido de inquietá-los sobre sua própria prática. Apresenta-se nesse duas das atividades propostas no
ambiente da turma 1 demonstrando exatamente seus pontos fortes e suas limitações com relação a
proposta de ensino, montagem de material didático e formação idealizada.

As categorias utilizadas para análise dos ambientes são:

a) Aprendizagem na EAD - estratégias de aprendizagem e estilos cognitivos em adultos e indivíduos
fora dos sistemas formais da educação: formação ao longo da vida. Aprender a aprender na idade
adulta. Estratégias de aprendizagem na EAD. O papel das diferenças na EAD. A auto-gestão dos
estudos. Aprendizagem semipresencial e online. Atividades de aprendizagem na EAD;

b) Docência (Tutoria) na EAD - Tutoria presencial e online. Quem é e o que faz o tutor online. O
papel da interação no trabalho da tutoria;

c) Políticas de Formação de Professores usando EAD - Experiências de formação de professores
utilizando EAD: Mídias na Educação, Universidade Aberta do Brasil, Escola de Gestores, Educação
Inclusiva, entre outros. Experiências universitárias de formação docente para docência online;

d) Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA)- conceitos, características, produção e finalidades de
OVA. Avaliação e experiências de uso de OVA do RIVED e do Portal do Professor. A importância
dos OVA na EAD;

e) Interfaces da Internet na EAD e Estratégias Didáticas na EAD - Utilização dos recursos e
interfaces tecnológicas na EAD. O hipertexto e hipermídias como novas interfaces na EAD. Prática
pedagógica em ambientes virtuais de aprendizagem através de estratégias didáticas online.
Possibilidades curriculares de utilização das interfaces da Internet na EAD: comunidades de
aprendizagem no Orkut, pesquisa em bibliotecas virtuais, autoria coletiva na Wikipédia, mapas
cognitivos, publicações online, objetos virtuais de aprendizagem, viagens virtuais e mapas online,
jogos online, histórias em quadrinhos virtuais, aulas visuais no Youtube;

f) Gestão da Educação a Distância - Política, estrutura, organização e funcionamento de sistemas de
EAD. Gestão da EAD. Ambientes Virtuais de Aprendizagem;

g) Planejamento e Produção de Material Didático em EAD - Características, aplicabilidade na EAD.
Análise e produção de textos didáticos para a EAD. Processo de elaboração, análise e uso de
diferentes materiais didáticos na EAD. A escrita dialogal. Produção de áudio para EAD;

h) Avaliação da Aprendizagem na EAD - Fatores que influem no rendimento acadêmico dos alunos
na EAD. Avaliação de sistemas de EAD. Instrumentos e estratégias de avaliação na EAD. Avaliação
como processo de auto regulação. Recursos de avaliação à distância: auto avaliação e auto
composição. Avaliação dos recursos.

Na formação oferecida nos cursos do Profuncionário/E-TEC e da UAB vinculados a DIREAD/IFAL,
se tem essa iniciativa. Na atividade final pode-se observar no ambiente piloto o designer e a proposta
metodológica de cada grupo e as contribuições do programa para educação. Observamos que a:

Produção 1

Inicia-se com a apresentação da disciplina, onde sucintamente de forma convidativa expõe sua
proposta, indicando assim o caminho a ser percorrido e conduzindo a imersão do aluno no curso,
indicando os recursos e planejamentos, propondo atividades com base em textos e fóruns de
discussão que estão logo abaixo da imagem da postagem, construindo assim um diálogo fluido. Na
postagem a uma boa estruturação, que engloba um texto com fonte adequada, prazeroso e
convidativo.
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FIGURA 1: Ambiente Virtual De Aprendizagem do grupo 1

Fonte: DIREAD/IFAL

Produção 2

Mostra em sua parte Introdutória, o roteiro da disciplina de forma estimulante. É disponibilização na
postagem o plano de ensino, guia do estudante, recursos do AVA, como os fóruns e os ícones que
podem ser vistos na estrutura das duas produções. Como uma ilustração e fotografias relacionadas à
disciplina. Observa-se a preocupação com as fontes das imagens e a indicação de texto
complementar.

FIGURA 2: Ambiente Virtual De Aprendizagem do grupo 2

Fonte: DIREAD/IFAL

Em ambos podemos ver que alguns recursos foram utilizados, visando compor um bom designer
pedagógico, assim como provocar no educador um sentimento de questionamento frente aos
conteúdos e a metodologia proposta. Dentre eles o fórum que “é uma ferramenta para conversa ou
diálogo entre seus participantes. Permite a troca de experiências e o debate de ideias, bem como a
construção de novos saberes, uma vez que é um local de intensa interatividade.” (BRUNO, 2007,
p.03) Que bem utilizado aproxima o aluno aos conteúdos, colegas, tutores e professores de forma
síncrona e assíncrona.

Outro recurso importante que é usado, é a imagem ou ilustração, que tem um papel fundamental no
design pedagógico, pois tornam o AVA bem mais atraente (BEHAR, 2009, p.37) e de acordo com
Serra e Silva (2009, p.266) visto que o mundo é cercado delas as mesmas vão “acrescentam sentido”
se forem utilizadas com intencionalidade pedagógica. No entanto “de nada adianta inserir imagens
com função estética, vazias de conteúdo, pois podem confundir e gerar falsas interpretações por parte
do leitor.” (SERRA E SILVA, 2009, p.266)

Deve-se, então utilizar a imagem como “uma linguagem que instiga a reflexão e não simplesmente
que comunica uma verdade. A verdade construída será fruto da interpretação de cada indivíduo com
base em suas experiências e na sua bagagem cultural.” (BEHAR, 2009, p.39) Dessa forma nem
sempre será condizente a interpretação pensada pelo autor do MED.

No que se diz respeito ao layout, Moore e Kearsley (2007, p.119) relatam que assim como na sala
presencial estratégias são usadas para atrair a atenção, sejam elas, orais ou visuais, e há modos de
suscitar questionamentos e buscar resoluções para as problemáticas, na EAD não deve ser diferente.
“Uma das técnicas para fazer isso é o posicionamento criativo do texto e das imagens na página
impressa ou na tela online.” (p.119) Deve-se tomar cuidado para não haver uma poluição visual,
tanto em relação ao cores, como as imagens e estrutura das postagens, lembrando que os espaço em
branco são fundamentais para organização das ideias.

Em relação aos textos das duas postagens, não foram lineares, tinha fontes de letras adequadas no
tamanho e se pode perceber um caráter dialógico, onde o aluno é convidado a trocar e conhecer o
ambiente, como também opinar sobre o que nele é posto. Já em relação a navegação: “Quanto mais
facilmente o usuário descobrir a lógica aplicada à navegação do material, o seu funcionamento e a
relação entre seus links e hipertextos, maior liberdade e confiança ele terá em suas ações.” (BEHAR,
2009, p.46)

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/politicas_publicas_para_as_tic_na_educacao_uma_experiencia_pilot.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.11-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



A preocupação com as fontes das imagens e texto é outra coisa a ser evidencia l, pois os direitos
autorais devem ser garantidos, de acordo com “o aprendizado online o respeito aos direitos
autorais[...] Até mais problemático, pois é muito fácil copiar e colar textos ou imagens gráficas de
um website”. (MOORE e KEARSLEY, 2007, p. 133). Visando a resolução dessa situação cria-se em
2002 a Lei de Tecnologia, Educação e Harmonização dos Direitos Autorais, que é voltada a proteção
de recursos utilizados na educação online. Dessa forma trazer no MED esse respeito ao produzido
pelo outro, pode refletir na posição dos alunos em suas produções.

Percebe-se, então que a formação favoreceu a abertura para dialogicidade, criando um ambiente mais
significativo, utilizando uma linguagem clara, com a utilização de múltiplos recursos, com um layout
organizado e atrativo. Todavia esse foi um dos primeiros passos, dentro dessa proposta, para se
melhorar a qualidade de ensino da modalidade, muito ainda deve ser feito para que possamos ter um
melhor design pedagógico nos cursos em EAD e para que as formações possam continuar
favorecendo o educador, igualmente sua prática.

No caso acima a inserção de diferentes mídias ou atividades diferenciadas, por meio de software ou
sites, músicas, problematizações; “elementos gráficos como tabelas, gráficos, figuras, fotos, ícones e
links podem ser utilizados na produção do material didático, sempre com finalidade de facilitar a
leitura e o estudo deixando o texto atraente e evitando o cansaço do aluno” (SERRA E SILVA, 2009,
p.264), gerando novas perspectivas e situações significativas aprazíveis. Conhecer o potencial que as
TIC trazem para o processo de ensino-aprendizagem e saber como utilizá-las demanda tempo e
esforço, mas se faz necessário frente a realidade contemporânea, visando não só o próprio
conhecimento, mas uma formação social participativa e crítica.

Sabe-se que uma expansão na oferta de educação é válida, mas que esta seja feita cada vez mais com
qualidade, pois é por meio da educação que se pode garantir a formação de um cidadão crítico e
reflexivo em conformidade com sua realidade socioeconômica, e que diariamente busca contribuir
para transformá-la. À vista disso, deve-se buscar como educadores expandir os conhecimentos
enveredando em formações e pesquisas, sem receio de vivenciar momentos de aprendizagem e
trocas, como também os de lutar por melhores condições de trabalho e criação de políticas públicas,
que possibilitem investir e compreender melhor esse contexto educacional, na qual a EAD vem
ganhando tanto espaço, para assim além de produzir MED com uma boa qualidade, e assim possa-se
contribuir na construção de uma sociedade mais democrática e dialógica.

Algumas Considerações

As discussões relacionadas a formação docente já são o plano de fundo de toda história educacional,
contudo, encontra-se, ainda, situações problemas que podem desencadear diversas situações,
inclusive o insucesso no processo ensino aprendizagem. Formação para atuar em EAD tem
importância substancial em relação a modalidade presencial pois se exclui nesse movimento a
interação corpo a corpo entre aluno-docente e realidade escolar, assim sendo compreende-se que o
desafio da EAD está em criar possibilidades e estratégias visando a qualidade de ensino, também
para essa modalidade.

Nesse percurso de estudo, observação e intervenção percebeu-se que as formações vêm sendo
implementadas, porém ainda existe uma distância que se percorre ao conceito complexo de uma
formação ideal[8], ficaram as evidências de um modelo bem estabelecido de acompanhamento e
avaliação, mas sugere-se uma revisão para o processo de avaliação e feedback em todo o processo.

Prima-se nessa pesquisa por uma isonomia na oferta de formação em consonância com a qualidade
de ensino tanto para os professores pesquisadores como para seu resultado final quanto para seus
alunos vinculados aos programas nesses apresentados, E-TEC e UAB.
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[1] E-TEC: Educação Profissional e Tecnológica na modalidade de educação a distância. Disponível
em:
http://www.ead.ifal.edu.br/programas/e-tec.

[2] Profuncionário: É uma ação que faz parte das diretrizes da Rede e-Tec Brasil, visa a formação dos
funcionários das escolas públicas. Disponível em:
http://www.ead.ifal.edu.br/programas/e-tec.
[3] Dentre os seis ambientes analisados, dois apresentavam possibilidade de imediata aplicação para
utilização dos alunos, conforme descrito nos resultados desta pesquisa.
[4] Piloto aqui entendido como: O que é experimental, inicial, podendo vir a ser melhorado ou
continuado (ex.: projetos piloto). [Como adjetivo, pode ser ligado por hífen ao substantivo que
qualifica (ex.: experiência-piloto).]"piloto", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha],
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[5] Educação e tecnologias no Brasil [Livro eletrônico]: um estudo de caso longitudinal sobre o uso
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coordenação do Ponto BR. São Paulo, 2016.
[6] MEDs: Leia-se Material Educacional Didático descrito por BHEAR, 2009.
[7] LIRA, Mayara Teles Viveiros de Lira, relacionando seu protótipo de dissertação.
[8] Entenda-se por formação ideal, sobretudo, na EAD o cumprimento e compreensão dos pontos
descritas como Categorias de Análises dos Ambientes supracitados na página 11 dessa pesquisa.
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