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Resumo: O presente texto apresenta como objetivo central investigar as contribuições das interfaces
utilizadas no Curso de Física da UAB em Sergipe para o ensino e aprendizagem na educação a
distância. Para tal, foi produzido levantamento em relação à temática, denominado Estado de
Conhecimento, com recorte temporal de 2010 a 2017, na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
(BDTD) e no eixo de Tecnologias, Mídias e Educação dos Anais do Grupo de Pesquisa em Educação
e Contemporaneidade (Educon). Também foram aplicados questionários com alunos e tutores a
distância, cujas perguntas versavam sobre as dificuldades com o AVA; as interfaces que mais utilizam
no/para o curso; e a relação com os tutores. Entre as contribuições, sugerem-se adaptações do
ambiente proporcionado aos alunos; relação mais próxima com os tutores; e melhoria da interface de
ensino AVA.

Palavras-chave: Interfaces Interativas; Curso de Física; Educação a Distância.

Abstract: This article presents the main researches on the costs of the interfaces used in the UAB
physics course in Sergipe for teaching and learning in distance education. In this article, we present
the results of the present study, published in the Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD).
Education and Contemporaneity. The questionnaires were applied to students and teachers with
questions about AVA difficulties; more interfaces use the / for the course; and a relationship with the
tutors. Among the contributions, they suggest environmental adaptations provided to the students;
closer relationship with tutors; and improved the AVA education interface.

Keywords: Interactive Interfaces; Physics course; Distance Education.

Resumen: El presente texto presenta como objetivo central investigar las contribuciones de las
interfaces utilizadas en el Curso de Física de la UAB en Sergipe para la enseñanza y el aprendizaje
en la educación a distancia. Para ello, se produjo un levantamiento en relación a la temática,
denominado Estado de Conocimiento, con recorte temporal de 2010 a 2017, en la Biblioteca Digital de
Tesis y Disertaciones (BDTD) y en el eje de Tecnologías, Medios y Educación de los Anales del
Grupo de Investigación en Educación y Contemporaneidad (Educon). También se aplicaron
cuestionarios con alumnos y tutores a distancia, cuyas preguntas versaban sobre las dificultades con
el AVA; las interfaces que más utilizan en el / para el curso; y la relación con los tutores. Entre las
contribuciones, se sugieren adaptaciones del ambiente proporcionado a los alumnos; la relación más
cercana con los tutores; y la mejora de la interfaz de enseñanza AVA.

Palabras-clave: Interfaces Interactivas; Curso de Física; Educación a distancia.

Introdução

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino regulada por legislação específica e pode
ser implantada na educação básica (educação de jovens e adultos, educação profissional técnica de
nível médio) e na educação superior. A definição está presente no Decreto N° 9.057/2017 do
Ministério de Educação (MEC, 2017).

No Brasil, em nível público, a Universidade Aberta do Brasil (UAB) é que se encarrega da EaD no
país. É um sistema que incorpora várias Instituições de Ensino Superior cuja meta prioritária é
contribuir para a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação, daí as
ofertas de vagas são prioritariamente voltadas para a formação inicial de professores da educação
básica, propiciando a articulação, a interação e a efetivação de iniciativas que estimulam a parceria
dos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal) com as instituições públicas de ensino
superior. Ao plantar a semente da universidade pública de qualidade em locais distantes e isolados,
incentiva-se o desenvolvimento de municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Desse modo, a iniciativa funciona como um
eficaz instrumento para a universalização do acesso ao ensino superior, minimizando a concentração
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de oferta de cursos de graduação nos grandes centros urbanos e evitando o fluxo migratório para as
grandes cidades (LIMA; VASCONCELOS, 2017).

Os cursos superiores da UAB em Sergipe estão presentes em 10 polos distribuídos pelo Estado,
conforme o Centro Superior de Educação a Distância (Cesad/UFS). O curso de Licenciatura em
Física encontra-se presente em seis destes, com matrícula total no primeiro semestre de 2017 de 51
alunos.

Nesse contexto e com a expansão territorial do ensino a distância, faz-se necessário entender a
relação dos alunos com as interfaces interativas utilizadas para desenvolvimento do processo de
ensino e aprendizagem, em caso específico, no Curso de Física. Assim, o presente texto, homônimo
da pesquisa desenvolvida dentro do Programa de Iniciação Científica (IC) da UFS, apresenta caráter
qualitativo, visto que trata de algo subjetivo e não apenas quantificável.

Para maior entendimento de como se processaram os elementos e resultados aqui expostos e
discutidos, informamos que a coleta de dados para tal foi iniciada em agosto de 2017, através de
levantamento bibliográfico e estado do conhecimento, com recorte temporal e utilizando descritores, a
partir dos quais obtivemos 149 teses e dissertações na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
(BDTD). Também investigamos os Anais do Grupo de Pesquisa em Educação e Contemporaneidade
(Educon), principalmente o eixo de Tecnologias, Mídias e Educação, nos quais encontramos 642
artigos publicados. Depois de processar essas buscas, três teses, quatro dissertações e quatro
artigos foram selecionados e analisados, tendo em vista a maior relação com a pesquisa. Também foi
enviado um questionário semiestruturado para os alunos do Curso de Física e para os três tutores a
distância no período supracitado. As perguntas versavam sobre as dificuldades com o AVA, as
interfaces que mais utilizam no/para curso, relação com os tutores e a concepção sobre a estrutura
curricular do curso. Também fizemos uma comparação entre a grade curricular dos Cursos de Física
a distância e presencial para termos maior noção sobre ambas as modalidades e sobre o enfoque
tecnológico dado ao curso.

Destarte, este texto apresenta o resultado contido no plano de trabalho “interfaces utilizadas no Curso
de Física UAB em Sergipe”, integrante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(Pibic).

Procedimentos Metodológicos e Objetivos

Para o desenvolvimento da pesquisa que originou o texto e mais especificamente para o plano de
trabalho, optou-se pela pesquisa qualitativa, com aplicabilidade da técnica do questionário com
perguntas semiestruturadas para alunos e tutores do Curso de Física EaD, além de um levantamento
do que se tem produzido sobre a temática, denominado de “estado do conhecimento”.

Segundo Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do
mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais,
tentando entender os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem.
Seguindo essa linha de raciocínio, Vieira e Zouain (2005) afirmam que a pesquisa qualitativa atribui
importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos
significados transmitidos por eles. Nesse sentido, esse tipo de pesquisa preza pela descrição
detalhada dos fenômenos e dos elementos que os envolvem.

Muitas pesquisas na contemporaneidade buscam investigar o que foi produzido em relação a
determinada temática, em caso específico, o estado de conhecimento que é a identificação, registro e
categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção científica de uma determinada área,
em um determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre a
temática específica (MOROSINI; FERNANDES, 2014).
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Então, foram realizadas buscas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, levando em
consideração os descritores “Curso de Física; educação a distância; Sergipe; interfaces interativas”, e
nos Anais do Educon no eixo de Tecnologias, Mídias e Educação, obedecendo um recorte temporal
de 2010 a 2017.

O questionário semiestruturado sobre questões pertinentes aos objetivos foi enviado aos 51 alunos
matriculados no Curso de Física no primeiro semestre de 2017, porém apenas sete devolveram, e aos
três tutores a distância. As informações abordavam sobre meios de interação para o ensino a
distância; interfaces tecnológicas; internet; relacionamento dos alunos com tutores e estrutura
curricular.

O questionário, segundo Gil (1999, p. 128), é definido “como a técnica de investigação composta por
um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por
objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações
vivenciadas etc.”.

É relevante mencionar que também fizemos uma análise comparativa das grades curriculares dos
Cursos de Física EaD e presencial para melhor entendermos e conhecermos as diferenças e
semelhanças entre as disciplinas, período de ofertas, dentre outros elementos que poderiam contribuir
com os objetivos da pesquisa. Também abordamos o enfoque tecnológico dado às disciplinas nas
referidas modalidades.

Resultados Empíricos e Discussão Teórica

O propósito da busca nos bancos de dados da BDTD era saber o que se tem produzido sobre a
temática em questão, podendo-se usar os referenciais teóricos para embasar nossas proposições.
Dessa feita, foram obtidas, em um primeiro momento, três teses e quatro dissertações, conforme
veremos na tabela a seguir.

Tabela 1 - Teses e Dissertações da BDTD (2010-2017)

Tema Autor/Ano Instituição
Nível de
trabalho/Área de
ensino

Estudos sobre
licenciaturas em
Física na UAB:
Formação de
licenciados ou
professores

Renato Santos Araújo
(2010) Fundação Instituto

Oswaldo Cruz (RJ)

Tese (Doutorado
em Ensino em
Biociências e
Saúde)

Ser tutor:
percepções de
sua prática na
EaD

Jéssica Schiller (2011)
Universidade Federal
de Santa Catarina
(UFSC)

Dissertação
(Mestrado em
Educação
Científica e
Tecnológica)

O processo de
Implantação do
curso de
licenciatura em
Física a
Distância pela
Universidade
Aberta do Brasil Abdalla Antonios Universidade Federal

de Goiás (UFG)

Dissertação
(Mestrado em
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na Universidade
Federal de
Goiás no polo
de apoio
presencial em
Goianésia – GO
na visão de seus
gestores

Kayed Elias (2011) Ciências Exatas e
da Terra)

Licenciaturas a
Distância em
Física e
Química no
Tocantins:
Trajetórias,
Possibilidades e
Limites

Daniel Perdigão Nass
(2012)

Universidade de São
Paulo (USP)

Tese (Doutorado
em Ensino de
Ciências)

Um estudo
sobre a
utilização de
ambientes
virtuais de
aprendizagem
para ministrar
aulas de física

Carlos Alberto Morais
Pacheco da Silva
(2015)

Universidade Federal
de Sergipe (UFS)

Dissertação
(Mestrado em
Ensino de
Ciências e
Matemática)

Uma
experiência de
aplicação de
vídeos-aula em
ambientes
virtuais de
aprendizagem
no ensino de
Física.

Elisafi Lino Donato
(2015)

Universidade
Estadual da Paraíba
(UEPB)

Dissertação
(Mestrado em
Ciências e
Educação
Matemática)

Práticas
experimentais
mediadas por
interfaces da
internet na
formação de
professores de
física.

Ivanderson Pereira da
Silva (2016)

Universidade Federal
de Alagoas (Ufal).

Tese (Doutorado
em Educação)

Fonte: Coleta de dados na BDTD (2017).

A partir dos resultados expostos, percebe-se que pouco se tem pesquisado especificamente sobre
temática abordada neste texto, o que demonstra o ineditismo quando discutimos a utilização de
interfaces tecnológicas nos cursos da EaD, em especial, de Física e em Sergipe.

Em relação às buscas das teses e dissertações encontradas, será feita breve descrição das que mais
se aproximaram de nossa temática, comprovando a ausência de trabalhos sobre a investigação
realizada e, ao mesmo tempo, justificando sua relevância.

A tese Estudos sobre licenciaturas em Física na UAB: Formação de licenciados ou professores, de
autoria de Araújo (2010), desenvolveu um estudo exploratório e estratégico sobre a carência de
professores de Física na educação básica e a sua formação nos cursos a distância de Licenciatura
em Física, tendo o seguinte questionamento como norte da investigação: são necessárias medidas
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complementares para ampliação da oferta de vagas por meio dos cursos a distância de formação de
professores de Física para solucionar a carência de professores dessa disciplina na Educação Básica

O objetivo da dissertação de autoria de Schille (2011), Ser tutor: percepções de sua prática na EaD,
era compreender como os tutores do Curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal de
Santa Catarina percebem o seu trabalho e como o seu mister é percebido pelos professores.

Esses dois trabalhos monográficos trazem pontos importantes, mostrando a carência de professores
formados em Física, como a EaD poderá ajudar a solucionar tal problemática, como são as
concepções em relação ao tutor.

No tocante aos 642 artigos encontrados no eixo de tecnologias, mídias e educação do Educon,
pode-se observar que os textos publicados no citado eixo vêm tendo um decréscimo considerável,
principalmente se compararmos 2010 com 113 artigos e 2017 com 49 artigos. Os dados revelam que,
no período de 2010 a 2015, os temas em questão estavam no auge das discussões e inovações
sobre as tecnologias, daí o grande número de comunicações apresentadas em eventos, relacionando
as tecnologias com/na educação e especificamente em sala de aula, entre correlatos.

Para maior subsídio, elencamos quatro artigos encontrados no Educon que apresentam similitude
maior com a investigação e, que de maneira indireta, contribuíram para a pesquisa que gerou este
texto.

Iniciamos com o texto A EaD e o professor virtual: ênfase na aprendizagem autônoma e
interdependente, com autoria de Sampaio; Melo; Santos (2011, SE). Seu objetivo é analisar a
intenção diagnóstica e formativa do professor em EaD, articulando com o desenvolvimento das
habilidades, conhecimentos e atitudes do aluno inserido na modalidade de ensino a distância.

O artigo História da implantação da educação superior a distância na Universidade Federal de
Sergipe, com autoria de Albuquerque e Nei (2015, UFS), teve como objetivo principal compreender,
do ponto de vista histórico, o processo de implantação da EaD na educação superior na Universidade
Federal de Sergipe (UFS), instituição pública.

Ressalta-se também o artigo Interação aluno/interface e letramento digital: (in)dependentes, de
autoria de Lima (2016, UNIT/SE), que trouxe uma discussão sobre como ocorre a interação entre o
aluno e as novas tecnologias, e sobre como a interação aluno/interface pode influenciar no
desenvolvimento do letramento digital.

Por fim, o artigo Interfaces interativas e sua contribuição à aprendizagem: concepção de alunos de
química da UAB/SE, de autoria de Lima e Vasconcelos (2017, UFS), apresenta uma abordagem
sobre a concepção dos alunos do Curso Química da UAB em Sergipe, sobre o uso de interfaces
interativas que auxiliam o aprendizado, como também sobre como entender o relacionamento entre
alunos e tutores/professores da EaD.

Em relação ao questionário semiestruturado aplicado nos polos que têm o Curso de Física, com
pretensão de recolher informações sobre a temática da pesquisa, sete alunos e três tutores
responderam, contribuindo para sedimentar as proposições que foram investigadas.

Uma informação importante da investigação é que todos os alunos que responderam ao questionário
são do sexo masculino e a maioria dos alunos do Curso de Física é constituída por adultos, estando
na faixa etária acima de 32 anos. Essa constatação chama a atenção para os desafios da
aprendizagem de adultos. Segundo Knowles (1977, p. 21) citado por Gomes e outros (2002), “A teoria
da aprendizagem de adultos apresenta um desafio para os conceitos estáticos da inteligência, para as
limitações padronizadas da educação convencional”, destacando-se também certas resistências às
inovações tecnológicas como instrumentos utilizados no cotidiano da EaD.
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Em relação ao manuseio do AVA e sua instrumentalização para utilização no curso, mais de 70% dos
alunos alegaram encontrar alguns obstáculos para manuseio, citando pontos como falta
conhecimento e dificuldades em manusear os recursos da plataforma.

De acordo com Santos (2003), apesar de a expressão ambientes virtuais de aprendizagem ser
atualmente muito utilizada, seu conceito não é tão claro e merece atenção. De modo geral, um AVA
refere-se ao uso de recursos digitais de comunicação, principalmente através de softwares
educacionais via web que reúnem diversas interfaces de interação. Ressalta-se que essa
macrointerface disponibiliza potencialidades diversas que podem ser mais bem exploradas pelos
sujeitos que fazem a modalidade de ensino a distância.

Nesse sentido, os sujeitos da educação a distância e online devem se apropriar do uso de interfaces
digitais em rede para melhor desenvolvimento der suas potencialidades e recursos.

Apesar dos desafios e das dificuldades inerentes à aprendizagem em uma
“sala de aula sem paredes” é preciso reconhecer que elas possibilitam a
“condução do curso com maior ou menor profundidade nos temas, conforme
os grupos de alunos dentro de uma mesma turma demonstrem sua
capacidade de absorção dos conteúdos”, como nas salas de aula com
paredes. (MATTE, 2009, p. 8, grifo do autor).

Em relação às dificuldades de manuseio do AVA pelos tutores do/no curso, 33%, alegaram ter pouca
ou nenhuma dificuldade, podendo-se, então, afirmar que, como já era de se esperar, os tutores têm
um nível de dificuldade bem inferior se comparado com os alunos.

Segundo Valentini e Soares (2005), um AVA está relacionado ao desenvolvimento de condições,
estratégias e intervenções de aprendizagem num espaço virtual na web, organizado de tal forma que
propicie a construção de conceitos, por meio da interação entre alunos, professores e objetos de
conhecimento.

Discutindo essa questão, Vasconcelos (2017) ressalta que os sujeitos da educação a distância e
online devem se apropriar do uso de interfaces digitais em rede para se preparar para a construção
social do conhecimento em um processo de coprodução. Levantando a importância dos dados aqui
presentes para os gestores da UAB em Sergipe, estes refletiram sobre a melhoria do ensino como um
todo.

Em relação ao local de acesso à internet, foi constatado que 100% dos alunos acessam a internet de
suas residências, o que facilita o contato dos alunos com as interfaces, mesmo com outras opções de
acesso, em qualquer tempo e em qualquer lugar. A internet tem a capacidade de interligar todos que
dela se utilizam, oferecendo muitas opções de estudo, lazer, entretenimento, informações, etc. É o
marco da 4ª Revolução Industrial, caracterizada pela convergência de tecnologias digitais, físicas e
biológicas.

O local onde a maioria dos tutores (67%) acessa a internet é o laboratório do polo, o que facilita para
os alunos, caso necessitem de informações, tirar dúvidas com seus respectivos tutores. Estes ficam
disponíveis em um horário de plantão que deve ser cumprido, facilitando e contribuindo com o
ensino-aprendizagem dos discentes.

De acordo com Moran (2006):

As paredes das escolas e das universidades se abrem, as pessoas se
intercomunicam, trocam informações, dados, pesquisas. A educação
continuada é facilitada pela possibilidade de integração de várias mídias,
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acessando-as tanto em tempo real como assincronamente — isto é, no horário
favorável a cada indivíduo —, e também pela facilidade de pôr em contato
educadores e educandos.

As interfaces facilitam a educação, tanto para a obtenção de dados, ou até para adquirir novos
conhecimentos por meio delas. As interfaces ligadas à internet são um bom exemplo disso. É verdade
que as páginas web evoluíram bastante desde os anos 90. A facilidade no uso de tais intrumentos
facilitou a busca pelo conhecimento, tanto que hoje é praticamente impossível não viver conectado,
seja em redes sociais, ou fazendo pesquisas em plataformas online com interfaces inteligentes. Na
maior parte do tempo, estamos conectados em alguma rede que nos permite obter qualquer
conhecimento sem ao menos sair do lugar.

Em relação às interfaces mais utilizadas pelos alunos e tutores para auxiliar o aprendizado durante o
curso, obteve-se o seguinte resultado: o AVA e o YouTube apresentaram equivalência de uso com
35%, o e-mail apresentou 30% de utilização. Dentre as interfaces mais utilizadas pelos tutores, se
destaca o YouTube e o fórum com 33% de uso, a lista de discussão e o e-mail com 17%.

A macrointerface AVA, com 35% de uso pelos alunos, destaca a importância para maior eficiência e
eficácia de interação. Porém, a qualidade do processo educativo não depende apenas das interfaces
e recursos tecnológicos utilizados no ambiente, mas também do envolvimento do aprendiz, da
proposta pedagógica, dos materiais veiculados, da estrutura e qualificação de professores, tutores
monitores e equipe técnica.

Em relação a essa interface e suas contribuições ao ensino, Ivo (2015, p. 1) acrescenta:

O Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou simplesmente AVA, é um sistema
criado para gerenciar cursos através da internet, sejam eles presenciais,
semipresenciais ou a distância. Através de um ambiente computacional
interativo, ele auxilia os professores no gerenciamento do curso e seus
conteúdos, permitindo também a interação entre alunos e docentes.

Um ponto que pode ser destacado é que os tutores não citam o AVA como interface mais utilizada.
Acreditamos que tenha existido outra interpretação para tal, tendo em vista a utilizarem principalmente
para disponibilizar os conteúdos aos alunos.

O YouTube, com 35% de uso dos alunos e 33% de uso dos tutores, tornou-se uma das mais
importantes plataformas de buscas no Brasil e no mundo por apresentar infinitos assuntos.

O YouTube, através de seu poder multicultural por uma cultura popular
vinculada ao signo de uma rede social digital, propõe-se a ser a maior rede
midiática de interlocução de vídeos; tendo poder sobre grande parte da
população, fascinando a todas as categorias; principalmente a professores e
alunos. (ALMEIDA et al., 2015, p. 11).

Teruya (2009) alega que vários estudos comprovam que a linguagem midiática é importante para o
processo de ensino e aprendizagem na educação, pois trata-se de uma ferramenta mediadora de
conhecimento que atrai a curiosidade e a atenção dos alunos e que vem adentrando as salas de aula
ao longo dos anos, devido à evolução das tecnologias. A linguagem audiovisual perpassa atualmente
os patamares da educação cognitiva, sendo de extrema importância ver para compreender e
aprender, através não apenas dos códigos escritos, mas também das imagens. Ao longo dos anos, o
mundo educacional vem transformando seu pilar de educação moldado apenas na oralidade do
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professor, voltando-se também para os recursos educacionais audiovisuais, o que agrega valores
cognitivos importantes para o desenvolvimento social, pois permite trabalhar diversos sentidos através
dos elementos visuais, como fotografias, áudios, vídeos, imagens, vozes humanas e efeitos visuais.

Ainda sobre essa questão, Andrade (2007) afirma que a utilização de vídeos em sala de aula não
alteraria os padrões de ensino e aprendizagem, e, sim, agregaria valores contemporâneos de ensino,
já que vem açambarcada de concepções pedagógicas outrora úteis. Os alunos, tutores e as demais
pessoas envolvidas com a educação de forma geral são privilegiados com a facilidade que o YouTube
possibilita, apresentando conteúdos de praticamente todos os assuntos acadêmicos.

Outra interface que se sobressaiu com 30% de uso pelos alunos e 17% de uso pelos tutores foi o
e-mail ou correio eletrônico, sendo um serviço disponível na internet que possibilita o envio e o
recebimento de mensagens, podendo criar um diálogo entre duas pessoas ou ainda, enviar uma
mesma mensagem para vários destinatários, mostrando, assim, o seu potencial para o aprendizado e
comunicação.

Norris e Lovenduski (1993) diziam que no futuro o e-mail deveria assegurar que a chance de aprender
sobre outras culturas estará disponível, toda semana, a estudantes que nunca sequer sonharam em
viajar para fora de seu país. Isso acontece aliado ao incentivo da inclusão digital, tanto dos alunos
quanto dos tutores, podendo ser utilizado como uma técnica para aprimoramento do
ensino-aprendizagem.

O fórum, com 33%, foi a interface utilizada pelos tutores no processo de ensino na EaD. É um recurso
integrado dentro do AVA, sendo destinado a promover debates por meio de mensagens publicadas
abordando uma mesma questão. Os alunos não citam o fórum como interface utilizada, o que faz com
que repensemos sobre a comunicação de ambos, bem como permite inferir que a ferramenta não é
utilizada pelos alunos, mesmo estando à sua disposição.

Essa interface possibilita a troca e discussão de informações sobre um tema por meio do envio de
mensagens. Tem sido bastante utilizada na EaD por apresentar várias características, dentre elas, ser
assíncrona, não precisando que os usuários estejam conectados simultaneamente para a
comunicação acontecer (NARDOCCI; CAMPOS, 2011).

Segundo Mattar (2009), o fórum funciona como uma sala de aula, sem as barreiras de tempo e
espaço, onde os alunos podem aprender e ensinar pela interação entre seus partícipes.

A lista de discussão, também denominada grupo de discussão, com 17% de uso pelos tutores, é uma
interface gerenciável pela internet que permite a um grupo de pessoas a troca de mensagens via
e-mail entre todos os membros cadastrados em uma lista.

Discorrendo sobre esta interface, Lave e Wenger (1991) dizem que para pertencer a uma
comunidade, você não precisa necessariamente ser um participante ativo; o fato de estar inserido e
fazendo parte das discussões abordadas ali faz com que a pessoa possa, no futuro, participar de
forma ativa. Os autores afirmam que a periferialidade é uma posição de empoderamento, ou seja, é
uma posição que oferece possibilidades de aprendizagem para que no futuro haja a participação de
forma completa.

Diante do exposto, salienta-se o papel do tutor como fundamental para direcionar os alunos ao
aprimoramento de suas habilidades e desenvolvimento de competências. Ele deve ser compreendido
como um dos sujeitos que participam ativamente da prática pedagógica. Suas atividades exercidas a
distância e/ou presencialmente devem contribuir para o desenvolvimento dos processos de ensino e
de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico (MEC, 2007).

Salienta-se que na educação a distância da UFS/UAB há dois tipos de tutores: Presenciais e a
Distância. Em nosso caso, o da EaD é o que nos interessa, pois lida mais diretamente com o
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processo de ensino-aprendizagem, exercendo na maioria das vezes o papel de professor. No tocante
à interação dos tutores e alunos, obtivemos os seguintes resultados que comprovam a relação entre
os sujeitos que fazem o Curso de Física da UAB em Sergipe: 57% dos alunos responderam que a
interação com os tutores é razoável e que há alguma interação, o que deve ser levado em
consideração para a qualidade da aprendizagem adquirida pelos alunos e seu aprimoramento como
profissionais qualificados e que contribuam para uma prática pedagógica eficaz.

Segundo Belloni (2003, p. 45): “falta aos estudantes um retorno imediato vindo de uma interação mais
regular com outros estudantes e com os tutores, o que os torna menos aptos à reflexão, à discussão
ou ao questionamento com relação aos conteúdos da aprendizagem”.

A própria disponibilidade tecnológica acaba provocando alterações significativas nas formas de
interação social. A questão não é nem avaliar essas mudanças em relação a aspectos positivos ou
negativos, mas, sim, perceber que o uso desses dispositivos acaba por configurar novas formas de se
“estar junto” (MANTOVANI; MOURA, 2012).

É imprescindível o papel do tutor, como salienta Leal (2014, p. 2): “é a figura do tutor que apresenta
maior destaque para a aprendizagem do aluno, pois, a comunicação entre aluno e professor, seja
este tutor, professor, orientador, ocorre por meio do ambiente virtual e pela tutoria presencial ou
virtual”.

Para 67% dos tutores, a interação com os alunos é razoável, havendo alguma interação, os outros
33% dizem que a interação é boa e que interagem bastante.

Para Primo (2007), as interações humanas na internet podem constituir-se em dois tipos: a interação
mútua, quando há construção da relação entre os atores, quando essa relação é transformada pela
interação, sendo caracterizada por relações interdependentes e processos de negociação, onde cada
interagente participa da construção inventiva da interação, afetando-se mutuamente; e a interação
reativa, quando a interação se constitui em mera ação e reação, sendo linear, limitada por relações
determinísticas de estímulo e resposta. A princípio, seria possível considerar que apenas as
interações do tipo mútuo poderiam ser constituintes de laços sociais. No entanto, as interações do tipo
reativo também podem constituir laços entre os indivíduos na internet. No locus da pesquisa,
percebem-se ambas as interações.

Com o intuito de demonstrar a importância da EaD para a população sergipana, em especial para os
discentes investigados, colocamos, a seguir, depoimentos que reforçam a relevância da oferta de
licenciaturas, da formação de professores em municípios e da qualificação profissional.

Os professores estão tendo a oportunidade de cursar de modo flexível e com
menos desgaste de locomoção.

(Aluno B do Polo de Poço Verde)

Está relacionado à oferta de novas vagas e a facilidade de horário para quem
utiliza.

(Aluno C do Polo de Arauá)

Aumentando a oferta de profissionais qualificados nos municípios.

(Alunos D do Polo de Japaratuba)

Podemos afirmar, segundo os depoimentos, que os alunos acreditam na EaD, alegando ser
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oportunidade única, favorável à formação inicial de professores, contribuindo para a qualificação e,
consequentemente, para que o aluno seja um profissional atualizado e competente no labor exercido
ou futuramente no magistério. Demonstram uma visão prosaica sobre a educação a distância,
corroborando com o que Niskier (2000, p. 49) diz, quando afirma que “a EaD se tornou a modalidade
fundamental de aprendizagem e ensino, no mundo inteiro. Antes cercada de mistério, hoje é até
mesmo reivindicada por sindicatos poderosos, no Brasil, onde o seu prestígio cresce de forma
bastante visível”.

Destarte, parte-se de um conceito extremamente simples: alunos e professores separados por certa
distância e às vezes pelo tempo. A modalidade modifica aquela velha ideia de que, para existir
ensino, seria sempre necessário contar com a figura do professor em sala e de um grupo de
estudantes.

Do ponto de vista dos paradigmas econômicos, as tendências mais fortes apontam para uma
Educação a Distância focada no estudante e que atenda as exigências do mercado capitalista. A
sociedade contemporânea possui características que têm impacto sobre a educação, pois exige um
trabalhador multiqualificado, mais autônomo e informado. Por conseguinte, o cidadão tem cada vez
menos tempo para o ensino presencial e cada vez mais necessidade de estar preparado para a
competitividade. Diante desse impasse, a EaD oferece a oportunidade de qualificação com a
adequação de tempo e lugar, tão necessária ao cidadão estudante (REIS; ARAÚJO, 2010).

Assim, percebe-se que a aprendizagem autônoma é a saída para a sociedade moderna e imediatista,
possibilitando ao aluno criar seu tempo de estudo e adequação às exigências impostas pelo mercado
de trabalho.

A Educação a Distância proporciona motivação para a pesquisa, acessibilidade, autonomia e
flexibilidade nos estudos, respeitando o tempo e o espaço do aluno, assim a educação tem maior
possibilidade de se desenvolver conectada à realidade do indivíduo, permitindo a organização do
tempo de forma individual.

Nessa perspectiva, merece atenção o currículo dos cursos nesta modalidade de ensino, em especial
na UAB/SE e no Curso de Física, pois o currículo, mais do que uma simples enumeração de
conteúdos e diretrizes a serem trabalhados em sala de aula pelos professores ao longo das diferentes
fases da vida escolar dos estudantes, é uma construção histórica e cultural que sofre, ao longo do
tempo, transformação em suas definições. Por esse motivo, para o professor, é necessário não só
conhecer os temas concernentes ao currículo de suas áreas de atuação, como também o sentido
expresso por sua orientação curricular (PENA, 2003). Ou como diria Silva (1999, p. 11), “O currículo
seria um objeto que precederia a teoria, a qual só entraria em cena para descobri-lo, descrevê-lo,
explicá-lo”.

Com o intuito de entender como a estrutura curricular é vista pelos alunos, foram analisados os seus
entendimentos relativos ao currículo do curso ofertado pela UAB/UFS. Foi notável a percepção de que
a estrutura curricular do curso não contempla as expectativas de todos os alunos. Alguns (37%)
alegaram que existe o equilíbrio das disciplinas; outros (25%) questionam que há poucas disciplinas
pedagógicas; já 12% ressaltaram haver muitos estágios. Entende-se que geralmente o aluno que
cursa a EaD tem “pouco tempo”, mas é necessário entender a importância dos estágios para
formação discente.

Sobre os estágios Kulcsar, (1991, p. 63) diz: “os estágios supervisionados são uma parte importante
da relação trabalho-escola, teoria-prática, e eles podem representar, em certa medida, o elo de
articulação orgânica com a própria realidade”.

Já os tutores veem certo equilíbrio entre as disciplinas obrigatórias e optativas/eletivas, alegando que
tal equilíbrio permite várias experiências e aprendizagens para os alunos do curso, que

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/interacao_de_alunos_da_uab_com_as_interfaces_tecnologicas_no_curs.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.11-16,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



consequentemente serão transmitidas para outros alunos.

O Projeto Político-Pedagógico do Curso de Física a distância da UFS questiona a qualidade da
educação tradicionalmente dispensada aos alunos, a competência dos professores e as instituições
responsáveis por sua formação. E chega ao consenso de que, diante da velocidade com que as
inovações científicas e tecnológicas vêm sendo produzidas e necessariamente absorvidas, o atual
paradigma de ensino, em todos os níveis, mas, sobretudo no ensino superior, é inviável e ineficaz.

Dessa forma, os currículos vigentes estão transbordando conteúdos informativos em flagrante
prejuízo dos formativos, fazendo com que os estudantes saiam dos cursos de graduação com
“conhecimentos” já desatualizados e não suficientes para uma ação interativa e responsável na
sociedade, seja como profissionais, seja como cidadãos (UFS, 2012)

A estrutura curricular do curso é construída para tentar equilibrar as necessidades internas com as
externas, preparando o aluno para uma possível continuação dos estudos após a graduação ou para
ser um bom profissional em sala de aula, mas já existe a concepção em relação à dificuldade de
formar profissionais no ensino superior, devido o avanço científico e tecnológico.

Sabendo-se da depreciação que os cursos EaD ainda sofrem, fizemos concisa comparação das
grades curriculares dos Cursos de Física a distância e presencial, já que surgem várias perguntas
quando o assunto é educação a distância, dentre elas, o ensino dos cursos EaD é diferente dos
cursos presenciais A estrutura curricular é diferente de tal forma que não prepare os alunos para
futuramente serem bons profissionais, a depender da área

Em relação à análise das grades curriculares dos Cursos de Física a distância e presencial, pode-se
elencar algumas diferenças e semelhanças. Ressalta-se que, na verdade, o modelo do currículo
presencial ainda é utilizado na modalidade a distância, salvo poucas alterações. Dentre estas:
duração mínima e máxima do curso, disciplinas optativas e obrigatórias.

Um ponto a destacar é o fato de que no Curso de Física a distância há apenas uma disciplina voltada
para as tecnologias: “Educação e Tecnologias da Informação e da Comunicação”, com 60 horas e
quatro créditos, sendo obrigatória. Daí, a necessidade do currículo estar voltado para as inovações
tecnológicas da sociedade globalizada, informacional, inclusive com disciplinas direcionadas às
Tecnologias da Informação e Comunicação, até mesmo contribuindo para o público-alvo entrar em
contato com o que há de mais moderno em termos de recursos tecnológicos utilizados na educação,
em especial para a educação a distancia e online.

Considerações Finais

Sabe-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB 9394/96, em conjunto com o
Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, estabelece que os Referenciais de Qualidade para a
Educação Superior a Distância pautaram as regras para a regularização, supervisão e avaliação
dessa modalidade. Ou seja, cada instituição possui a liberdade de organizar-se da forma que
acreditar ser mais acessível e conveniente, visto que não há um modelo único de educação a
distância.

Assim, pautados na legislação, nos propusemos a investigar as utilizações e contribuições das
interfaces utilizadas no Curso de Física da UAB/UFS para o ensino e aprendizagem na educação a
distância, percebendo que existe a necessidade de melhorias em diversos pontos para a dispersão da
UAB, no campo de acesso à internet de qualidade, ou até mesmo no AVA. E constatou-se também
que as interfaces de modo geral e as praticidades que a mesma traz são de suma importância para o
aprendizado nessa modalidade de educação.
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Reconsiderando os pontos utilitários da interface AVA, as características dos usuários (alunos) e a
interação (relações no meio da UAB) e seguindo o pensamento de Stephen P. Anderson (2011 p. 35):
“é necessário aumentar a motivação e diminuir a fricção (permitindo que os usuários façam mais
tarefas com menos ruídos e obstáculos)”. Assim será possível proporcionar uma experiência
satisfatória para as partes envolvidas no ensino, fortalecendo o ambiente de aprendizagem e a
formação de mais e melhores profissionais.

Percebeu-se que a falta de familiarização dos alunos com o ambiente virtual de aprendizagem e a
falta de disciplinas que venham a melhor adaptá-los a essa modalidade de ensino dificultam um maior
envolvimento dos sujeitos com a EaD. Constatou-se igualmente que, com o avanço científico e
tecnológico acerelado, é preciso realizar adaptações e modificações no ambiente proporcionado ao
aluno, facilitando o seu uso e a relação mais próxima com os tutores, empreendendo melhorias na
interface de ensino AVA que possam ajudar o aluno a se adaptar a esse modelo de ensino e
conseguir progresso acadêmico.

Por fim, corroboramos com Schiller (2011) ao dizer que as Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) estão cada vez mais presentes na sociedade. A cada dia, com mais rapidez, aparecem novos
recursos tecnológicos que possibilitam a comunicação entre pessoas nas mais diversas partes do
mundo e obviamente a aprendizagem alcança possibilidades de êxito. Tais transformações têm
modificado as estruturas que orientam os modos de vida e, principalmente, a relação das pessoas
com o mundo e com outras pessoas. E isso se processa na educação.
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