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RESUMO – O estudo apresentado foi realizado no Programa de Desenvolvimento Educacional – 
PDE do Governo do Estado do Paraná, para que os profissionais da educação pudessem ampliar 
seus conhecimentos sobre a modalidade educação à distância. Os objetivos deste trabalho foram: 1) 
apresentar as possibilidades de interação tecnológicas disponíveis nessa modalidade de ensino, 2) 
proporcionar olhar diferenciado sobre o papel do professor frente à educação, procurando entender 
como acontece a construção do conhecimento na Educação a Distância e 3) entender qual a ação do 
professor-tutor nos ambientes virtuais de aprendizagem e como aproveitar esses conhecimentos em 
outras modalidades de ensino. Nesse trabalho realizamos reflexões sobre os pressupostos teóricos 
da EaD, Tutoria online e tutoria presencial, o aluno de EaD, Direitos Autorais e Internet, Ambientes de 
Aprendizagem, Blog e Moodle. Destacamos a importância de trazer para o ambiente educacional 
presencial propostas que utilizam as tecnologias da informação e comunicação, meio de interação no 
processo educativo, organizando as informações transformando-as em conhecimento. Para tanto os 
professores cursistas experimentaram alguns recursos de mídia com o intuito de aproximá-lo das 
tecnologias. Nos preocupamos em deixar claro que as tecnologias digitais podem ser usadas tanto 
como fator de alienação, quanto como fator de emancipação, que se bem conduzidas vão contribuir 
para humanizar pessoas, aproximar culturas e difundir saberes. Nessa perspectiva crítico reflexiva, o 
professor transforma-se num investigador de sua prática, reflete sobre sua ação e reelabora seu fazer 
docente de acordo com novos procedimentos metodológicos, com aprofundamento das temáticas 
educacionais e dos conteúdos referentes a sua área de atuação. 
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Introdução 
 

  Quando conhecemos algumas possibilidades oferecidas pelos meios digitais, incorporadas 
ao fazer pedagógico, a busca pelo conhecimento poderia se tornar um meio para desenvolver as 
habilidades e competências necessárias tornando o conhecimento interessante para o aluno e para o 
professor constituindo-se em novas maneiras de ensinar e aprender, contribuindo dessa forma para 
uma prática reflexiva.  Percebemos a importância do professor reflexivo que construa aprendizagens 
no cotidiano da escola pois, como afirma Perrenoud (2002, p 13): “Todos nós refletimos na ação e 
sobre a ação, e nem por isso nos tornamos profissionais reflexivos. É preciso estabelecer a distinção 
entre a postura reflexiva do profissional e a reflexão episódica de todos nós sobre o que fazemos.”A 
busca de uma prática coerente com a teoria estabelece um canal de comunicação proporcionando a 
eficácia do fazer didático; o profissional reflexivo precisa a partir dessa premissa reorganizar a ação 
como expressão de sua consciência profissional. 
 Entre os conceitos estudados tivemos a preocupação em discutir as implicações relativas aos 
direitos autorais para a internet, pois nesse novo espaço de interação se faz necessário 
estabelecermos organização e regras, pois se constitui numa nova sociedade que abre um canal de 
comunicação com o mundo tanto com fatores positivos como negativos que precisam ser mediados 
de forma ética, para que se todos nós possamos desenvolver habilidades que contribuam com uma 
sociedade mais justa e preocupada com o bem comum, em respeitar os aspectos legais. Abreu 
(2011) ressalta alguns cuidados que se fazem necessários para garantir a segurança nesse espaço, 
entre eles, julgamos necessário: proteger a identidade, cuidar da privacidade, preocupar-se com a 
segurança da informação; conhecer sobre os direitos de imagem e os direitos autorais; preocupar-se 
com a liberdade de expressão responsável; saber sobre as leis e consequências das atitudes e 
procedimentos que regulamentam o ciberespaço. Ressaltamos ainda a importância de estabelecer a 
diferenciação entre o trabalho desenvolvido na sala de aula “são as condutas que embora possam 
restringir a amplitude do domínio do autor da obra, são acolhidas pela lei, com vistas ao 
desenvolvimento cultural”.  

A utilização dos meios digitais na educação possibilita uma construção particular na relação 
do indivíduo com o conhecimento, promove a autonomia e associação com outros saberes que são 
próprios das experiências de cada um. Para Mercado (p. 36, 1999) “a educação na maior parte das 
vezes não estimula a capacidade da dúvida, da incerteza, a consciência de que todo conhecimento é 
provisório, que está em contínuo processo de criação e recriação”, portanto o compromisso está em 
promovermos a construção do conhecimento, a discussão, a argumentação em espaços 
educacionais que sejam apropriados ao desenvolvimento desses fazeres, onde o aprender assume 
novos significados que “passa a ser concebido como um processo de apropriação individual” 
(MERCADO, 1999, p. 37).  

O aspecto significativo dessa proposta está em aproximar as tecnologias educacionais e a 
possibilidade de trazer para o contexto da escola os saberes aqui estudados ampliando as 
oportunidades dos professores e alunos em tornar a educação um projeto de formação permanente, 
com o intuito de priorizar o conhecimento. As reflexões encaminharam as ações a fim de que 
pudéssemos ultrapassar os conhecimentos cotidianos e reinventar uma forma peculiar de propor as 
atividades escolares comuns as áreas de ensino e/ou disciplinas curriculares, superando os entraves, 
transformando as informações em conhecimento.  

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) tem o compromisso de se tornar cada vez 
mais interativas, de facilitar a comunicação entre professores e alunos:  

por ambientes podemos entender tudo aquilo que envolve pessoas, natureza 
ou coisas, objetos técnicos. Já o virtual vem do latim medieval virtualis, 
derivado por sua vez de virtus,força, potência. No senso-comum muitas 
pessoas utilizam a expressão virtual que designa alguma coisa que não 
existe [...] vem representando algo fora da realidade, o que se opõem ao real. 
Lévy (1996) em seu livro O que é o virtual? Nos esclarece que o virtual não 
se opõe ao real e sim ao atual. Virtual é o que existe em potência e não em 
ato. Citando o exemplo da árvore e da semente, Lévy explica que toda 
semente é potencialmente uma árvore, ou seja, não existe em ato, mas existe 
em potência. [...] o virtual faz parte do real, não se opondo a ele[...] (SANTOS, 
2003, p. 2).  
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As plataformas virtuais de aprendizagem conferem significados aos ambientes virtuais de 
aprendizagem. Conversamos sobre as plataformas virtuais em software’s livres são: moodle, dekeos, 
sakai, manhattan, bazaar, entre outras e as comerciais mais conhecidas: teleduc, aulanet, ágora 
virtual, blackboard, etc. Há muitas possibilidades de interação e diversas formas de comunicação 
nesse ambiente e passaremos a explorar alguns: 

Ao se pensar sobre a interação nos ambientes educacionais, os blogs, embora inicialmente 
não tenham sido propostos para isso, apresentam uma estrutura que pode ser considerada 
pedagogicamente, pois permite um processo contínuo de interação. As ferramentas das quais a 
estrutura de Blog dispõe, pode organizar debates, fomentar discussões, gerar opiniões, propor novas 
pesquisas a partir de situações já estudadas, encaminhar para aprofundamento das opiniões sobre 
um determinado assunto, segundo Franco (2005) “o que permite ao autor do weblog, comunicar-se 
com quem escreveu, propiciando assim, mais uma forma de interação.  

Estas ferramentas podem proporcionar situações de debates escritos, 
discussão de idéias, complementação de temas e pesquisas sobre 
diferentes assuntos educacionais, a partir dos textos lidos na parte 
referentes aos posts, ou até mesmo nos comentários. Além disto, o visitante 
do blog ao deixar um comentário, tem seu e-mail ou seu site identificado,  

 Os weblogs, ou blogs, são um exemplo de comunicação assíncrona, que seus usuários 
podem ter acesso pela internet, suas ferramentas são de fácil utilização e suporta o código HTML, 
hoje, é utilizado por uma gama muito grande de profissionais de várias áreas, podendo ser 
classificados como blogs pessoais, profissionais, ajudando a construir espaços de interação, 
tornando-se, segundo Silva (2003) essa forma de comunicação na web se torna cada vez mais 
popular, constituindo-se numa cultura própria onde todos os internautas que queiram podem dele 
usufruir pois se utiliza de processos simples de comunicação facilitando a interatividade entre todos 
os indivíduos. 

Graças a esses requisitos os weblogs, conquistaram os espaços educacionais e o professor 
pode utilizar esse espaço virtual para organizar sua matéria e desenvolver uma comunicação mais 
precisa com o seu aluno, dinamizando seu trabalho, suas ideias, e propostas de pesquisa, 
fomentando discussões com todos os envolvidos na cibercultura, criando uma rede de 
conhecimentos.  

A página pode ser aberta a qualquer pessoa ou só para os alunos, 
dependerá de cada situação. O importante é que professor e alunos tenham 
um espaço, além do presencial, de encontro e visibilização virtual (MORAN, 
2000, p. 2).  

Frente aos estudos realizados e como a proposta da implementação do Progama de 
Desenvolvimento da Educação, os professores do Colégio Estadual Professor Colares, construíram 
seu Blog, com recursos de internet e utilizaram o laboratório PRD da escola, observaram as 
possibilidades das listas de discussão no estudo de sua disciplina, da Wikipédia, fóruns virtuais e a 
plataforma moodle, esclarecemos algumas questões sobre os direitos autorais para a inaternet, 
conhecemos a atuação do professor-tutor e o perfil do aluno de EaD, alguns ambientes de 
aprendizagem, num curso de 64 (sessenta e quatro) horas oficialmente, pois o curso foi oferecido em 
oito temas, dois encontros de quatro horas nas segundas-feiras no período noturno, sextas-feiras 
pela manhã e para não ocasionar transtornos à sistemática do Colégio, também oferecido na hora 
atividade do professor, somando um número adicional indefinido, a essa carga horária. 

  
 
Objetivos 

 
1) Apresentar as possibilidades de interação tecnológicas disponíveis nessa modalidade de 

ensino. 
2) Proporcionar um olhar diferenciado sobre o papel do professor frente à educação, 

procurando o entendimento de como acontece a construção do conhecimento na 
modalidade de Educação a Distância. 

3) Entender qual a ação do professor-tutor nos ambientes virtuais de aprendizagem e como 
aproveitar esses conhecimentos em outras modalidades de ensino.  
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Metodologia 
 
O curso desenvolvido foi realizado entre os professores do Colégio Estadual Professor 

Colares com um total de vinte participantes. Foram realizados oito temas desenvolvidos em dois 
encontros para cada tema com quatro horas de duração, somando o total de 64 horas de curso. 
Havia também a possibilidade dos professores que não tinham tempo nos dias oferecidos, de realizar 
o curso em sua hora atividade, dessa forma pudemos atender melhor e particularmente cada 
professor, determinando um número de sessões muito superior ao proposto no início da 
implementação, mas como nosso objetivo era proporcionar esse conhecimento a aqueles que 
gostariam de participar, enfrentamos o desafio. 

Começamos fazendo uma reflexão sobre como as tecnologias digitais se incorporam na 
vida das pessoas, com o vídeo “Educação Digital”, inserimos uma discussão sobre o papel da 
educação frente a essa tecnologia, qual o papel do educador frente a essas possibilidades de 
comunicação, a relação do homem com o conhecimento nos dias atuais, pensando em que diferentes 
papéis e funções tem os recursos audiovisuais na educação e especialmente o computador na 
transmissão de informações relevantes como por exemplo um documentário em video, um filme, um 
programa de Tv, comercial ou a busca de novos artigos, materiais de pesquisa, leitura de jornais e 
revistas online, entrar num chat. Para que todos entendessem de qual mudança estávamos falando, 
vimos o filme Helpdesk que mostra de forma simples as tecnologias tomando espaço em nossas 
vidas. Os professores realizam pesquisas na internet, tiveram a oportunidade de compartilhar com os 
demais o que pesquisou; com alguns houve a necessidade de mostrar como salva um arquivo no 
computador, como acessa esse conteúdo novamente, de que forma são processadas as informações 
e imagens na internet e nos bancos de dados que foram organizados para o desenvolvimento das 
atividades posteriores. Estudamos os conceitos básicos da EaD, da tutoria online e tutoria presencial, 
mapeamos o aluno dessa modalidade de ensino, tomamos consciência dos direitos autorais para a 
internet, ilustramos como as se processa a informação na internet com o vídeo Guerreiros da Internet, 
e mostramos o Blog como ferramenta interativa de produção do conhecimento, estudamos também 
alguns dos ambientes virtuais de aprendizagem em especial o Moodle. 

Os recursos multimia utilizados foram as instalações do PRD do Colégio, data show, 
recursos de pesquisa na internet (reas – recursos educacionais abertos, objetos de aprendizagem 
disponíveis no portal dia-a-dia educação), recursos do sistema operacional Linux no desenvolvimento 
dos encontros. 

 
 

Resultados 
 
Observamos que embora todos os participantes tivessem se manifestado positivamente ao 

participar das atividades, percebemos que foi só um ponta pé inicial ao uso das tecnologias digitais, 
que talvez, pela relação que cada um tem com os meios digitais é necessário mais experiências para 
que possam a utilizar essas ferramentas com mais eficiência e propriedade. Os profissionais ainda se 
sentem inseguros frente a esse trabalho. 

 
 

Conclusões 
 

Toda e qualquer ação educativa depende da eficiência das ações, do comprometimento do 
professor e do aluno, superando desafios para obter os resultados esperados diante da legitimidade 
do processo educativo. As dimensões aqui estudadas se inter-relacionam e atuam de forma não 
linear, mas com objetivos e propostas claras e distintas de acordo com cada papel especificado pela 
Educação à Distância. 

Marco Silva (2005) declara que a interatividade é a modalidade 
comunicacional que ganhou ênfase com a cibercultura, quando é aberta ao 
receptor a possibilidade de responder ao sistema de expressão e de 
dialogar com o mesmo. O autor considera que a atitude comunicacional não 
deve ser um ideal, mas uma atitude prática e cotidiana e que “é preciso 
despertar o interesse dos professores para um nova comunicação com os 
alunos em sala de aula presencial e/ou virtual”. Diz que “é preciso enfrentar 
o fato de que, tanto a mídia de massa quanto a sala de aula estão diante do 
esgotamento do mesmo modelo comunicacional que separa emissão e 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/
http://www6.ufrgs.br/co-link/dicionariosocial/view_text.php?wikipage=//cibercultura
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recepção.” Declara então que “comunicar não é simplesmente transmitir, 
mas disponibilizar múltiplas disposições a intervenção do interlocutor. A 
comunicação só se realiza mediante sua participação. (p.197) 

Ao se analisar as situações de ensino e aprendizagem percebemos claramente que o papel 
dos atores desse processo muito se assemelha a prática diária da aprendizagem presencial, 
considerando o comprometimento, e postura diante de ações inerentes ao ensino. A qualidade do 
trabalho desenvolvido nessa modalidade de educação requer competência, respeito e 
intencionalidade no fazer pedagógico para gerar atitudes de consciência participativa no dia a dia. 

Percebemos a possibilidade de tornar o aluno autônomo em seu processo de conhecimento, 
contribuindo para a universalização da qualidade de ensino minimizando as desigualdades sociais. A 
importância desse estudo para a escola, para a formação do professor tem que se perceber na 
posição de Takahashi (2000, p.30) afirmando que a sociedade da informação não é um modismo, 
pois da maneira como está inserida na sociedade transforma a economia, a sociedade, a cultura 
global estabelecendo num novo paradigma. 

Na interação com os participantes da implementação ficou claro que todos se preocupam 
com o rumo que a educação vem tomando nos dias atuais, consideram importante esse 
conhecimento; muitos conforme relatos e as posturas adotadas nos encontros, se utilizam de 
recursos multimídias variados, deram sugestões ao trabalho, contribuíram com opiniões sobre os 
temas apresentados, mostraram aos demais como estão aproveitando esse conhecimento no dia-a-
dia da sala de aula. O que se tornou mais importante no desenvolvimento desse trabalho ficou 
expresso na colaboração de cada um com o outro, na ajuda mútua entre os pares, na “Inteligência 
Coletiva”. 
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