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RESUMO 

 
 
 
 
 
 
Apresentado como uma forma de inclusão social, a procura pelo Ensino a Distância 
(EaD) cresce de forma exponencial e integra as metas governamentais para 
expansão do acesso ao ensino superior. A presente investigação busca 
compreender o papel da hospitalidade no Ensino a Distância (EaD) em Instituições 
de Ensino Superior (IES) da cidade de São Paulo, relativo ao período 2010 a 2014. 
O objetivo geral visa entender a interação do estudante com o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) e com os atores envolvidos no processo de ensino. Para 
atingir esse propósito tem como objetivos específicos: a) identificar as modalidades 
de cursos de EaD nas Instituições de Ensino Superior na Cidade de São Paulo no 
período de 2010 a 2014; b) descrever as plataformas utilizadas no AVA; c) 
dimensionar os papéis desempenhados por tutores, professores, coordenadores e 
alunos; d) contextualizar a dinâmica das aulas de acordo com o tipo de curso. A 
metodologia do estudo apoia-se na realização de entrevistas semiestruturadas, 
pesquisa bibliográfica e documental. Os resultados obtidos revelam que a 
hospitalidade e o acolhimento são possíveis no ambiente virtual de aprendizagem 
mediante o envolvimento, integração e interação dos sujeitos nas plataformas. 
Destaca-se a importância do tutor neste processo, bem como atenção ao ambiente 
virtual de aprendizagem de forma que o estudante compreenda sua 
responsabilidade e importância nesse contexto. 

 
Palavras chave: Hospitalidade. Acolhimento. Ensino a Distância. Tutoria. Ensino 
Superior. 
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ABSTRACT 

 

Presented as a form of social inclusion, demand for E-Learning grows exponentially 
and integrates government targets for expanding access to higher education. This 
research seeks to understand the role of hospitality in E-Learning in Undergraduate 
in São Paulo, for the period 2010 to 2014. The overall objective aims to understand 
the student's interaction with the Virtual Learning Environment (VLE) and the actors 
involved in the teaching process. To achieve this purpose has the following 
objectives: a) identify the modalities of distance education courses in higher 
education institutions in the city of São Paulo in the period 2010-2014; b) describe 
the platforms used in VLE; c) size the roles of tutors, teachers, engineers and 
students; d) contextualize the dynamics of the classes according to the type of 
course. The study methodology relies in carrying out semi-structured interviews, 
literature review and documentary. The results show that the hospitality and 
reception are possible in the virtual learning environment by involving integration and 
interaction of the subjects on the platforms. It highlights the importance of the tutor in 
this process, as well as attention to the virtual learning environment so that students 
understand their responsibility and importance in this context. 
 

Keywords:  Hospitality.  E-learning. Reception.Tutoring. Undergraduate. 
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INTRODUÇÃO   

O Ensino a Distância (EaD) cresceu exponencialmente na última década, bem 

como as metas governamentais que tornam essa modalidade de ensino uma forma 

de inclusão social, processo facilitado pelo desenvolvimento de tecnologias da 

informação e comunicação, elementos que despertaram o interesse pelo tema e 

justificam o seu estudo. Diferentes vertentes de investigação e focos distintos são 

analisados por Luckesi (1989), Llamas (1996), Kenski (2003), Maia e Mattar (2007), 

Alves (2011) e Moore (2007) e Keegan (2001), no entanto, ainda são raros os 

estudos voltados à hospitalidade no Ensino a Distância.  

A proposta da presente investigação visa compreender o papel da 

hospitalidade no Ensino a Distância (EaD) em Instituições de Ensino Superior (IES) 

da cidade de São Paulo, relativo ao período 2010 a 2014. A existência de um agente 

mediador nesse processo, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), determina o 

problema de pesquisa: as ações de acolhimento do aluno potencializam o processo 

de ensino?  

De forma a responder ao problema proposto, apresenta por objetivo geral 

entender a interação do estudante com o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 

com os atores envolvidos no processo de ensino. Para atingir esse propósito tem 

como objetivos específicos: a) identificar as modalidades de cursos de EaD nas 

Instituições de Ensino Superior na Cidade de São Paulo no período de 2010 a 2014; 

b) descrever as plataformas utilizadas no AVA; c) dimensionar os papéis 

desempenhados por tutores, professores, coordenadores e alunos; d) contextualizar 

a dinâmica das aulas de acordo com o tipo de curso. 

A Associação Brasileira de Educação a Distancia (ABED) existe há 21 anos e 

foi fundada por um grupo de educadores no sentido de incentivar pesquisas e 

estimular o crescimento desta modalidade de ensino no Brasil. Publica a Revista 

Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância, referência para os pesquisadores 

dessa área e, em parceria com o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa (INEP), 

produz o Relatório Analítico de Aprendizagem do Ensino a Distância. Para fomentar 

a pesquisa nesta área, bem como incentivar a criação de material, ferramentas e 
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políticas públicas que beneficiem e qualifiquem a área, promove anualmente o 

Congresso Internacional do Ensino a Distância (CIAED).1  

Para ilustrar a importância desse evento na divulgação de estudos 

acadêmicos, destacam-se a seguir aqueles que foram incorporados a presente 

dissertação.  

Barros (2003) traça um panorama do ensino a distância no mundo, elenca as 

peculiaridades da modalidade de ensino a distância nos cinco continentes e aborda 

as mega universidades que contemplam mais de 100 mil alunos.  

A inclusão e interatividade são contempladas por Alves (2011), que 

desenvolve uma cronologia desde a revolução da comunicação via rádio até os 

novos cenários da educação e comunicações com o uso das tecnologias, e 

perpassa a regulamentação do ensino a distância no Brasil.  

Já na obra “A legislação que trata da EaD”, Gomes (2009) afirma que a 

educação a distância nasceu fora dos muros tradicionais da educação, a 

contextualiza até a chegada da formalização e legalização, aborda a legislação e a 

necessidade de fiscalização governamental.  

No artigo “Aspectos culturais e a EaD”, Niskier (2000) discorre acerca da 

educação, cultura e trata as inovações nas Leis e Diretrizes de Base (LDB) para a 

educação no Brasil.  

Em seu artigo “Interatividade e Aprendizagem”, Mattar (2009) aborda a 

importância e complexidade da interatividade na educação como uma nova relação 

entre as pessoas e as máquinas. Discorre sobre a importância desta interação 

ligada à aprendizagem ao que dialoga com Freire (2006), Vygostky (2004) e Piaget 

(1973). 

Azevedo (2011) apresenta os primeiros modelos educacionais oriundos da 

Inglaterra e as mudanças sofridas ao longo do tempo, ressalta o uso de tecnologias 

e o descaso das políticas públicas com a alfabetização de adultos e a falta de 

vontade política em investir e cobrar melhorias em “Os primórdios da EaD na 

educação superior brasileira”. 

Na obra “Formação e Invenção do professor no século XXI”, Buarque (2011) 

ressalta a evolução do papel do professor, desde o quadro negro e a tradicional 

figura detentora da informação até a modernização advinda do uso de tecnologias, 

                                            
1 No CIAED destacam-se palestras, cursos, distribuição de materiais e exposição de 
trabalhos acadêmicos. 
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acentua que a mudança é importante sem perder o foco na regulamentação de 

políticas públicas para a melhora da qualidade na educação. 

O levantamento realizado no banco de teses da Capes pautou-se pela 

identificação de teses e dissertações sobre hospitalidade virtual, hospitalidade na 

educação superior e o papel do tutor no ensino a distância: Rosolino (2006) aborda 

o virtual voltado para criação de websites; Lima (2011), Valdívia (2012) e Tamião 

(2012) discorrem sobre a hospitalidade na educação superior e Silva (2004) trata o 

papel do tutor no ensino a distância, todavia, centrada em educação matemática e 

tecnológica. Os estudos foram importantes para nortear a pesquisa, principalmente 

no tocante a hospitalidade virtual, bem como ao estado da arte ligado ao ensino a 

distância.  

Desse conjunto destaca-se a dissertação de Valdívia (2012) que investiga a 

produção científica relativa ao período de 1991 a 2010. O estudo fez uso de filtros 

para refinar a busca e a partir destes foi eleito o ensino a distância no ensino 

superior como tema da pesquisa. Para essa autora não há distinção da figura de 

professor, tutor e docente no ambiente virtual de aprendizagem, questão perseguida 

na presente análise. Os demais estudos salientam o desafio que há em propiciar um 

ambiente acolhedor aos estudantes no ambiente virtual de aprendizagem, tornando 

o contato com o aluno próximo e interativo mesmo com a separação em tempo e 

espaços distintos. 

A compreensão do papel da hospitalidade apoia-se em Lashley e Morrison 

(2004), que discorrem sobre os domínios e dimensões da hospitalidade, e Camargo 

(2004), que corrobora com esses autores e conceitua a hospitalidade virtual como 

um fértil campo para estudo. A abordagem de Raffestin (1997) acerca da passagem 

da exterioridade para a interioridade, bem como a importância da comunicação entre 

um mundo e outro, é complementada pelo conceito de lugar de hospitalidade 

proposto por Baptista (2002; 2005; 2008), como lugar de contato, proximidade e 

mediação, favorecendo os laços de proximidade que une e separa distâncias. A 

proposta da hospitalidade incondicional nas universidades desenvolvida por Derrida 

(2001) também é incorporada à análise. O conceito de dádiva, desenvolvido 

orginalmente por Mauss (2002) e atualizado para o mundo contemporâneo por 

Godbout (1999), fundamenta o conceito de hospitalidade incorporado a presente 

dissertação.  
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O referencial sobre educação ampara-se em Teixeira (1959) e Freire (2006), 

ao passo Lévy (2005) e Ciborra (2009) contextualizam a tecnologia, bem como os 

conceitos de virtual e cibercultura.  

As principais fontes para o mapeamento do Ensino a Distância são o Censo 

do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa (INEP, 2013) e os dados da Associação 

Brasileira de Educação à Distância (ABED), sociedade científica que efetua 

levantamentos periódicos de dados junto às instituições que utilizam a modalidade 

EaD2. Caracterizada como uma pesquisa qualitativa, além da pesquisa bibliográfica 

e documental, a metodologia do estudo apoia-se na realização de entrevistas 

semiestruturadas com alunos, tutores, professores e coordenadores de curso do 

Ensino a Distância, mantendo-se no anonimato instituições e entrevistados.    

O desejo de investigar o tema decorre da experiência da pesquisadora nos 

trabalhados desenvolvidos no EaD em Instituições de Ensino Superior e da 

experiência como tutora e professora.  

A inserção dessa reflexão no Mestrado em Hospitalidade julga-se apropriada, 

em função do crescimento dessa modalidade, acrescido do fato de o virtual ser 

tratado como um dos domínios da hospitalidade por Camargo (2004).  Ampliam-se 

assim, as possibilidades de estudo da hospitalidade: 

Sites na Internet de empresas, de cidades, de órgãos públicos, de 
indivíduos etc., mostram uma tendência de tal forma ascensional, 
que é difícil imaginar o futuro da hospitalidade sem uma 
consideração efetiva deste campo virtual [...] maior interação entre o 
consumidor do serviço e a empresa turística deve-se, sobremaneira, 
às numerosas possibilidades de estreitamento destas relações, 
surgindo assim uma Hospitalidade Virtual (CAMARGO, 2004, p.51). 

A dissertação está estruturada em três capítulos. O primeiro capítulo aborda o 

tema hospitalidade no ensino, bem como conceitos da hospitalidade e educação. 

Trata a educação no Brasil, o ensino a distância e as modalidades utilizadas pelas 

Instituições de Ensino Superior, além de situar os papéis desempenhados por 

alunos, tutores, professores e coordenadores nesse sistema de ensino. O segundo 

capítulo discorre sobre o a educação a distância no Brasil e o uso de tecnologia da 

informação nas plataformas acadêmicas virtuais. O terceiro capítulo reúne os 

                                            
2 Os levantamentos realizados pela Associação Brasileira de Educação à Distância (ABED) 
são utilizados pelo Ministério da Educação e Cultura, o que traz confiabilidade ao estudo 
apresentado e justifica sua incorporação à dissertação.   
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resultados da pesquisa realizada com alunos, tutores, professores e coordenadores 

de curso.   
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CAPÍTULO 1 - HOSPITALIDADE E ENSINO 

O presente capítulo contextualiza a trajetória do ensino no Brasil, discorre 

sobre o ensino a distância como um lugar de hospitalidade e apresenta os seus 

principais protagonistas.  

1.1 Trajetória do ensino no Brasil 

Para que se possa compreender a educação formal no Brasil faz-se 

necessário realizar um estudo da trajetória e contextualizá-la, bem como identificar 

as bases e movimentos que promoveram as mudanças e os sujeitos que 

influenciaram seu desenvolvimento. Nesse sentido, destaca-se Anísio Teixeira cujas 

ideias de mudança e inovação fundamentam-se na obra de John Dewey3.  

Para esse filósofo e educador a educação constitui uma necessidade social e 

os indivíduos precisam ser educados como forma de assegurar o desenvolvimento 

social, a transmissão de suas crenças e conhecimentos. Para ele, a escola deveria 

voltar-se aos interesses dos alunos, valorizando sua curiosidade natural. Afirmava 

que: “A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação 

para a vida, é a própria vida” (DEWEY, 1979 apud CUNHA, 2007, p.29).  

 Considerado expoente da escola progressiva americana por valorizar e 

estimular a capacidade de pensar e questionar dos alunos, Dewey (1979) 

desempenhou um importante papel no campo da filosofia educacional e influenciou 

diversos educadores ao redor do mundo, especialmente na década de 1930, período 

de mudanças nas bases educacionais brasileiras (CUNHA, 2002). 

Para Dewey (1979) a escola constitui um instrumento para atender e estender 

os ideais e benefícios da democracia a todos os indivíduos, igualdade de direitos e 

de oportunidades, bem como o desenvolvimento físico, emocional e intelectual do 

estudante (CUNHA, 2002).  No cenário brasileiro a influência de Dewey (1979) é 

identificada na atuação de Anísio Teixeira e no movimento de renovação do ensino, 

                                            
3 Americano nascido em 1859, em uma família de comerciantes de religiosidade protestante 
congregacionista que pregava a autonomia de cada comunidade, a solidariedade, os 
preceitos democráticos e igualitários, tais fatores influenciaram e embasaram as concepções 
pedagógicas de Dewey segundo Cunha (2002). 

https://pt.wikiquote.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikiquote.org/wiki/Desenvolvimento
https://pt.wikiquote.org/wiki/Vida
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denominado Escola Nova4, também chamado de Escola Ativa ou Escola 

Progressiva, cujo objetivo era a democratização da educação (Saviani, 2000). O 

movimento objetivava combater a estagnação e o tradicionalismo educacional 

brasileiro que até então praticava o ensino com base na religião5 (Henning, 2009, 

p.2). 

O pragmatismo de Dewey, [...] estrelou com grande presença, 
especialmente através de Anísio Teixeira, intelectual atuante no 
movimento da Escola Nova; este, já a partir da década de 20, se 
constituindo em um conjunto de medidas e ações para o 
enfrentamento do tradicionalismo educacional e o estabelecimento 
de um novo modelo renovador mais consoante com os novos tempos 
(HENNING, 2009, p.2). 

Na administração da educação brasileira instituída por Anísio Teixeira 

evidencia-se a influência de Dewey ao compreender a escola como função social, 

assumindo o papel de reconstrutor da nação, segundo Chaves (1999, p. 88). 

Teixeira escreveu livros nos quais é nítida a influência dos ideais deweyanos acerca 

da educação escolar como, por exemplo, “Educação não é privilégio” (1957)6 e 

“Pequena introdução à filosofia da educação: a escola progressiva ou a 

transformação da escola” (1968)7. No livro “Educação e mundo moderno” (1969, p. 

21) afirma: 

John Dewey, a quem coube a formulação mais demorada e mais 
completa desse Método de filosofia (mais do que sistema filosófico), 
muito se esforçou para afastar as confusões e desinteligências, e a 
sua contribuição foi decerto das maiores, se não a maior, na 
empresa de integrar os estudos filosóficos de nossa época no campo 
dos estudos de natureza científica, isto é, fundados na observação e 
na experiência, na hipótese, na verificação e na revisão constante de 
suas conclusões. 

 

                                            
4 No Brasil, as ideias da Escola Nova foram introduzidas já em 1882, por Rui Barbosa; vários 
educadores se destacaram, especialmente após a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova, de 1932. Inscrevem-se nesse contexto, Lourenço Filho (1897-1970) e 
Anísio Teixeira (1900-1971), grandes humanistas e nomes importantes de nossa história 
pedagógica (SAVIANI, 2000, p.28).  
5 “A religião passa a ser um dos principais aparelhos ideológicos do Estado, concorrendo 
para o fortalecimento da dependência ao poder político por parte da Igreja. Dessa forma, a 
instituição eclesial é o principal sustentáculo do poder estabelecido”. (RIBEIRO, 1988, p. 67) 
6 Nessa obra Teixeira (1957) destaca a importância da igualdade de oportunidades para 
todos os indivíduos da sociedade e não somente para uma classe privilegiada. 
7 Os conceitos de democracia e a visão de uma nova experiência educacional são 

destacados por Teixeira (1968) nessa obra. 
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O princípio idealista de Teixeira (1969) fundava-se em uma educação 

universal, igualitária, laica e de qualidade, associando-a ao exercício democrático: 

“Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que 

prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública” (TEIXEIRA, 1969, 

p.15). 

Teixeira destaca a educação como fundamento da democracia, segundo ele 

não havia obra que a superasse em importância e ainda que existissem tantas de 

grande urgência e necessidade imediata, todavia, nenhuma se sobrepunha ao valor 

dos feitos em prol da educação. (TEIXEIRA, 1969, p.41). 

No sentido de lutar por suas ideias e promover ações que viabilizassem a 

educação como forma de liberdade, preconizava: "Somente a educação e a cultura 

poderão salvar o homem moderno e que a batalha educacional será a grande 

batalha do dia de amanhã" (TEIXEIRA, 1969, p. 44). Para concretizá-las participou 

ativamente do movimento “O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” ou 

Escolanovista8. 

O “Manifesto” de 1932, segundo Vidal (2003), visava quebrar paradigmas que 

segregavam a educação, fundamentava-se nas ideias educacionais de Dewey 

(1979) adaptadas ao contexto brasileiro. Liderado por Fernando de Azevedo e 

apoiado por Teixeira, o movimento ocorreu em virtude da ausência de um sistema 

de organização escolar à altura das necessidades modernas e em desenvolvimento 

do país, apesar da alteração do regime político, com a proclamação da República. O 

maior problema nacional era a educação, pois ela era um meio de exclusão social. 

De acordo com a proposta da Escola Nova, a educação deveria deixar de ser um 

privilégio determinado pela condição econômica e social do indivíduo, para assumir 

um “caráter biológico”. Nesse sentido a educação deveria reconhecer que todo 

o indivíduo teria o direito de ser educado até onde as suas aptidões naturais 

permitissem, independente de razões de ordem econômica e social. Preconizava 

                                            
8 O “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova: ao povo e ao governo” publicado no Brasil 
em 1932, foi um importante documento para a educação. Escrito por Fernando de Azevedo 
com a participação de Anízio Teixeira, tinha o intuito de promover uma reforma educacional 
no país. Ressaltava a preocupação com as transformações econômicas, políticas e sociais 
pelas quais o país passava e o temor de que a educação não acompanhasse tais 
mudanças. Ponto principal do movimento renovador, era composto de um conjunto de ideias 
acerca da educação e trazia algumas medidas a serem adotadas em relação à função 
educativa. (CUNHA, 2002) 
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ainda a função essencial da educação e do Estado para garantir o acesso de todos 

a esse direito. 

Em seus discursos em prol da educação, Teixeira (1968) evidenciou a 

importância da reconstrução brasileira e da sociedade por meio da escola, visto que 

seu intuito era de intervir na vida social, por meio de um “programa de ação”. Ao ser 

colocado em prática no campo educacional, apresentava-se como crítico da 

mentalidade conservadora que saturava a escola e a sociedade. Sob sua ótica, a 

escola é destacada como o local propício para a construção da consciência social, 

onde o indivíduo adquire valores e potencializa sua formação como ser social.  

A vinculação de Teixeira (1969)  ao campo da filosofia da educação no Brasil 

decorre de sua compreensão crítica do contexto social e cultural de seu tempo. 

Afirmou que seria “fácil demonstrar como todos os pressupostos em que a escola se 

baseava foram alterados pela nova ordem de coisas e pelo novo espírito de nossa 

civilização” (TEIXEIRA, 1997, p.17). 

Essas ideias e ações de Teixeira entusiasmou Paulo Freire e, embora um 

defendesse a linha liberal e o outro a progressista (Henning, 2009, p.4), na década de 

1950, ambos eram favoráveis ao desenvolvimento da educação nacional, ao 

conhecimento das realidades locais e regionais do Brasil (Freire, 1969). 

Os ideais de Freire fundamentam-se em preceitos de autonomia e diálogo, na 

sua concepção, a associação entre conteúdo e vivência tem seu lugar e exerce um 

papel “altamente criticista e motivador”: 

Uma escola democrática em que se pratique uma pedagogia da 
pergunta, em que se ensine e se aprenda com seriedade, mas em 
que a seriedade jamais vire sisudez. Uma escola em que, ao se 
ensinarem necessariamente os conteúdos, se ensine também a 
pensar certo (FREIRE, 1979, p. 24). 

O método educacional criado por Freire (1982) estruturou-se sobre 

procedimentos que se diferenciavam das tradicionais formas de ensinar, a começar 

por entender que não se deve doar saber, mas sim aproximar o sujeito do objeto do 

conhecimento. Some-se a isso a substituição da escola pelo “Círculo de Cultura”, 

mais dinâmico e flexível ao diálogo e à participação do grupo (FREIRE, 1982, p. 

111). 

Para Freire (1982), a pedagogia constitui um modo de ser, pensar, negociar e 

transformaras relações entre os protagonistas envolvidos na produção e assimilação 
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do conhecimento, tanto da comunidade quanto da sociedade, chegando até ao 

estado enquanto nação. O autor acreditava em um projeto revolucionário que 

contemplasse as tecnologias no ensino, visto que compreendia a tecnologia como 

expressão natural da evolução dos seres humanos, forjando as mudanças factíveis 

num mundo globalizado e contemporâneo (MCLAREN,1999, p. 30). 

Na compreensão de McLaren (1999), ao se colocar como aprendiz da própria 

experiência, Freire alerta para o papel do educando no processo de aprendizagem e 

da relação entre educador e educando na construção dessa busca pelo 

conhecimento:  

O educando precisa assumir-se como tal, mas assumir-se como 
educando significa reconhecer-se como sujeito que é capaz de 
conhecer o que quer conhecer em relação com o outro sujeito 
igualmente capaz de conhecer, o educador e, entre os dois, 
possibilitando a tarefa de ambos, o objeto de conhecimento. Ensinar 
e aprender são assim momentos de um processo maior – o de 
conhecer, que implicar reconhecer (FREIRE, 2003, p. 47). 

O entendimento da sociedade onde o indivíduo se insere é importante para se 

alcançar uma educação de qualidade, nesse sentido é necessário haver contínua 

avaliação das estruturas que a envolvem, dessa forma é possível compreender a 

formação da educação no contexto de crianças, adolescentes, jovens e adultos 

(FREIRE, 2006, p. 45).  

Ao traçar o caminho de encontro consigo e com o outro, Freire (2006) pensa a 

ação educativa baseada na postura progressista do educador, ou seja, o educador 

consciente de sua responsabilidade e dotado de competência técnica. O educador 

provoca e desafia o educando associando uma leitura dos fatos reais de forma 

crítica no sentido de mudar e transformar o mundo, reinventando e modificando os 

processos de educação para novas gerações.  

Do ponto de vista freiriano, o homem deve ser compreendido em sua 

totalidade, dado que está inserido em uma realidade social que precisa ser utilizada 

como ponto de partida para seu aprendizado e entendimento, e então agir e pensar 

de forma crítica para transformar sua realidade no sentido de tornar-se mais 

humanizado (MCLAREN, 1999). 

 Para Freire (1990) o contexto da transformação não se restringe ao ambiente 

tradicional da sala de aula, se estende para fora dela, nas interações e relações 

sociais estabelecidas e que também são responsáveis pelo processo libertador que 
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os estudantes e professores empreendem no cotidiano do ensino (FREIRE, 1990, 

p.46). Afirma: “Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens 

se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. (FREIRE, 1981, p.79). Valoriza-se, 

portanto, a compreensão de como ocorre, não apenas de forma individual, mas 

também coletivamente, daí a importância de saber lidar com o equilíbrio nas 

relações, aponta McLaren (1999).  Aprender a lidar com o outro nos torna um ser 

social e ao formular uma teoria da educação não se deve negar a importância das 

relações sociais (FREIRE, 1990, p.30).  

1.2 O Ensino a Distância como lugar de hospitalidade 

Compreendido como uma modalidade de ensino9, o Ensino a Distância tem 

se tornado cada vez mais comum no mercado educacional, todavia não é recente. O 

seu marco inicial se inscreve nos Estados Unidos da América, no curso anunciado 

pela Gazeta de Boston, na edição de 20 de março de 1728. Nos primeiros tempos 

ocorria por meio de correspondência, via rádio e televisão. Com o crescente 

desenvolvimento da internet em rede adotou-se o uso dessa tecnologia também 

para essa modalidade de educação (MAIA, MATTAR, 2007, p.3).  

O mérito dessa ação educativa, segundo Litwin (2005, p. 55) “está na 

possibilidade de multiplicação dos seus efeitos numa perspectiva de massa”. Maia e 

Matar (2007) salientam a trajetória de sucesso do ensino a distância no Brasil, 

embora se verifiquem períodos de estagnação, em virtude da falta de políticas 

públicas que o tornasse legal e expansivo. No início era utilizada apenas para os 

professores e estudos acadêmicos, com o crescimento da internet em banda larga, 

criação de leis para fundamentar o ensino a distância (EaD), desenvolvimento de 

tecnologia para viabilizar a troca de informações de forma rápida e uniformizada e 

ferramentas para ensino-aprendizagem, popularizou-se.  

Sucedem-se conceitos do Ensino a Distância nos diferentes autores, 

diferenciam-se as tecnologias, as ferramentas empregadas e sua aplicação na 

sociedade. Destaca-se a versatilidade dos meios de comunicação e a distância 

                                            
9 Segundo Landim (1997, p.29) o ensino é a instrução, transmissão de conhecimentos e de 
informações. A educação consiste na prática educativa, ocorre no processo de ensino. 
Ensino e educação visam a aprendizagem.  
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espacial e temporal que combina diversas formas possíveis que propiciem a 

educação a distância, bem como a comunicação impressa ou eletrônica visando 

otimizar a interação entre os envolvidos. (MOORE, 1973 apud LOBO NETO, 2001, 

p. 27)  

Nesta modalidade de ensino valoriza-se a acessibilidade, quer relativa ao 

espaço geográfico, tempo, ocupação ou faixa etária do estudante, 

A educação a Distância é uma estratégia educativa baseada na 
aplicação da tecnologia à aprendizagem sem limitação de lugar, 
tempo, ocupação ou idade dos estudantes. Implica em novas 
relações para os alunos e para os professores, novas atitudes e 
novos enfoques metodológicos (LLAMAS,1996, p.10). 

É factível a contribuição que a tecnologia possibilita ao estudante nas novas 

relações, ao promover a interatividade no ambiente de ensino ainda que separados 

no tempo e espaço, a conexão intermediada por equipamentos apoia-se em 

relações humanas que ligam os métodos aos sistemas e por sua vez às pessoas. É 

fundamental a compreensão que se trata de ensino, independente da aproximação 

física entre os responsáveis, o EaD visa o desenvolvimento do estudante e o acesso 

à educação:  

A educação a distância sempre deverá ser considerada no contexto 
da educação e, portanto, como a educação, necessariamente 
vinculada ao contexto histórico, político e social em que se realiza 
como prática social de natureza cultural. A educação a distância de 
modo algum pode ser concebida como um distanciamento da 
educação. (LOBO NETO, 2001, p. 99)  

O fato de estar distante não quer dizer que não possa existir a prática 

educativa, visto que no EaD a comunicação não direta constitui uma de suas 

principais características e o seu sucesso fundamenta-se no planejamento 

estruturado e na comunicação organizada. Para tal, as Instituições de Ensino 

Superior investem em ferramentas que buscam dirimir a distância e aproximar os 

sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem (HOLMBERG, 1977 

apud LOBO NETO, 2001, p. 22). 

O homem transita culturalmente mediado pelas tecnologias que lhe são 

contemporâneas e a sua utilização transforma as diversas maneiras de pensar, 

sentir, agir e propiciam mudanças nas formas de comunicação, tanto no transmitir 

quanto no adquirir o conhecimento (KENSKI, 2003).  
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A tecnologia da informação e comunicação (TIC) inclui um conjunto de 

tecnologias destinadas a viabilizar a comunicação via telecomunicação, rádio e 

televisiva, microeletrônica e computadores, com ou sem a intermediação da internet. 

As TIC impactaram as relações sociais, empresariais e educacionais no Brasil a 

partir de 1970.  Castells (2000, p. 31) destaca o papel do Estado na relação entre a 

tecnologia e sociedade, embora não o relacione diretamente ao ensino:  

[...] o que deve ser guardado para o entendimento da relação entre 
tecnologia e a sociedade é que o papel do Estado, seja 
interrompendo, seja promovendo, seja liderando a inovação 
tecnológica, é um fator decisivo no processo geral, à medida que 
expressa e organiza as forças sociais dominantes em um espaço e 
uma época determinada. Em grande parte, a tecnologia expressa a 
habilidade de uma sociedade para impulsionar seu domínio 
tecnológico por intermédio de instituições sociais, inclusive o Estado. 
O processo histórico em que esse desenvolvimento de forças 
produtivas ocorre assinala as características da tecnologia e seus 
entrelaçamentos com as relações sociais.    

Acrescenta-se o papel do Estado na criação de regras educacionais, tais 

como o desenvolvimento da tecnologia e de ferramentas que suportem a produção 

coletiva de conhecimento, utilizadas na mediação do processo de ensino-

aprendizagem. Chamada de mediação digital, proporciona uma nova visão para as 

atividades de ensino e visa tecer uma comunicação que influi nas relações como 

uma rede social. (Lévy, 1993) 

A mediação digital remonta atividades cognitivas que envolvem a 

comunicação, como a linguagem e a apreensão do conhecimento utilizando meios 

como a leitura de material escrito, áudio, jogos e imagens que visam estruturar uma 

forma contemporânea de aprendizagem da sociedade conectada via internet. 

Constitui importante ferramenta no ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo em que 

ressalta o valor do espaço digital como infraestrutura para o seu desenvolvimento.  

Para Lévy (1999) a expressão cibercultura possui uma abrangência ampla 

que abrange a infraestrutura empregada na comunicação via internet, o material 

intelectual e os sujeitos que participam e alimentam esse espaço de informações. O 

ciberespaço é o termo utilizado para designar o ambiente emprestado para as 

comunicações que utilizam a internet como veículos, onde transitam dados que, no 

presente caso, visam favorecer o ensino e aprendizagem. Centenas de 
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universidades no mundo fazem uso desta tecnologia como forma de desenvolver e 

propiciar o ensino a distância.  

Neste sentido ocorre a substituição do espaço tradicional de aprendizagem 

por um sistema que utiliza a intermediação via internet, o ciberespaço se torna 

espécie de mediador essencial da inteligência coletiva, nota-se que o seu 

crescimento constitui uma tendência que acompanha o crescimento da virtualização 

das relações, e o conceito “virtual” é adotado como oposição ao real ou material. 

Embora não haja uma coordenada de localização para tempo e espaço, visto a 

temporalidade das relações de comunicação, diversos autores defendem que o 

virtual existe e é real, mesmo não possuindo um território físico, ele ocupa um 

espaço físico limitado aos computadores, viabilizado por plataformas, sons, textos, 

vídeos e imagens.  

A amplificação das possibilidades de ensino e aprendizagem do ciberespaço 

é apontada por Lévy (1999), que discute a relação estabelecida, na 

contemporaneidade, entre as tecnologias e os seres humanos em direção ao saber. 

Ao abordar as relações da tecnologia com as organizações, Ciborra (2009) 

trata a importância de tornar o ambiente acolhedor ao usuário, contribuindo para os 

estudos de hospitalidade nas comunicações via internet. No ciberespaço culturas 

distintas congregam os mesmos ambientes, comunicam-se especificidades, códigos, 

normas e rituais, que podem levar ou não à hospitalidade. (CIBORRA, 2009, p. 8) 

A hospitalidade na universidade é apresentada por Derrida (2001) como um 

local para a total liberdade de viver as diferenças e aceitação do outro, valorizando 

as relações e os lugares de contato social, debate e mediação. O autor salienta o 

direito ao espaço, colocando-o na perspectiva da hospitalidade incondicional, que se 

traduz na abertura e recebimento incondicional ao outro, recebido em todos os 

espaços, de forma a sentir-se acolhido, segundo ele: 

Hoje uma reflexão sobre a hospitalidade supõe, entre outras coisas, 
a possibilidade de uma delimitação rigorosa dos limites ou das 
fronteiras: entre o familiar e o não-familiar, entre o estrangeiro e o 
não-estrangeiro, o cidadão e o não-cidadão, mas principalmente 
entre o privado e o público, o direito privado e o direito público etc 
Derrida (2003, p. 58).  

O tema hospitalidade na universidade, abordado por Derrida (2003) centra-se 

na incondicionalidade, no direito de falar e se opor ao Estado, aposta em uma 

humanidade com direito de acesso, ou seja, no ir e vir ao ambiente universitário. 
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Defende a entrada do outro, do estrangeiro, no território quando se está distante do 

seu lugar de origem. Questiona o quão acolhedor é possível ser, se não ocorre a 

tentativa de compreensão daquele que chega: 

A questão da hospitalidade começa aqui: devemos pedir ao 
estrangeiro que nos compreenda que fale nossa língua, em todos os 
sentidos do termo, em todas as extensões possíveis, antes e a fim de 
poder acolhê-lo entre nós? (DERRIDA, 2003, p. 15). 

Todavia as práticas da hospitalidade, bem como o seu estudo, estão 

relacionadas com o espaço onde ocorre a relação interpessoal, que vão além da 

cessão de espaço e liberdade de fala, neste estudo busca-se abordar a 

hospitalidade no tocante a receber o outro, de forma a promover o acolhimento 

como prática social, mesmo na temporalidade do espaço e tempo, como um fato 

social. 

O autor é reconhecido por utilizar a desconstrução de termos e ideias como 

forma de oferecer visões novas de conceitos dotados de entendimento claro e 

simples. Essa desconstrução tinha por objetivo rever termos, que segundo o autor, 

dessem significação aos estudos. No sentido de descontruir palavras e termos, 

Derrida (2001) desconstrói as palavras hospitalidade e hostilidade a partir do prisma 

da ambivalência, assinalando os sentidos de possibilidade e impossibilidade. Essa 

hospitalidade encontra-se condicionada por direitos e deveres a serem seguidos por 

quem chega e por quem acolhe. 

A compreensão da ambivalência do termo hospitalidade é apresentada por 

Benveniste (1995) ao estudar sua etimologia. A análise morfológica da raiz dessa 

palavra nas línguas indo-europeias evidencia grupos de palavras que remetem ao 

sentido da hospitalidade como um fato social.  Identifica relações semelhantes nas 

diferentes civilizações como, por exemplo, a figura de um chefe que em geral é o 

hospedeiro. Os radicais de base do termo hospitalidade são as palavras potis e 

hospes: potis é o senhor e hospes o que recebe. Benveniste (1995, p 95) ressalta 

que a relação social ocorre com a presença de duas ou mais pessoas, e 

correlaciona à palavra hospitalidade com aquele que recebe. 

Para Derrida a hospitalidade humana é uma prática social, implica em acolher 

o outro enquanto outro. Há na hospitalidade uma obrigação moral em que cada um 

deve ter com o outro, levando à incondicionalidade, estar aberto para receber e 
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acolher o que chega em um ambiente estranho ou desconhecido de seu ambiente 

natural, mesmo tratando-se do ambiente virtual, objeto deste estudo. 

A dimensão virtual da hospitalidade é desenvolvida por Camargo (2005), com 

base nos domínios comercial, privado e social tratados por Lashley e Morrison 

(2004).  Camargo (2004) manteve a denominação do domínio comercial, renomeou 

o social como público e o privado como doméstico. A hospitalidade virtual 

compreende: “a integralidade do processo de comunicação que nunca se esgota no 

canal, o plano virtual. Há relações interpessoais que devem ser resgatadas” 

(CAMARGO, 2008, p. 44). De acordo com o pesquisador, a hospitalidade virtual 

possui importância nas inter-relações: 

Embora perpasse e seja quase sempre associada espacialmente às 
três instâncias anteriores, já se vislumbram características 
específicas dessa hospitalidade, notadamente a ubiquidade, na qual 
o emissor e o receptor da mensagem são respectivamente anfitrião e 
visitante, com todas as consequências que essa relação implica 
(CAMARGO, 2004, p.17). 

Elenca ainda como tendência nos estudos futuros:  

[...] a inclusão da hospitalidade virtual em sites na Internet de 
empresas, cidades, órgãos públicos, indivíduos etc. mostra uma 
tendência de tal forma essencial que é difícil imaginar o futuro da 
hospitalidade sem uma consideração desse campo virtual 
(CAMARGO, 2004, p.17). 

Na figura 1 Camargo (2004) categoriza a hospitalidade em tempos 

(recepcionar, hospedar, alimentar e entreter) e espaços (doméstico, público, 

comercial e virtual). O virtual engloba a net-etiqueta, da mesma forma que no 

ambiente físico (real), existem regras e normas claras de convívio social. Refere-se 

ao comportamento no envio e recebimento de mensagens via correio eletrônico, 

hospedagem de sítios na internet, divulgação da gastronomia via web e ainda para 

jogos e entretenimentos eletrônicos. Regras definem o comportamento esperado do 

usuário para que seja aceito no ciberespaço.   
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Figura 1 – Categorias da hospitalidade  

Fonte: Camargo (2004, p.51). 

 

Os estudos sobre a hospitalidade virtual ainda são restritos. Considerado 

precursor na abordagem do tema, Camargo (2004) aponta um novo 

dimensionamento desse campo de estudos como, por exemplo, na área de 

educação. 

Bastos e Stefanelli (2014, p. 518) desenvolveram sete dimensões de 

hospitalidade em seu estudo sobre produção científica: “[...] cultural, econômica, 

educacional, material, política, religiosa e social [...] bem como as variáveis que cada 

dimensão compreende. [...]”. A dimensão educacional, temática do presente estudo, 

é uma área a ser explorada tanto quanto a categoria virtual, ambas possuem pouca 

literatura no campo da hospitalidade, principalmente no tocante ao Ensino a 

Distância no Brasil. 

Camargo (2004) tematiza a hospitalidade como prática social, vivência de 

tempos e espaços (figura 1).  Trata-se de um campo de estudo acadêmico recente, 

visto que seu foco inicial se centrava no aspecto religioso ou relativo à hotelaria. De 

aspecto interdisciplinar, viabiliza análises a partir de diversas áreas do 

conhecimento, tornando-o diversificado (DENCKER, 1988).  

Considerado como um dos autores que mais se aprofundou na discussão da 

hospitalidade no Brasil, Camargo (2004) recupera a perspectiva de Mauss (2002) e 

considera a dádiva como um fato social total. Apoiado nesse fundamento discorre 

sobre a formação do vínculo humano: “Costurar, sedimentar e vivificar o tecido social 

alimenta o vínculo social” (CAMARGO, 2004, p.24). Para esse autor a hospitalidade 
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possibilita o estabelecimento de pontes que podem ser positivas, negativas ou 

ausentes de vínculos, mas que favorecem o receber o outro em um ambiente 

estranho e desconhecido.  

A hospitalidade proporciona uma oportunidade para explorar o novo e, 

segundo Raffestin (1997, p. 59  - tradução livre), “conduz à um espaço interior que 

se opõe um espaço exterior cujas normas de comunicação podiam, antigamente, se 

estabelecer pelo direito da hospitalidade, regulado pelo encontro entre o mundo da 

imobilidade e o da mobilidade” .  Nesse sentido, tanto Raffestin (1997) quanto 

Derrida (2001), observam a existência de um rito, o convite ao estrangeiro para o 

ingresso em um ambiente desconhecido até então. Esta passagem, de acordo com 

Raffestin (1997, p.59 - tradução livre), “supõe uma autorização ou um convite 

controlado por um rito, justamente o da hospitalidade”, este é o sentido de receber o 

outro que cruza a fronteira, todavia, respeitando as regras e limites impostos pelo 

anfitrião.  

Assim como no ambiente virtual faz-se necessário compreender o espaço do 

ensino a distância como um lugar, lugar de hospitalidade que por definição, é aberto 

ao outro (BAPTISTA, 2008). Contudo, é importante que as regras estejam claras 

para que não ocorra hostilidade, nem estranhamento na observação das normas 

tanto pelo que recebe quanto pelo que é recebido,  

A verdadeira riqueza, ou identidade, dos lugares não está nas suas 
potencialidades materiais, mas sim na forma como são apropriados, 
percebidos, desfrutados, amados, e, sobretudo partilhados. Na 
relação de partilha, as coisas do mundo transformam-se em 
conteúdos de interacção e, dessa maneira, deixam de ser 
simplesmente coisas [...] as coisas adquirem valor e sentido 
(BAPTISTA, 2008, p. 7). 

Nos lugares de hospitalidade, para Baptista (2008, p. 12), é fundamental 

haver medidores que possibilitem compreender o tipo de sociabilidade estabelecido: 

“De certa maneira podemos dizer que estamos perante laboratórios sociais onde se 

exercita a criatividade cívica”. O autor valoriza os lugares de interação como lugares 

de oportunidades para a prática das relações sociais: “a partir da valorização dos 

lugares de contato, de interação, de encontro, de mediação e de relação 

interpessoal [...] lugares de oportunidade para uma relação fecunda com o tempo” 

(BAPTISTA, 2005, p. 12). Esses lugares de interação favorecem as relações 

interpessoais e o acolhimento, constituem lugares de proximidade e possibilitam a 
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formação de vínculos; a proximidade e o respeito à alteridade, onde o outro sinta-se 

recebido, favorecem o estabelecimento de novas relações, mesmo no ambiente 

virtual.  

Baptista (2008, p. 12) reforça o direito à educação e salienta sua importância 

nas políticas de solidariedade:  

A sociedade do século XXI elege a educação como um direito 
humano básico, condição indispensável à actualização de todos os 
outros direitos humanos devendo, como tal, constituir um vector 
fundamental das políticas de solidariedade. Este desígnio explicaria 
só por si a importância de um conhecimento gerado na relação de 
hospitalidade entre a área da educação e da solidariedade social. 

Discorre sobre os impactos da tecnociência e da mundialização econômica ou 

telemidiática na contemporaneidade (BAPTISTA, 2005, p.19) e acredita que mesmo 

as novas relações, com suas linhas de comunicação e interação - inclusive entre 

grupos distintos - podem ser consolidadas quando ocorre a compreensão do outro. 

Neste sentido pode-se compreender o outro como o estudante que é inserido no 

ambiente virtual de aprendizagem e que busca a formação de vínculos com seus 

pares. 

Os vínculos sociais, para Baptista (2008, p. 7), bem como o espaço visitado, 

sejam temporários ou permanentes, constituem a base da hospitalidade. A autora 

parte do preceito de que a movimentação humana é um direito democrático e 

indispensável para distinguir se existe ou não acolhimento em determinado espaço. 

Segundo ela é importante impor limites ou regras: “Mesmo que com a assunção de 

limites éticos, sem os quais não é possível a partilha solidária do tempo e espaço” 

(BAPTISTA, 2008, p. 7). Porém, não é possível esquecer os desafios dos novos 

lugares, onde ocorre a prática da hospitalidade, com suas leis revisitadas e 

atualizadas em prol do outro, mesmo que ocorram rupturas em razão da fragilidade 

dessas relações: “Essa arte de aprender a dialogar e a conviver com a diferença 

constituid o grande motor do desenvolvimento humano, tanto no plano individual 

como coletivo”. (BAPTISTA, 2008, p. 12) 

Ressalta ainda que “Educar significa empurrar para o exterior, incitando à 

viagem pelo desconhecido, mesmo sabendo que isso representa a possível quebra 

dos laços que dão conforto” (BAPTISTA, 2005, p. 85). 

O ambiente virtual, ora desconhecido, deve possibilitar ao estudante um 

espaço de interação e mediação em que se sinta correspondido e recebido pelos 
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sujeitos nele envolvidos. Favorecer o acolhimento e propiciar a hospitalidade neste 

panorama contemporâneo de ensino e aprendizagem constitui uma preocupação e 

direciona a problemática dessa dissertação. 

 1.3 Protagonistas do ensino 

Os espaços educativos são ambientes criados com a intenção de difundir o 

ensino e a aprendizagem, sendo modificados ao longo do tempo de acordo com as 

necessidades dos sujeitos envolvidos no processo educacional. Aspectos culturais e 

históricos também promovem alterações nas formas de congregar coletivamente 

esses sujeitos, o pertencimento social, por sua vez, destaca-se como importante 

elemento desse processo.  

O ambiente escolar potencializa a transformação das relações sociais e 

educacionais, nele os deveres e direitos desses sujeitos necessitam ser expostos de 

maneira clara. 

Segundo Berlinck (2015) a etimologia da palavra aluno provém do latim 

alumni  que significa filho adotivo, aquele que se deve alimentar, cuidar e fazer 

crescer, ou ainda metaforicamente compreendido como pupilo ou discípulo. Nesse 

sentido refere-se a quem recebe o aprendizado como um alimento, o que produzirá 

o conhecimento. Embora seja um ser inacabado em busca de conhecimento, traz de 

sua vivência e cultura conhecimento prévio a ser valorizado e respeitado.  A primeira 

aprendizagem ocorre na vida familiar, onde compartilha a cultura e integra rituais 

sociais. Aquilo que aprende e vivencia constituem bases sólidas, compreender 

envolve saber explicar, justificar, relacionar, aplicar e conhecer, ou seja, o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas é fundamental para o seu 

aprimoramento, cabe ao professore ter essa realidade em mente.  

Os principais atores do ambiente acadêmico são os alunos e professores, 

apoiados pela direção que coordena os processos escolares, bem como o suporte 

de diferentes profissionais.  Compreende-se que o aluno necessita de um modelo de 

ensino como ponto de partida para que possa reproduzir, quer de forma visual quer 

auditiva, visto que a aprendizagem é estabelecida nas relações interpessoais e nas 

informações que o aprendiz transformará em conhecimento. É importante estudar, 

envolver e motivar o aluno, pois quem ensina também aprende e refaz seu 

aprendizado para poder voltar a ensinar, segundo Freire (2001). 
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Ao longo dos séculos o tutor assumiu diferentes papéis na educação 

tradicional: no período que antecedeu o ensino superior, a tutoria era exercida nas 

comunidades com a finalidade de ensinar as estratégias de sobrevivência e as 

práticas culturais e religiosas, seguiu-se, a responsabilidade pela formação moral do 

aprendiz (Aranha, 2006). 

A etimologia da palavra tutor traz implícito o termo tutela e proteção. O tutor 

estabelece a ligação entre o aluno e o aprendizado, pois lhe compete acompanhar 

as atividades discentes, motivar a busca pelo conhecimento, orientar e proporcionar 

ao aluno condições de uma aprendizagem autônoma. A forma como aluno e tutor se 

comunicam depende da maneira como cada instituição organiza o sistema de 

aprendizagem utilizado. 

[...] o tutor, respeitando a autonomia da aprendizagem de cada 
cursista, estará constantemente orientando, dirigindo e 
supervisionando o processo de ensino-aprendizagem [...]. É por 
intermédio dele, também, que se garantirá a efetivação do curso em 
todos os níveis (PRETI, 1996, p.27). 

Desde os primórdios, na cultura grega, o professor possui uma posição de 

importância vital na difusão da cultura e do conhecimento. O método tradicional de 

ensino, segundo Saviani (2000), conferia ao professor autoritarismo, cuja principal 

função era vigiar, corrigir e ensinar a matéria. Estabeleceu-se uma relação vertical 

entre professor e aluno, que impossibilitava o aluno de expor suas ideias, maneira 

de ver o mundo e a sociedade.   

O professor desempenha funções de mediação, interação e orientação do 

aluno e, segundo Piaget (1973), compete-lhe provocar o desequilíbrio na mente do 

aluno para que ele tenha a oportunidade de agir, interagir e buscar o reequilíbrio.  

A formação continuada dos docentes é um fator importante para o 

profissional, requer não apenas a graduação, mas a atualização constante. Isso 

implica compreender a mudança da posição do aluno: se antes recebia o 

conhecimento transmitido pelo professor, há algum tempo ele tem se tornado agente 

ativo do processo de construção do seu próprio conhecimento, ou seja, deixou de 

ser expectador e se tornou sujeito do processo (MCLAREN, 1999). 

Diretamente ligado ao processo de ensino, as instituições de ensino possuem 

figuras hierárquicas, cuja nomenclatura varia de um local para o outro. O nome 

direção já denota a conotação esperada do papel desses agentes escolares, 
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responsáveis pelo direcionamento do processo acadêmico e divulgação dos 

objetivos e regras das instituições escolares, sejam públicas ou privadas.  

Grande parte das instituições de ensino superior possuem coordenadores de 

curso, cuja função é a de apoiar professores, tutores e alunos; organizar aspectos 

administrativos, técnicos e didáticos; oferecer condições para desenvolvimento 

pedagógico, profissional, pessoal e acadêmico; proporcionar ambiente favorável às 

relações sociais, com base nas necessidades dos sujeitos envolvidos. 

Essa reflexão não difere no ensino a distância, visto que os agentes 

envolvidos são os mesmos, alguns com nomenclaturas diferentes, mas com as 

mesmas responsabilidade e funções de promover a educação transformadora que 

tem o poder de mudar a sociedade. Todavia, no ensino a distância, os professores e 

os tutores têm o papel de imputar ao estudante a consciência de sua 

responsabilidade na construção e busca do conhecimento, como protagonista de 

seu aprendizado. Apoiada no ambiente virtual de aprendizagem, essa modalidade 

de ensino demanda interação do aluno mediante orientações claras sobre o acesso 

à plataforma e disponibilização do conteúdo.  
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CAPÍTULO 2 - DO ENSINO PRESENCIAL AO ENSINO A DISTÂNCIA 

 

A escola, enquanto espaço formal de educação, passa a fazer parte da vida 

do indivíduo ainda na infância. E como em todo início, sabe-se que esse indivíduo 

vai passar por um processo de adaptação, cujo sucesso depende da forma como ali 

foi acolhido. Da mesma forma como o anfitrião exerce a hospitalidade ao receber 

uma visita em sua casa, a escola também a exerce ao receber seus alunos. Não é 

incomum, portanto, que se pense a escola como extensão da casa, continuidade da 

família, segundo lar. E essa linha de raciocínio ressalta, de forma implícita e 

explícita, a necessidade da boa acolhida ao aluno, que ali passará uma parte 

significante de sua vida. 

2.1 O ensino na contemporaneidade  

As bases da educação no mundo contemporâneo resultaram de reformas 

substanciais introduzidas nas teorias pedagógicas, sobretudo a partir da segunda 

metade do século XX.  

O ensino no Brasil é tributário das formas praticadas na Europa, que a partir 

da Revolução Francesa, no século XVIII, é produto de uma educação que deixou de 

ser um privilégio restrito às classes mais abastadas e/ou religiosas e passou a ser 

entendida como um direito de todos. Acredita-se que toda revolução, no sentido 

estrito do termo, implica em profundas mudanças de natureza política, cultural, 

social jurídica e econômica, influenciando inclusive na educação (ARROYO, 2000). 

Na contemporaneidade a educação se consolidou para criar condições que 

proporcionem o aprendizado dos conteúdos necessários para o desenvolvimento do 

aluno, formando-o para a vida em sociedade. Dessa forma, é fundamental que se 

ofereça ferramentas que possibilitem a compreensão da prática cotidiana associada 

à prática pedagógica. Compreende-se que a pedagogia capacita os envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem fornecendo as ferramentas indispensáveis para 

este fim. 

Acredita-se que por meio da informação e da comunicação inicia-se a 

aprendizagem, por meio do conhecimento adquirido, o indivíduo pode transformar e 

beneficiar a sociedade em que está inserido. Na contemporaneidade o ensino e 
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aprendizagem podem ser facilitados com uso da interação mediada ou não por 

tecnologias.  

Se a Inglaterra foi responsável pela Revolução Industrial, segundo Castells 

(1999), os Estados Unidos da América foram os principais agentes da revolução 

tecnológica.  Da mesma maneira que, ao seu tempo, as máquinas a vapor, 

eletricidade, imprensa, o rádio e a televisão proporcionaram uma revolução na 

sociedade e principalmente nas comunicações, a internet10, teve um considerável 

papel na mudança das relações humanas e sociais.  

O surgimento da internet, de acordo com Abreu (2009) encontra-se 

contextualizada na Guerra Fria e se relaciona aos trabalhos de pesquisadores 

americanos do meio militar e da rede da Agência de Investigação de Projetos 

Avançados dos Estados Unidos (ARPANET), cuja preocupação se relacionava com a 

vitalidade das linhas de comunicação. O Estados Unidos da América promoveu 

estudos que avaliassem a estrutura de suas linhas de comunicação de maneira que 

não sofressem interferências e permanecessem intactas, visando sua recuperação 

em caso de necessidades causadas por ataques.  

A rede mundial de computadores, ou internet, além de sua utilização para fins 

militares, durante as décadas de 1970 e 1980, passou a ser um importante meio de 

comunicação acadêmica, rede na qual professores e estudantes universitários 

trocavam informações e descobertas, de forma segura e eficiente. Inicialmente 

tratava-se de uma rede limitada, compartilhada apenas por institutos de pesquisa e 

universidades com alta tecnologia (BRIGGS, BURKE, 2006, p. 301). 

O primeiro [microprocessador] [...] chegou ao campus da 
Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em janeiro de 1969, 
quando Leonard Kleinrock os instalou e usou em seu laboratório; em 
dois anos a Arpanet era totalmente operacional. As mensagens de e-
mail eram a base da comunicação, e nem todas as informações 
tratavam de assuntos de defesa. 

Outras organizações governamentais iniciaram o desenvolvimento de redes 

particulares conectadas durante os anos 80, que por ser integrada por várias redes 

diferentes, tornou-se conhecida como internet pela população. Mas o grande avanço 

da internet ocorreu entre os anos de 1993 e 1994 quando a rede se tornou aberta 

                                            
10 

A partir de 1960 a internet tornou-se uma rede de computadores interligados mundialmente. 
(CASTELLS, 1999) 
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para todos, abrindo então a primeira janela para o espaço cibernético11. Briggs e 

Burke (2006, p. 302) afirmam que a internet é: “um sistema de comunicações 

poderoso, que somente a elite poderia usar, e transformara-o em meio de 

comunicação de massa”. 

Embora a internet possa ser considerada a máxima expressão da democracia 

(TURNER, MUÑOZ, 2002), por se constituir em uma comunidade livre, igualitária e 

fraternal, percebe-se que no Brasil há uma tentativa de regulação por parte do 

Estado. 

O conceito de aldeia global, de acordo com Castells (1999), um dos principais 

teórico da tecnologia da comunicação, visa explicar a comunicação em massa na 

sociedade contemporânea, de acordo essa teoria, os povos se aproximam e 

realizam trocas culturais apoiadas pelo avanço da tecnologia. 

No âmbito da comunicação também ocorreu a ampla influência da tecnologia, 

pautada, principalmente, na velocidade com que a informação chega à população, 

além de englobar questões econômicas e estruturais da área. 

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é definida por Castells 

(1999) como um conjunto de recursos tecnológicos que são utilizados de forma 

integrada e com o objetivo comum, essa tecnologia é utilizada de variadas formas 

como, por exemplo, no processo de automação na indústria, no gerenciamento de 

estoque no comércio e na comunicação, até simultânea, realizada dentro de 

instituições de ensino.   

O uso da TIC nos últimos anos provocou impacto em todas as esferas sociais. 

A família, a igreja, as escolas, as empresas em suma todos se renderam ao uso das 

mídias e são amplamente influenciados pela internet em sua rotina. Ainda segundo 

Castells (1999) ocorreram grandes transformações nas comunicações nas últimas 

décadas, visto que a tecnologia influência o modo de pensar, agir e socializar-se.  

Denomina-se o conjunto de práticas culturais e estilos de vida gerados pela 

tecnologia da informação e comunicação, de caráter tecnológico e econômico, a 

revolução tecnológica, que ao lado da primeira, também teve repercussões 

importantes na vida social e na educação e que chega à atualidade com a 

cibercultura, uma nova realidade virtual que tem feito parte do cotidiano das pessoas 

na atualidade.  

                                            
11 Estudo dos mecanismos de comunicação e de controle nas máquinas e nos seres vivos, do modo 
como se organizam, regulam, reproduzem, evoluem e aprendem. 



34 

 

Lévy (1999, p.17) considera que a cibercultura amplia consideravelmente as 

ideias iluministas através da mediação tecnológica, servindo-se dos meios 

eletrônicos para tornar a igualdade real e concreta, na qual as expressões do 

pensamento humano são disseminadas rápida, eficaz e democraticamente, 

alcançando um número cada vez maior de pessoas. Para o autor, “a liberdade se 

concretiza através de programas de codificação e do acesso a diversas 

comunidades virtuais. A fraternidade se manifesta na interconexão mundial” (LÉVY, 

1999, p. 63). 

De acordo com Lévy (2007) a popularização da internet, na 

contemporaneidade, proporcionou o desenvolvimento de hardwares e softwares 

adaptados à realidade de cada negócio ou para cada perfil, garante a facilidade de 

acesso e ampla utilização dessas tecnologias em quase todos os ambientes. Nesse 

sentido, a educação se inseriu nesse contexto, quebrando os paradigmas da 

educação tradicional em sala de aula como modelo único utilizado e aceito até 

então.  

2.2 Ensino a distância 

Embora o termo Ensino a Distância seja relativamente novo, a ideia, nem 

tanto, pois na Idade Antiga, por meio de cartas, já se transmitiam informações na 

Grécia e posteriormente em Roma, com a intenção de ensinar (Saraiva, 1996).  

Inicialmente na Grécia e, depois, em Roma, existia uma rede de 
comunicação que permitia o desenvolvimento significativo da 
correspondência. Às cartas comunicando informações sobre o 
quotidiano pessoal e coletivo juntam-se as que transmitiam 
informações científicas e aquelas que, intencional e deliberadamente, 
destinavam-se à instrução (SARAIVA, 1996, p. 16). 

 
Durante a Idade Média, a correspondência educadora não cessou, 

permanecendo ativa no Renascimento e na Idade Contemporânea. Contudo, foi 

somente no século XVIII, nos Estados Unidos, quando começaram a ser ofertados 

cursos por correspondência, que a modalidade ganhou contornos específicos e 

passou a ser reconhecida como um campo específico da educação (Barros, 2003).  

Os cursos por correspondência tornaram-se mais populares ao longo do 

século XIX e ainda existiam em certa abundância até o fim do século XX. O 
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crescente ingresso de estudantes em instituições de ensino superior (IES), as 

políticas públicas, os avanços tecnológicos, as dificuldades dos estudantes com 

horários, entre outros fatores, despertaram a importância em ampliar as formas 

convencionais de compreensão da educação. 

O Ensino a Distância, segundo Silva (2006), é uma modalidade de ensino que 

tem se tornado cada vez mais comum no mercado educacional, principalmente na 

oferta de cursos de graduação, pós-graduação, tecnológicos, qualificação 

profissional e de aperfeiçoamento acadêmico. Cabe esclarecer que a expressão 

“Ensino a Distância” (EaD) é equivalente à “Educação a Distância”, tratam-se de 

sinônimos intercambiáveis, cuja definição pode ser entendida da seguinte maneira: 

O Ensino a Distância é um sistema tecnológico de comunicação 
bidirecional, que pode ser de massa e que substitui a interação 
pessoal entre docente e estudante na sala de aula, como meio 
preferencial do ensino, pela ação sistemática e conjunta de diversos 
recursos didáticos e pelo apoio de uma organização e tutoria que 
propiciam a aprendizagem autônoma dos estudantes (ARETIO, 
1996, p.50). 

Os Estados Unidos foram pioneiros nos cursos à distância. Em 1728, surgiu 

por lá o primeiro Curso de Taquigrafia por correspondência. A ideia de estudar em 

casa cresceu durante o século seguinte e, em 1873, Anna Eliot Ticknor fundou a 

Society to Encourage Estudy at Home (Sociedade para Encorajar o Estudo em 

Casa). O ano de 1891 marcou o início do primeiro Curso de Extensão Universitária 

por Correspondência, realizado pela Universidade de Wisconsin. No mesmo ano 

surgiu o International Correspondence Institute (Instituto Internacional de 

Correspondência - ICI), fundado por Thomas J. Foster, responsável, entre outros, 

pelo primeiro curso à distância sobre segurança do trabalho de mineração. O 

sucesso da experiência de Wisconsin animou outras universidades e, no ano 

seguinte, em 1892, a Universidade de Chicago criou a Divisão de Ensino por 

Correspondência, no Departamento de Extensão Universitária (Saraiva, 1996). 

Já nessa época, final do século XIX, os cursos por correspondência 

ganhavam espaço também no velho continente. A tradicional Universidade Oxford 

passou a oferecer, em 1895, o curso de preparação de estudantes para o exame de 

certificação de docentes à distância. Em 1898, na Suécia, Hermond criou o Instituto 

Hermond de Línguas e Cursos Comerciais. 
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Em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas organizou pela 

primeira vez o Sistema de Ensino a Distância e em dois anos esse sistema atendeu 

cerca de 3,5 mil pessoas. Em 1939, a França, a exemplo da União Soviética, 

também organizou seu Sistema de Ensino por Via Postal. 

A Segunda Guerra Mundial e a Nova Ordem Geopolítica chegaram ao mundo 

junto com profundas inovações tecnológicas. Essas inovações permearam a 

educação, inclusive em seu formato a distância, tanto é que, entre as décadas de 

1960 e 1970, ocorreu a crescente utilização do rádio no EaD. Entre as décadas de 

1970 e 1990 aumentou exponencialmente a utilização do áudio, do vídeo, bem como 

a introdução de novas TICs. Desde então, o EaD tomou contornos cada vez mais 

amplos, ao incorporar cada vez mais tecnologias multimídias, feedbacks e 

programas informatizados e personalizados. (PETERS, 2003) 

A institucionalização dessa forma de ensino ocorreu na década de 1960, ao 

incorporar segmentos diversos, como a educação secundária e superior no 

continente europeu (NUNES, 1994). Desde então, com o desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação e com a popularização da internet, a 

maior parte do EaD se desenvolveu nos chamados Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA). 

Essa tendência se desenvolveu no plano mundial. A história do EaD no Brasil 

se inicia no final do século XIX. Em 1904, as Escolas Internacionais passaram a 

oferecer os primeiros desses cursos de datilografia, mediante a inauguração de uma 

filial da “organização norte-americana ICS (International Correspondence Schools) 

no Brasil, com cursos voltados para qualificação para o comércio e para os serviços” 

(SARAIVA, 2006). 

Em 1923, Edgard Roquette Pinto fundou a Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro, uma iniciativa pioneira, cujo objetivo, segundo o próprio fundador, era 

exercer o papel da “escola dos que não sabem ler” (SARAIVA, 1996). Como 

educador particular Roquete Pinto foi pioneiro também, ao possibilitar que seus 

estudantes acessassem os esquemas de aula via folheto e se comunicassem com 

ele por correspondência em 1932.  

Cinco anos depois, em 1939, fundou-se uma das mais conhecidas instituições 

de Ensino a Distância no Brasil, o Instituto Universal Brasileiro, e o primeiro instituto 

de EaD de São Paulo, o Instituto Monitor. Localizado na região da Santa Ifigênia, o 

Instituto Monitor realizou o primeiro curso preparatório a distância para o Curso de 
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Comando da Escola Naval de Guerra. Nesse mesmo ano Getúlio Vargas, então 

Presidente da República, “assinou o Decreto nº 5.077, cujo artigo sétimo 

determinava que o rádio levasse às regiões afastadas cursos práticos ao alcance 

popular sobre assuntos diversos, de pecuária a odontologia” (SARAIVA, 1996). 

Na década de 1940, duas datas chamam atenção. Em 1943, os cursos de 

Bíblia chegaram ao rádio com A Voz da Profecia. Tratava-se de um programa 

produzido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, dirigido por pastores da instituição, 

cujos conteúdos eram os cursos bíblicos, mais do que a evangelização em si.  A 

Universidade do Ar12 criada em 1947, por iniciativa do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC) de São Paulo e do Serviço Social do Comércio 

(SESC), ofertou o curso inaugural de comercial radiofônico. (SARAIVA, 1996). 

Na década de 1950, destacam-se a publicação do primeiro livro sobre ensino 

por correspondência no país, “A educação e o treinamento por correspondência: 

histórico e potencialidades”, de Antônio Fonseca Pimentel (1955), e a chegada das 

rádios educativas nos espaços mais afastados do país.  

Na década seguinte surgiram os primeiros cursos de alfabetização pelo rádio 

para o Brasil (1961), transmitidos, por exemplo, pelo Sistema Rádio Educativo, 

iniciativa do Movimento de Educação de Base (MEB), resultante da parceria do 

Governo Federal e da Igreja Católica, por meio da Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), e da primeira rádio universitária do Nordeste (1963), a Rádio 

Universitária do Recife (SARAIVA, 1996). 

 Também se inscreve nessa década a transposição do rádio para o satélite, 

com o sistema nacional de tele-educação por satélite (1967), estabelecido pelo 

Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares (SACI).  

Ele foi concebido e operacionalizado, experimentalmente, até 1974 
pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Nesse mesmo 
ano, foi fundada, em São Paulo, a Fundação Padre Anchieta, 
entidade cujo objetivo era “promover atividades educativas e culturais 
por meio do rádio e da televisão” (idem). As primeiras transmissões 
se iniciaram dois anos depois, em 1969, e hoje, a fundação é a 
mantenedora da TV Cultura (SARAIVA, 1996, p. 20). 

Ainda em 1967 surgiu a Fundação Educacional Padre Landell de Moura 

(FEPLAM), segundo Rodrigues (2012) “uma instituição privada, sem fins lucrativos 

                                            
12 A instituição encerrou suas atividades em 1962. (SARAIVA, 1996). 
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que promoveu a educação de adultos à distância no Rio Grande do Sul e atuou 

também na formação profissional”. A televisão passou a competir paulatinamente 

com o rádio como meio de comunicação mais adequada em educar à distância, com 

a programação veiculada pela Fundação Padre Anchieta e a Fundação Educacional 

Padre Landell. A concorrência se acirrou, com a vitória do rádio, apesar da 

desenvoltura das emissoras de televisão, quer as emissoras de grande alcance, 

quer as emissoras universitárias, que também surgiram nessa década. Em 1968, 

auge da repressão aos estudantes no país, “a Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) fundou o primeiro canal de televisão universitária. A TVU começou com mais 

de 20 programas” (SARAIVA, 1996, p.22). 

Ao Estado, o caminho da educação pela televisão ainda não estava aberto. O 

rádio, porém, ganhou contornos institucionais na década de 1970. No primeiro ano 

dessa nova década, surgiu o Projeto Minerva, uma iniciativa do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) em parceria com a Fundação Padre Landell de Moura 

(FEPLAM) e a Fundação Padre Anchieta, que se traduzia na transmissão de 

programas para educação básica de adultos.  

A educação de adultos a distância se destacou com a Lei de Diretrizes e 

Bases nº 5.692, de 1971, que autorizava o funcionamento de cursos supletivos à 

distância, a partir de programas transmitidos pelo rádio, por televisão (emissoras 

universitárias) ou por correspondência. Aprofundava-se a preocupação com a 

articulação dos programas de EaD e a legislação. Para “integrar, nacionalmente, as 

atividades didáticas realizadas pelo rádio, pela televisão, e por outros meios, em 

consonância com a política nacional de educação” criou-se, no ano seguinte, o 

Programa Nacional de Tele-Educação (PRONTEL) (SARAIVA, 1996, p. 19).  

Esse novo aspecto do EaD no Brasil, apoiado nas políticas públicas, 

possibilitou que ele deixasse de ser uma iniciativa pontual e se tornasse parte do 

debate das instituições de ensino tradicionais. Tanto que, em 1979, a Universidade 

de Brasília (UnB) passou a oferecer cursos de extensão à distância13 e a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), agência 

do Governo de incentivo à pesquisa, “implantou o Posgrad, um programa de pós-

graduação [a distância] em caráter experimental até 1983, com objetivo de formar 

docentes universitários no interior do país” (SARAIVA, 1996, p.24). 

                                            
13 “A UnB [...] tinha mais de 20 cursos, seis dos quais trazidos da instituição inglesa Open University, 
como o de ‘Introdução à Ciência Política’” (SARAIVA, 1996, p.24). 
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Iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e da Fundação 

Padre Anchieta, o Projeto Ipê (1983) visava ofertar cursos para a formação de 

professores para os antigos primeiro e segundo graus, atuais Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, denominado magistério. Ele se valia de multímodos - apostilas 

impressas, correspondência e teleaulas - para subsidiar os estudantes e dessa 

maneira apoiar o processo de ensino e aprendizagem.  

Apesar do desenvolvimento do EaD nas décadas de 1970 e 1980, foi apenas 

na década seguinte, mais precisamente em 1992, que ganhou status de instituição 

por si próprio, com a fundação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), criada pela 

lei 403/92, para ofertar cursos de bacharelado, licenciatura, tecnólogo e de 

especialização. Seguiram-se a criação de outras instituições relacionadas ao EaD 

como, por exemplo, o Centro Nacional de Educação a Distância (1995), a Secretaria 

de Educação a Distância (SEED - 1996), organizada “pelo Ministério da Educação, 

dentro de uma política que privilegia a democratização e a qualidade da educação 

brasileira” (ALVES, 2011, p. 89)14. 

A questão da inclusão social se intensificou nas últimas décadas, 

especialmente depois do estabelecimento da Rede de Educação Superior a 

Distância (UniRede - 2000). A UniRede é um “consórcio que reúne atualmente 68 

instituições públicas do Brasil comprometidas na democratização do acesso à 

educação de qualidade, por meio da Educação a Distância, oferecendo cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão” (ALVES, 2011, p.89). 

Inúmeros programas para formação inicial e continuada de docentes da rede 

pública oferecidos pelo MEC contaram com o formato EaD em 2004, resultando na 

criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (ALVES, 2011, p.89). Fundada em 

2005, como uma parceria entre o MEC, os estados e os municípios, a Universidade 

Aberta do Brasil integrou cursos, pesquisas e programas de educação superior à 

distância e se configura como uma proposta pioneira no país. Reflexos desse 

pioneirismo continuam a ser vistos ainda hoje, com o incremento do EaD em 

diversas IES. 

Os Estados Unidos e Canadá possuem satélites voltados exclusivamente 

para o ensino a distância e investem em programas que visam a expansão de 

                                            
14 

A SEED foi extinta em 2011 (ALVES, 2011). 
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oportunidade com foco na sociedade do conhecimento, busca a melhora de sinal e 

tecnologias de ponta potencializadora à serviços do ensino a distância.  

De acordo com Niskier (2000) a tecnologia da esperança começa a florescer 

no Brasil, mas ainda precisa de apoio e incentivo, principalmente do poder público. 

O autor aborda ainda que países na América Latina, como Chile, Bolívia e 

Venezuela estão crescendo e apostando nesta forma de ensino. O EaD é uma 

realidade, todavia precisa ser aceita e receber atenção e expansão. O uso de 

tecnologia interativa possibilita instrumentos na criação de um ambiente virtual que 

propicia a construção da aprendizagem. Atualmente o EaD tem se destacado em 

termos do incremento do número de alunos, ao mesmo tempo em que apresenta 

bons resultados, contudo não é possível esquecer a qualidade do material e das 

plataformas, bem como das tecnologias que são facilitadoras de um acesso com 

sinal de internet com qualidade, visando a melhora da interatividade. Esse destaque 

se deve, entre outras coisas, pelo fato do EaD possibilitar a integração de 

estudantes que por algum motivo encontram-se fora do sistema educacional, nesse 

sentido, transforma-se num instrumento de inclusão social. Partindo dessa 

perspectiva, Mattar (2009) dá outro sentido ao EaD, definindo-o como “mecanismo 

de justiça social”15. 

Acredita-se que um dos diferenciais do EaD está em propiciar a facilidade no 

acesso  aos estudantes que possuem interesse em dar continuidade aos estudos e, 

por vezes, não tem condições financeiras ou por questões de distância, neste 

sentido o ensino a distância constitui um facilitador na expansão de oportunidade, 

onde o estudante poderá tornar-se agente de sua formação, administrando o seu 

próprio tempo, proporcionando que o aluno se configure como protagonista no 

processo de construção de seu próprio conhecimento. Diversos são os autores que 

corroboram com essa ideia, dos quais se destaca Alonso (2001, p.4): 

[O] EaD é uma modalidade educacional cujo desenvolvimento 
relaciona-se com a administração do tempo pelo aluno, o 

                                            
15 Corroborando desse entendimento, Niskier (2000) defende que o EaD é uma modalidade de ensino 

que cada vez mais tem se configurado como a “tecnologia da esperança”, uma vez que torna possível 
o acesso ao conhecimento. Além disso, esta questão do EaD ser vista enquanto instrumento de 
inclusão tem contribuído para a sua popularidade. O EaD tem sido usada inclusive, como forma de 
contribuir para a recuperação de condenados, permitindo-os estudar no decorrer do cumprimento da 
pena. Ainda com relação a essa possibilidade de inclusão tem-se que: “[...] a Educação a Distância 
torna- se um instrumento fundamental de promoção de oportunidades, visto que muitos indivíduos, 
apropriando-se deste tipo de ensino, podem concluir um curso superior de qualidade e abraçar novas 
oportunidades profissionais” (PORTAL DO CONSÓRCIO CEDERJ/FUNDAÇÃO CECIERJ, 2010). 
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desenvolvimento da autonomia para realizar as atividades indicadas 
no momento em que considere adequado, desde que respeitadas as 
limitações de tempo impostas pelo andamento das atividades do 
curso, o diálogo com os pares para a troca de informações e o 
desenvolvimento de produções em colaboração.  

Tem-se, portanto, que o EaD constitui uma modalidade de ensino cujo 

sucesso depende da forma como o estudante se compromete, administra seu tempo 

e se dedica aos estudos, pela forma como se utiliza dos recursos e quanto 

conseguirá transformar sua aprendizagem em um processo colaborativo. Desta 

forma, infere-se que o EaD é uma modalidade de ensino particularmente adequado 

para a aprendizagem individual, pois é totalmente apoiada no trabalho do estudante, 

embora exista também uma leitura coletiva que o sustente. Trata-se, por 

conseguinte, de um auto estudo e não de um estudo individual (VALDÍVIA, 2012). 

O conceito de EaD de Aretio (1996) e Moran (2002) ressalta o aspecto 

tecnológico, todas as relações construídas - tanto entre os pares como entre o 

estudante e o conteúdo - são mediadas por tecnologias que permitem interação 

virtual capaz de propiciar aos estudantes aprendizagem de forma independente e 

flexível. Enquanto modalidade de ensino, o EaD possui algumas características 

singulares, que reforçam os seguintes aspectos destacados por Keegan (2001, p. 

38): 

 O que o distingue do presencial é a separação física entre docente e estudante; 

 Diferença na influência da organização educacional (planejamento, 

sistematização, plano, projeto, organização dirigida, etc.); 

 Docentes e estudantes fazem uso de meios técnicos de comunicação, como 

forma de transmitir os conteúdos educativos que usualmente eram impressos; 

 Previsão de uma comunicação que beneficia o diálogo, e da possibilidade de 

iniciativas de dupla via; 

 Possibilidade de encontros presenciais ocasionais com propósitos didáticos e de 

socialização. 

Do conjunto de características elencadas pelo autor e da separação física 

entre os membros deriva a necessidade da existência de uma organização 

educacional e do diálogo, elementos contemplados pelo Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA).   

A educação ou ensino aberto refere-se à obtenção de conhecimentos, 

habilidades e atitudes acessíveis, tanto com relação a igualdade de condições e de 
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oportunidades, quanto de custos (recursos monetários), dessa maneira torna-se 

possível ser estendida aos grupos sociais menos favorecidos, independente da faixa 

etária, locais ou época (PETERS, 2003). 

2.3 Legislação  

O atraso de uma legislação própria para o Ensino a Distância no Brasil em 

relação aos outros países, bem como a necessidade de desenvolvimento de 

estratégias foram apontadas por Niskier (2000). Criado em 1930, durante o Governo 

de Getúlio Vargas, o Ministério da Educação denominava-se Ministério da Educação 

e Saúde Pública e desenvolvia atividades ligadas à saúde, esporte, educação e 

meio ambiente. Até 1960 o plano de educação era centralizado e seguido por todas 

as regiões brasileiras, mas com a criação da Lei das Diretrizes e Bases (LDB) os 

estados e municípios ganharam mais autonomia. Ao levar-se em conta que a LDB 

anterior levou 13 anos para ser aprovada, a sua nova regulamentação gerava 

preocupação, todavia, no primeiro projeto levou-se em conta também a sociedade 

civil, composta por entidades científicas, estudantis e sindicais, pois era uma 

proposta democrática da educação (BRASIL, 1996). 

A reforma universitária, em 1968, foi a grande LDB do ensino superior, 

assegurando autonomia administrativa, financeira, didático-científica e disciplinar 

para as universidades. A reformulação da Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

ocorreu apenas em 1996, sob o número 9.394 e, diferente da anterior, as verbas se 

destinavam apenas para escolas públicas e filantrópicas sem fins lucrativos. 

Considerando os aspectos conservadores da política pública não houve grandes 

modernizações, embora se aponte a intenção de garantir as especificidades 

culturais da sociedade como, por exemplo, a indígena e afrodescendente, 

valorizando suas memórias históricas, além da inclusão do ensino infantil e a 

formação dos profissionais da educação.  

Se, na contemporaneidade, a escola necessita formar cidadãos conscientes 

de seu papel junto à sociedade, é fundamental prover educação para todos, não 

apenas a primária e secundária já obrigatória, mas a formadora, como a educação 

superior, e fazer valer o que consta na LDB, em seu art. 22: "A educação básica tem 

por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
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trabalho e em estudos posteriores" (BRASIL, 1996). Registre-se que a primeira 

regulamentação do EAD se dará por meio da LDB. 

O ensino a distância traçou novos paradigmas em relação ao tempo e ao 

espaço, a cibercultura concretizou esses ideais, conformando uma realidade na qual 

o homem e a sociedade adquirem um novo protagonismo. O caráter progressista da 

educação, por sua vez, é contemplado por infinitas possibilidades de tornar-se um 

novo modelo de conhecimento e de evolução (LÉVY, 2007). 

A evolução do homem ao longo dos tempos buscou inaugurar uma nova 

civilização, não mais estruturada na hegemonia da fé, mas nos pressupostos do 

conhecimento. A cibercultura se impôs como “novo espaço civilizador”, a partir da 

qual novas formas de relações foram estabelecidas, tanto no ambiente social quanto 

acadêmico (LÉVY, 2007). Tais mudanças são irreversíveis e positivas e acentuam a 

transformação da sociedade após o advento da internet, a chamada Era da 

Comunicação. As tecnologias digitais colocam a humanidade em um caminho sem 

volta e com diversas razões para avançar e crescer exponencialmente. As práticas, 

atitudes, modos de pensar e valores se transformam em razão desse novo espaço 

de comunicação, o espaço da inteligência coletiva em prol da sociedade do 

conhecimento. 

A revolução digital representada pela cibercultura remete a um novo 

paradigma no âmbito educacional, contribuindo para o avanço e a aceleração dos 

processos de ensino, a massificação da educação, a abertura para a configuração 

de novas formas de pensar a educação, a pedagogia e os sistemas de ensino. Ela 

se serve de métodos, instrumentos, mecanismos e meios inovadores, incentiva a 

pesquisa e o desenvolvimento de facilidades que respondem, cada vez mais, à 

necessidade de proporcionar instrução e meios de evolução a um contingente cada 

vez maior de pessoas (VALLE, 1997).  

O desenvolvimento das tecnologias da informação e sua inserção cada vez 

maior no âmbito da educação proporcionou a especialização das ideias 

pedagógicas, numa intensidade tal que foi capaz de diminuir a distância entre o 

homem e o conhecimento, avançando até à educação a distância.  

Faz-se necessário compreender as ferramentas utilizadas nas instituições de 

ensino superior e sua associação ao ambiente virtual acadêmico e aplicabilidade, 

bem como a interação dos atores com essas plataformas como expressão da 

educação. 
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O Ensino a Distância no Brasil visa democratizar a educação, apoiado em 

tecnologias com maior poder de difusão, desponta como uma forma de inclusão 

social e alternativa para as diferentes culturas num país de dimensões continentais, 

onde há limitações no sistema convencional de educação.  

2.4 Ambiente virtual de aprendizagem 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) apoia-se nas tecnologias e tem 

como principal instrumento a internet. Neste espaço virtual são construídas as 

relações e interações e conhecimentos onde a informação é compartilhada, 

formando uma rede de conhecimento: “O homem transita culturalmente mediado 

pelas tecnologias que lhe são contemporâneas. Elas transformam sua maneira de 

pensar, sentir, agir” (KENSKI, 2003, p. 21). Trata-se de um ambiente cujas 

ferramentas utilizadas para a comunicação objetivam mediar e facilitar a transmissão 

do conhecimento, num processo de ensino-aprendizagem, estimular a colaboração e 

interação entre os participantes, bem como buscar novos domínios e novos públicos. 

Segundo Nova e Alves (2003) a utilização das tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) e de novos sistemas para o ensino a distância foram criados e 

adaptados às necessidades dos estudantes e das instituições de ensino. Com a 

criação e o desenvolvimento de ferramentas como o e-mail, o chat, fóruns, agendas 

online, comunidades virtuais, webcam, entre outros, revolucionaram a comunicação 

nas relações acadêmicas, constituindo uma nova cultura, potencializando a 

aprendizagem. Para tanto, a interação é fundamental não somente entre o aluno e o 

próprio AVA, mas também com o tutor e os demais colegas. Nesse sentido, a 

interação constitui um dos pontos para o sucesso do estudante no EaD: a 

aprendizagem colaborativa, permite construções coletivas de conhecimento 

(LOISELLE, 2002). 

Os cursos do ensino a distância são disponibilizados no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), consiste em um sistema virtual com acesso remoto, cuja 

funcionalidade permite que computadores sejam interligados mesmo que 

fisicamente distantes. 

Nesse local virtual é possível integrar múltiplas mídias e recursos, apresentar 

conteúdo de maneira organizada, proporcionar interações entre pessoas e objetos 

de conhecimento. Utilizados por instituições educacionais, organizações 
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empresariais e associações visam distribuir material com o intuito de ensino e 

aprendizagem. 

De acordo com Moraes (2007) o canal de comunicação se desenvolve em 

fóruns, chats e correio eletrônico de mensagens (E-mail). Neste meio os alunos 

postam suas dúvidas e os tutores interagem e, em alguns casos, a mediação é feita 

pelo docente. No ambiente virtual de aprendizagem, a comunicação é realizada para 

que o estudante tire dúvidas do conteúdo acadêmico, do sistema operacional e 

demais informações do curso. Em algumas instituições de ensino, há ainda o 

contato telefônico do estudante com o tutor. Outras promovem encontros presenciais 

para tirar dúvidas e realizar atividades. Avisos com orientações, datas importantes 

do calendário letivo, cronograma de atividades e demais informações são 

disponibilizados nesse ambiente para o estudante.    

O AVA possui aplicativos e ferramentas para facilitar o acesso do aluno ao 

material acadêmico, realizar atividades, bem como efetuar a comunicação com os 

tutores e docentes. Jogos (games), vídeo-aulas, web conference, quiz, material 

referencial e complementar são adotados para tornar o aluno autônomo na 

navegação e na aprendizagem.  

O Ministério da Educação e Cultura não obriga nem determina que a 

instituição informe a plataforma adotada no EaD, o que dificulta o acesso à esta 

informação.  

[...] o desenvolvimento do ambiente tem como proposta maior a 
utilização da internet como meio para a construção dos 
conhecimentos e a facilidade do uso por parte do usuário, que pode 
adequar sua proposta pedagógica às ferramentas disponibilizadas 
(ROCHA, 2003, p.378). 

A modalidade EaD utiliza mídias, a internet ou ciberespaço, adota modelos 

específicos como o scorm16, a partir de linguagens específicas transformadas em 

informação, também chamado de objeto de aprendizagem, favorecendo a 

aprendizagem. A utilização de tecnologias e recursos que viabilizam a inserção de 

conteúdos acadêmicos é fundamental para o ensino virtual, todavia, esses recursos 

também são empregados no ensino presencial ou tradicional, facilitando a interação 

                                            
16 SCORM é a sigla de Sharable Content Object Reference Model, trata-se de uma padronização 

técnica para garantir a comunicação entre cursos on-line. 
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e a aprendizagem dos estudantes. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (BRASIL, 1996) o EaD consiste em uma: 

[...] 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. 

O AVA propicia o gerenciamento, integração e interação dos sujeitos 

envolvidos no processo de educação, de forma síncrona ou assíncrona, ou seja, 

podem ocorrer ao mesmo tempo ou não, mesmo que em espaços diferentes. Desta 

forma o emissor e o receptor da informação utilizam funcionalidades ou ferramentas 

que viabilizem esta comunicação mesmo que separados geograficamente. Dentre os 

principais recursos utilizados por Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil 

destacam-se TelEduc, Moodle e Blackboard.  

Concebido para a formação de professores na área de tecnologia e 

informática, o TelEduc foi desenvolvido a partir da proposta de dissertação de 

mestrado, do Núcleo de Informática Aplicada à Educação, da Universidade Estadual 

de Campinas (NIED-UNICAMP) no ano de 1997. Com a expansão de sua utilização 

e desenvolvimento da tecnologia, foi transformado em um software livre, adotado por 

diversas instituições sem fins lucrativos, atualizado de acordo com a demanda de 

seus usuários. Apresenta ferramentas de leitura, agenda, matéria de apoio, fórum de 

discussão, exercícios e avaliações. De acordo com Barbosa (2005, p.78): “Esse 

ambiente foi desenvolvido de forma participativa, ou seja, todas as suas ferramentas 

foram idealizadas, projetadas e depuradas segundo as necessidades relatadas por 

seus usuários”. Disponibilizado em 2001 como o primeiro software livre no Brasil, 

contribuiu para a disseminação de seu uso em instituições privadas e públicas. 

Conforme Rocha (2003, p.378): “Este uso nos mais diferentes contextos levou à 

implantação de novas ferramentas e ao lançamento, em março de 2002, da sua 

versão 3.0, completamente reestruturada e otimizada”.  

O TelEduc possui seis tipos de usuários, divididos entre o Administrador, que 

autoriza a criação de cursos e gerencia o servidor, o coordenador responsável pelo 

gerenciamento do curso, a equipe responsável pela produção das aulas e  

atividades, chamados de formadores, e o aluno, com acesso limitado às ferramentas 

de aprendizagem; há ainda o convidado, que não pertence a turma de alunos mas é 

https://pt.wikipedia.org/wiki/UNICAMP
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autorizado a participar pelo coordenador,  possui a mesma visão do sistema que o 

aluno. Rocha (2003) apresenta as seguintes ferramentas desse software: 

 Ferramentas de administração - são aquelas utilizadas para gerenciar o ambiente, 

como administração, acessos, configurar e suporte.  

  Ferramentas de coordenação - são aquelas utilizadas para organizar o curso: 

agenda, atividades, avaliações, dinâmica do curso, estrutura do ambiente, 

exercícios, grupo, leituras, material de apoio, parada obrigatória e perguntas 

frequentes.  

 Ferramentas de comunicação possibilitam a comunicação síncrona e 

assíncrona entre os participantes de um curso: bate-papo, correio, diário de 

bordo, fórum de discussão, mural, perfil e portfólio. 

 

 

Figura 2 - TelEduc 

Fonte: Unicamp 

 

O termo Moodle significa Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment, trata-se de um ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido em 

1999 pelo australiano Martin Dougiamas, doutor em educação com ênfase na 

aprendizagem e colaboração. De acordo com Barbosa (2005) é um software livre e 

gratuito, a primeira versão 1.0 foi lançada em 2002, desde então tem sofrido 

constante atualização e modernização, de acordo com as necessidades dos 

usuários. Instituições ao redor do mundo utilizam e contribuem nas correções de 
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erros, problemas e sugestões de melhoria. Sua plataforma é disponibilizada para 

cinco tipos de usuários distribuídos entre o administrador, gestor, professor tutor e 

professor autor, aluno e visitante ou convidado, tem as funções e limitações de uso 

parecidas com do TelEduc exceto pelo fato de que o visitante não tem autonomia 

para efetuar atividades. 

 

 

Figura 3 - Moodle 

Fonte - https://www.moodlelivre.com.br 

 

Criado em 1997, o Blackboard contou com a colaboração dos docentes da 

Universidade Cornell: o educador americano Matthew Pittinsky, o cientista da área 

de tecnologia e modernização de sistemas Daniel Cane e o empresário e 

empreendedor Michael Chasen. Desenvolveram a plataforma para curso virtual, com 

uma interface que combina computação gráfica e ferramentas acadêmicas com o 

intuito de viabilizar a criação dos cursos pelos professores, vídeo conferências e 

outras atividades interativas de maneira simples e clara. Possui cinco tipos de 

usuários, sendo atribuídas as funções de administrador, gestor, professores 

responsável pelo conteúdo/professor tutor, alunos e visitantes. 

O sistema é particular e pago e se encontra em contínua atualização e 

modernização. A versão 9.1 possui ferramentas para uso de mídias colaborativas, 

tais como webconference, wiks e tutoriais. Conta com sistema de análise que 

permite verificar o perfil do aluno, criando relatórios que possibilitam acompanhá-lo, 
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inclusive como forma de interação e acompanhamento das dificuldades do 

estudante, aumentando o desempenho institucional. Confere maior autonomia para 

o professor na criação de aulas, vídeos, inserção de materiais e outras mídias com a 

intenção de motivar o aluno. 

  

 

 

 
Figura 4 - Blackboard 

Fonte - http://br.blackboard.com 

Tanto o Moodle quanto o Blackboard possuem funcionalidades parecidas, 

embora a frequência da atualização e modernização se diferenciem, possuem em 

comum as seguintes ferramentas: 

• Configurações – permite configurar os dados referentes ao curso: nome, formato, 

código de inscrição, configurações de apresentação no ambiente - Trilha de 

aprendizagem, relatórios de atividades, idiomas, inclusive com acessibilidade para 

portadores de deficiências;  

 • Tutores – incluir / excluir os tutores e monitores responsáveis por um curso. A 

diferença entre tutor e monitor é que o monitor não possui permissão de edição do 

ambiente; 

• Grupos – Criar grupos no curso para trabalhos em equipe; 

• Backup – Fazer backup do conteúdo do ambiente e dos participantes; 

• Restaurar e Importar – Dados de um ambiente a partir de um backup realizado 

anteriormente; 
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• Escalas – Inserir rubricas e critérios de avaliação; 

• Notas – Visualizar a relação de alunos do curso e as respectivas notas;  

• Registros – Verificar a participação dos alunos nas atividades do curso;  

• Ajuda – Disponibiliza manual online de ajuda com tutorial em vídeo;  

• Fórum – Espaço para interação dos alunos, com disponibilidade reservada para as 

discussões estabelecidas entre tutores e monitores. 

As ferramentas da plataforma são utilizadas para interação com os 

estudantes, existem tutoriais que explicam as formas de uso e ainda de acordo com 

a IES há autorização para que os estudantes criem grupos, áudios e insiram 

materiais para colaboração e cooperação entre os pares. 

As plataformas utilizadas nas IES são desenvolvidas para dar apoio aos 

usuários do sistema e é um instrumento importante para aluno, tutor, professor e 

coordenação, pois facilita a comunicação e interação entre os envolvidos no ensino 

e aprendizagem. No Brasil, um país com dimensões continentais, as instituições têm 

ampliado e aperfeiçoado as ferramentas visando proporcionar o acesso à educação 

superior. Mesmo em grandes metrópoles, onde o acesso financeiro e de 

deslocamento é mais viável, nota-se um aumento nesta modalidade de ensino em 

cidades como São Paulo.  
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CAPÍTULO 3 - O ENSINO A DISTÂNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA CIDADE 
DE SÃO PAULO 

 Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira (INEP, 

2009) a região Sudoeste é responsável por 47,2% das matriculas em cursos 

presenciais no Brasil, já o Ensino a Distância obteve 37% das matriculas na mesma 

região brasileira, sendo que 18,7% apenas no Estado de São Paulo, representando 

216 mil alunos. Dados do ano de 2013 demonstram a crescente procura pela 

modalidade de ensino no nível superior, com cerca de 50% de acréscimo na rede 

privada, contra 10,5% na rede pública. A Região Metropolitana de São Paulo foi a 

que obteve o maior número de matriculas de alunos no ensino a distância, cerca de 

83 mil estudantes. Embora o panorama se apresente positivo, constatam-se 

dificuldades no acesso à educação superior. Instituições de ensino privado ofertam a 

maior parte dos cursos, ao passo que as instituições públicas disponibilizam número 

insignificante de vagas e cursos. O presente estudo está centrado em instituições de 

ensino superior da cidade de São Paulo e busca compreender o papel da 

hospitalidade no Ensino a Distância (EaD).  

3.1 Metodologia da Pesquisa 

Segundo Gil (2008, p. 35) toda investigação científica tem início com o 

levantamento bibliográfico, elaboração do problema de pesquisa e em geral utilizam-

se técnicas que auxiliem no levantamento do que foi estudado a respeito do tema: 

[...] a fazer um levantamento bibliográfico da área, entrando em 
contato com as pesquisas já realizadas, verificando quais os 
problemas que não foram pesquisados, quais os que não o foram 
adequadamente e quais os que vêm recebendo respostas 
contraditórias. Este levantamento bibliográfico é muitas vezes 
demorado e pode constituir mesmo uma pesquisa de cunho 
exploratório, cujo produto final será a recolocação do problema sob 
um novo prisma.  

O autor define o método como “caminho para se chegar a determinado fim. E 

método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos 

adotados para se atingir o conhecimento” (GIL, 2008, p. 2). Também destaca o 

procedimento para a realização da pesquisa científica:  
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[...] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 
proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 
pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, 
desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos 
resultados (GIL, 2008, p. 17). 

A delimitação temporal e geográfica adotada para viabilizar o presente estudo 

possível corresponde à cidade de São Paulo no período de 2010 a 2014. Segundo 

Marconi e Lakatos (2003) a delimitação do tema constitui fator fundamental para que 

o estudo seja produtivo:  

É necessário evitar a eleição de temas muito amplos que ou são 
inviáveis como objeto de pesquisa aprofundada ou conduzem a 
divagações, discussões intermináveis, repetições de lugares comuns 
ou "descobertas" já superadas (MARCONI, LAKATOS, 2003, p. 45).  

A temática ensino a distância em instituições de ensino superior justifica-se 

pela relevância do EaD na contemporaneidade, todavia, a compreensão da 

hospitalidade nesse processo se coloca por sua importância nas relações sociais e 

na forma como o aluno é recebido nesse ambiente de aprendizagem.   

O tema da pesquisa, segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 44) apresenta 

ligação com a área do pesquisador, como o conhecimento dos fatores internos e 

externos podem influenciar o estudo, seja pelo tempo dedicado ou conteúdo de 

material disponível acerca do tema, bem como do conhecimento do pesquisador na 

elaboração desse estudo. Neste estudo a inclinação da pesquisadora na área de 

ensino a distância, sua experiência profissional e conhecimento dos processos que 

envolvem esse sistema foram fatores decisivos. A vertente da hospitalidade no 

ensino a distância constitui aspecto relevante e que ainda não encontra destaque na 

literatura. 

Elegeu-se a cidade de São Paulo pelo exponencial crescimento desta 

modalidade de ensino, de acordo com censo de 2013 do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas (INEP) relatado no segundo capítulo. A escolha de instituições 

privadas deve-se ao fato de o crescimento verificar-se, sobretudo, neste setor. Os 

cursos mais procurados são pedagogia, administração e cursos tecnológicos, como 

recursos humanos e logísticos, com um total de 262,9 mil matrículas de acordo com 

Mapa de Ensino Superior de 2015, do INEP. Todavia, a evasão também tem 

crescido e atingiu em 2013 a marca de 30,7%, contra 28,1% dos cursos presenciais. 

A evasão da região metropolitana de São Paulo alcançou 29,5%, fator preocupante 
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e relevante para compreender o cenário de ensino a distância. Elementos 

motivadores para a reflexão sobre os fatores que levam os alunos a abandonarem o 

curso, todavia, esse não é o objetivo da presente pesquisa. 

Os entrevistados foram selecionados por conveniência, no círculo profissional 

da pesquisadora. De acordo com Gil (2008, p. 89): “Quando um pesquisador 

seleciona uma pequena parte de uma população, espera que ela seja representativa 

dessa população que pretende estudar”.   

A metodologia da presente investigação sobre a hospitalidade no ensino a 

distância em Instituições de Ensino Superior (IES) da cidade de São Paulo, relativo 

ao período 2010 a 2014, reúne pesquisa bibliográfica, documental e a realização de 

entrevistas com alunos, tutores, professores e coordenadores envolvidos no 

ambiente virtual de aprendizagem. 

Foi organizado um plano de trabalho com o intuito de determinar a estrutura 

da pesquisa, efetuou-se a análise dos principais autores que abordam os temas 

hospitalidade (BENVENISTE, 1995; DERRIDA, 2003; RAFFESTIN, 1997; LASHLEY 

E MORRISON, 2004; CAMARGO, 2004; BAPTISTA, 2008; BASTOS, 2014), 

educação (DEWEY, 1979; TEIXEIRA, 1959; FREIRE, 1981 NISKIER, 2001),  ensino 

a distância (MAIA, MATTAR, 2007; LUCKESI, 1989; LOBO NETO, 2001; LLAMAS, 

1996), bem como tecnologias (Lévy, 1993; Castell, 2000; Ciborra, 2009), registre-se, 

no entanto, a utilização de outras referências que trouxeram relevância ao estudo, 

segundo Gil (2008, p. 74): 

O trabalho de identificação das fontes ficou muito facilitado com a 
consolidação da Internet, que tornou possível ao pesquisador, a 
partir do seu próprio computador, recorrer aos catálogos das 
principais bibliotecas do mundo e, muitas vezes, ao próprio texto 
procurado.  

Distribuída em duas fases, durante a primeira etapa realizou-se a pesquisa 

bibliográfica, resultando na sistematização de livros, boletins, jornais, dissertações, 

teses e artigos de periódicos. Com a bibliografia delimitada e a compilação das 

informações, prosseguiu-se ao fichamento do referencial teórico baseado nos 

autores supracitados. Seguiu-se o levantamento das IES que ofertam cursos EaD, 

dos documentos dos referidos cursos e da legislação.  

Intimamente associado à tecnologia disponível, o ambiente virtual de 

aprendizagem comporta especificidades próprias e para compreender o papel da 
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hospitalidade no ensino a distância desenvolveu-se um instrumento de pesquisa, 

cujo conteúdo pautou-se por questões relacionadas à interação do estudante com as 

ferramentas disponibilizadas pelas IES e com os demais sujeitos envolvidos no 

processo de ensino.  

A investigação requereu a identificação das modalidades de cursos ofertados 

na cidade de São Paulo, a caracterização dos papéis desempenhados pelos tutores, 

professores, coordenadores e alunos neste ambiente, a dinâmica das aulas por tipo 

de curso, ferramentas e plataformas utilizadas. 

A segunda fase caracterizou-se pelo contato com os sujeitos e realização das 

entrevistas. De acordo com Bogdan e Biklen (2010, p.134), “uma entrevista é 

utilizada para colher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo 

ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os 

sujeitos interpretam aspectos do mundo”. 

A pesquisa foi dirigida para pessoas ligadas ao ensino à distância, que fazem 

parte do contexto educacional, representada nas figuras do aluno, docente, 

coordenador e tutor. De acordo com Amado (2000, p.60) a formulação de questões 

pode ser considerada um método importante na coleta de dados, no qual o 

pesquisador agrupa dados que ocorrem na comunicação com um grupo previamente 

selecionado.  

O instrumento de pesquisa é composto por perguntas abertas com o intuito de 

dar liberdade ao respondente para discorrer sobre cada questão, visto que o intuito 

da investigação consiste em obter representações e vivências do ensino a distância. 

Esse instrumento busca elucidar questões rotineiras presentes no ambiente 

virtual de aprendizagem, por meio de questões direcionadas aos alunos, docentes, 

tutores e coordenadores. Nesse sentido indaga sobre as habilidades, dificuldades e 

perspectivas, as relações sociais estabelecidas no ambiente do ensino a distância, 

nas diferentes modalidades existentes, bem como o próprio ambiente onde se 

desenvolvem essas relações.  

A interação estabelecida entre os pares, professor com professor, tutor com 

tutor ou aluno com tutor, e ainda como todos os sujeitos se relacionam com a 

coordenação responsável dos cursos nas IES inscreve-se em todos instrumentos de 

pesquisa.  Essa questão visa compreender de que forma se estabelece a relação 

com o outro e que benefícios traz para a aprendizagem.  
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O outro é, portanto, imprescindível tanto para Bakhtin como para 
Vygotsky. Sem ele o homem não mergulha no mundo sígnico, não 
penetra na corrente da linguagem, não se desenvolve, não realiza 
aprendizagens, não ascendem às funções psíquicas superiores, não 
forma a sua consciência, enfim não se constitui como sujeito. O outro 
é peça importante e indispensável de todo o processo dialógico que 
permeia ambas as teorias (FREITAS, 1997, p.320). 

3.2 Análise dos dados  

Foram selecionados 30 sujeitos envolvidos no ensino a distância na cidade de 

São Paulo, mas somente 26 pessoas responderam ao instrumento de pesquisa 

sendo 9 alunos, 6 docentes, 8 tutores e 3 coordenadores relativos a 6 diferentes 

instituições de ensino superior com modalidades distintas e plataformas diferentes. 

Ressalte-se que se trata de uma abordagem qualitativa e não há a intenção de 

generalização das informações obtidas.   

A plataforma Blackboard é adotada por 4 IES, ao passo que 2 utilizam o 

Moodle, inclusive a instituição pública faz uso desta última.17  

Parte das questões destinadas aos alunos (Apêndice A) destinaram-se a 

estabelecer o perfil dos estudantes sem a intenção de generalizar os dados 

coletados e se encontram sistematizados no quadro 1. 

  

                                            
17 O Moodle é um software livre enquanto o Blackboard é um sistema pago, as diferenças entre 

ambos é basicamente a quantidade de ferramentas à disposição, interação, autonomia dos usuários, 
flexível e colaborativo. O detalhamento de cada sistema encontra-se registrado no capítulo 2. 
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IES Aluno Ocupação Idade 
Grau de 
instrução 

Sexo Curso Modalidade 
Plataforma 

utilizada 

ES AD 
Assistente 
financeiro 

27 
Ensino 

superior 
completo 

masculino 
Gestão 

Financeira 
online Blackboard 

SN LA Professora 27 Especialista feminino Letras online Blackboard 

AM CB Empresaria 28 
Superior 
Completo 

feminino 
Gestão de 
Marketing 

Semipresencial Blackboard 

UP JS Gerente 35 
Superior 
cursando 

masculino 
Tecnologia da 

Informação 
online Blackboard 

UP LK Analista RH 37 
Ensino 
Médio 

completo 
masculino 

Tecnologia 
em Recursos 

Humanos 
online Blackboard 

ST VC Secretaria 39 
Superior 
Completo 

feminino Administração online Moodle 

AM RV 
Gerente de 

Vendas 
40 

Ensino 
Médio 

completo 
masculino 

Processos 
Gerenciais 

online Blackboard 

UF KB 
Auxiar de 

saúde 
42 Tecnólogo feminino Enfermagem online Moodle 

AM TB 
Assistente 

administrativo 
49 

Ensino 
Médio 

completo 
feminino 

Ciências 
Contábeis 

Semipresencial Blackboard 

 
Quadro 1 - Perfil dos alunos  

 

As cinco mulheres e os quatro homens têm entre 27 a 49 anos de idade, 

sendo o de menor idade do sexo feminino e de maior idade do sexo masculino. 

Cinco possuem o ensino médio completo, um é tecnólogo, quatro realizam a 

segunda graduação e são atuantes na área de formação. Encontram-se 

matriculados nos cursos de licenciatura em letras (1), bacharelado em Administração 

(1), Ciências Contábeis (1), gestão (Financeira - 1 e Marketing - 1), tecnológicos 

(Informação - 1, Recursos Humanos - 1), Processos Gerenciais (1)  e enfermagem 

(1).  
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Aluno IES 

1ª Questão 2ª Questão 3ª Questão 4ª Questão 5ª Questão 

Tem 
facilidade 
com a 
plataforma 
acadêmica? 

Como definiria 
seu 
relacionamento 
com os tutores 

Como definiria 
seu 
relacionamento 
com os 
docentes? 

Como se 
relaciona com 
o 
coordenador 
do curso? 

Você tem 
contato com 
outros 
alunos? De 
que forma 
ocorre? 

LA SN 
No início 
não 

Não há tutor no 
curso 

Adequado 
Nunca tive 
contato 

Pouco 

AD ES Não Falta interação Não há contato Regular 
Nenhum 
contato 

TB AM Não 
Sinto-me 
próximo 

Não tive contato Bem Sim 

CB AM Sim Proveitoso Não conheço Bem Sim 

LK UP Sim 
Cordial e 
facilitador 

Por meio da 
tutoria 

Por meio da 
tutoria 

Sim 

VC ST Não 
Bom, gentil e 
motivador 

Não percebo 
proximidade 

Bem, via e-mail Pouco contato 

KB UF 
Dificuldade 
inicial 

Positivo Pouco contato Nuca Sim 

JS UP Não 
Proativos e 
rápidos 

Pouco Nunca Sim 

RV AM Não Atenciosos Não há contato Não Sim 

 
Quadro 2 - Sistematização das respostas dadas pelos alunos às questões 1 a 5 

 

 

Os nove alunos estão distribuídos entre instituições de ensino superior 

privado (8) e público (1). Optou-se por manter o anonimato das instituições e alunos 

para preservá-los, adotando-se o recurso de identificação pautado nas letras iniciais 

de seus nomes e sobrenomes.   
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aluno IES 

6ª Questão 7ª Questão 8ª Questão 9ª Questão 10ª Questão 

Como se sente 
nas aulas 100% 
online? 

O que falta no 
ensino a distância? 

O AVA é 
adequado? 

É tratado de 
forma 
personalizada? 

O que mudaria 
no seu curso? 

LA SN 
Sinto falta de 
conteúdo 
explicativo 

Contato que me faça 
sentir parte de uma 
turma 

Sim, com 
ressalvas 

Não 
Apoio e 
motivação 

AD ES Cansativo  
Modernização no 
material 

Não  Não 
Falta 
proximidade 
virtual 

TB AM 
Escolhi o 
semipresencial pois 
sinto-me perdida 

Normas e prazos 
sejam mais claros e 
disponíveis 

Sim  Sim 
Tele aulas e 
vídeos  

CB AM Confortável Maior interatividade  Sim  Não 
Aliar a teoria e a 
prática 

LK UP 
Responsável pelo 
meu aprendizado 

Ser levado a serio 
Sim, cumpre o 
papel proposto 

Sim 
Metodologia de 
orientação  

VC ST 
Devia ser mais 
dinâmica 

Falta contato e 
interação mesmo 
virtualmente 

Sim, mas falta 
sentir que 
pertenço ao 
grupo 

Não Interatividade 

KB UF Bem 
Regras claras e 
avisos mais informais 

Não  Não Vídeo aulas  

JS UP Autônomo 
Vídeos que auxiliem 
no passo-a-passo  

Não, falta 
interação 

Tem atendimento 
telefônico e me 
sinto mais próximo 

Plantões 
presenciais 

RV AM Bem Avisos mais informais 
Não acho 
adequado  

Não  
Deveria ter 
algum contato 
por telefone  

 
Quadro 3 - Sistematização das respostas dadas pelos alunos às questões 6 a 10 

 
 
A dificuldade inicial com a tecnologia presente nas plataformas acadêmicas 

foi apontada por sete dos nove respondentes, os dois restantes possuem facilidade 

em decorrência de sua formação na área de tecnologia. A dificuldade inicial em 

compreender o ambiente virtual de aprendizagem, de acordo com o estudante “AD”: 

“Na ES* é muito complicado, pois o ambiente virtual tem uma imensa poluição 

visual, são muitos botões de comando e nem um pouco intuitivo”. A aluna TB, 

matriculada no modelo semipresencial, informa que: “Tive dificuldade para acessar, 

mas os tutores na primeira semana apresentam [a plataforma acadêmica] na aula”. 

Segundo a pesquisa alguns alunos não optam por uma modalidade 

totalmente online por apresentarem dificuldades e precisarem da presença de um 

educador. De acordo com Morin (2000) essa estratégia combina o melhor do 

presencial com a comodidade do virtual. 

A IES AM adota um modelo com apoio no ambiente físico da universidade, 

chamados de graduação executiva, onde o material é disponibilizado no AVA e os 

estudantes têm dias para atividades presenciais e plantão de dúvidas, na primeira 

semana acadêmica a plataforma e suas funcionalidades são apresentadas aos 
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alunos. No sistema de cursos totalmente online realiza-se o wellcome aos alunos 

iniciantes, sem obrigatoriedade de presença, com o intuito de apresentar o ambiente 

acadêmico virtual, o comparecimento é relativamente baixo, o que pode explicar a 

maior dificuldade dos estudantes online com a plataforma, visto que sua presença 

obrigatória é requerida nos campi apenas para efetuar avaliações em laboratórios de 

tecnologia.  

Constatou-se que apenas uma das IES não possui a figura do tutor, seis 

alunos realizam cursos 100% online e descreveram o relacionamento positivo com o 

tutor, como apontado por LK: “A relação com o tutor é cordial. Na UP tenho 

facilidade em contatar a tutoria e acredito que a compreensão é satisfatória”.  

Mesmo nos cursos semipresenciais dificuldades na comunicação virtual são 

passíveis de acontecer, como alega a estudante CB: “Na maioria das matérias, o 

relacionamento foi proveitoso. Alguns, acredito que por conta de ser tudo escrito, 

acabava tendo uma comunicação falha”. Este depoimento problematiza a 

importância do uso adequado da plataforma e do recurso humano para atender as 

necessidades dos estudantes.  

Exceto a instituição que não possui a figura do tutor em seu quadro, os alunos 

das demais IES alegam não ter conhecimento ou contato com os docentes 

responsáveis pelas disciplinas, fator decorrente da transferência de diversas tarefas 

para a equipe de tutoria. Fator corroborado pela docente NG, que também apontou a 

baixa interação com os estudantes no AVA: “Não tenho quase contato com os 

estudantes. Somente vejo as interações feitas com os tutores e ainda nas tele 

aulas”. Resulta desse quadro a confusão dos papéis desempenhados pelo tutor e 

pelo professor por parte do aluno, fator acrescido pela falta de clareza da atribuição 

de cada um na plataforma, como aponta o aluno JS da UP: “Há pouco contato, às 

vezes vejo alguma postagem e não sei diferenciar”. Ainda segundo JS “Não fica 

claro ali se quem interage é o professor ou o tutor [...] particularmente chamo de 

professor visto que com as informações dele apreendo o que está disposto no 

ambiente acadêmico”.   

Percebe-se que o estudante tem a necessidade de pertencer ao grupo e, 

segundo Baptista (2002), um ambiente propício à sociabilidade promove o 

pertencimento ao grupo, fator que VC, da ST, relata: “falta sentir que pertenço ao 

grupo”.  É fundamental que os envolvidos no processo propiciem esse acolhimento 
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ao outro, seja em forma de mensagens de boas-vindas, ou maior atenção ao 

ambiente virtual de aprendizagem. 

Foi possível apurar que os alunos estabelecem relações dentro e fora do 

AVA, com o uso de aplicativos e redes sociais, conforme informado pelo estudante 

CB: “A comunicação ocorre por plataformas fora da universidade (whatsapp e 

facebook)”.  O aluno RV informou que os estudantes criaram uma comunidade em 

sites de relacionamentos para facilitar a comunicação extraclasse, possibilitando o 

vínculo entre seus pares de maneira informal. Para Freire (1989) uma das funções 

da educação consiste em proporcionar a integração do sujeito no desenvolvimento e 

crescimento da sociedade. 

Para os estudantes da modalidade semipresencial esse contato com outros 

estudantes é importante, pois atende as expectativas como, por exemplo, da aluna 

TB que considera o contato e apoio dos outros estudantes fundamentais para 

superar as dificuldades nas disciplinas com cálculos. A estudante CB apontou a falta 

de conteúdos visuais, como vídeo aula e webconference que ofereça a presença, 

ainda que remota ou virtual, da figura do educador. O estudante JS alega que o 

contato via telefone existente na UP gera essa aproximação visto que ao ouvir a voz 

as pessoas têm a sensação real de contato humano, diferente do contato exclusivo 

via computadores.  

De acordo com Freire (1997) tanto o educador quanto o educando são atores 

no cenário do ensino e da aprendizagem, e precisam se tornar autônomos e 

questionadores no sentido de construírem uma educação transformadora. 

A escolha da modalidade do curso, em geral, deve-se a facilidade em 

adequar o tempo disponível e flexibilidade de horários do EaD. Segundo CB: “a 

escolha desse curso deveu-se a não necessidade de ter horários a cumprir nem 

deslocamentos diários”. Já o aluno LK destacou: “Sinto que sou responsável pelo 

meu próprio aprendizado” e, de acordo com Freire (2006) liberdade e autonomia 

contribui para a democracia e melhores práticas na educação. Salienta-se a 

importância do diálogo e da interação, bem como a devolutiva nas atividades 

segundo o aluno LA, da SN: “um feedback das questões respondidas de forma que 

consiga ser mais assertivo”. 

Percebe-se que o aluno vê na mediação com o outro um convite, oferta de 

acolhimento, ajuda e, de acordo com Baptista (2008), esta cortesia remete à 
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hospitalidade, cabendo ao tutor a responsabilidade de convidá-lo e proporcionar no 

ensino a distância locais de pertença e posse. 

 

IES Docente Formação Idade 
Grau de 

instrução 
Sexo Disciplinas Modalidade 

Plataforma 
utilizada  

UF MF Enfermagem 32 Doutorado feminino 
Informática em 

saúde 
online Blackboard 

AM KJ Psicologia  37 Mestrado feminino 
Comportamento 
Organizacional 

online Blackboard 

SN FM Pedagogia 40 Mestrado feminino 
Teorias e 

Abordagens 
Pedagógicas 

online Moodle 

UP NG Administração 42 Mestrado feminino 
Teoria Geral de 
Administração 

online Blackboard 

AM AC Administração 44 Mestrado feminino 
Tópicos 

Especiais de 
Administração 

Semipresencial Blackboard 

ST PR Direito 46 Mestrado masculino 
Direito 

Empresarial 
online Moodle 

 
Quadro 4 - Perfil dos docentes  

 

O perfil dos seis docentes que responderam ao instrumento de pesquisa 

(apêndice B) encontra-se sistematizado no quadro 4.  Independente da modalidade 

do curso (online ou semipresencial) não há alteração no acompanhamento aos 

alunos18, podendo ocorrer diferença apenas na percepção e nos contatos 

estabelecidos entre eles, visto que os lugares de interação, contato e mediação 

podem ser lugares de hospitalidade (BAPTISTA, 2005). Ainda segundo a autora a 

experiência de contato poderá favorecer a hospitalidade, mesmo em um ambiente 

transformado pela tecnologia e mídias. Os docentes atuam predominantemente em 

cursos online (5), pertencem a cinco IES privadas e um leciona em IES pública. 

Apenas uma das cinco professoras possui doutorado, do conjunto, seis possuem 

mestrado e a área de formação é diversa: Administração (2), Enfermagem (1), 

Psicologia (1), Direito (1) e Pedagogia (1).19 

  

                                            
18 A descrição das modalidades de curso do EaD encontra-se no capítulo 2 
19 A íntegra das respostas fornecidas pelos docentes encontra-se disponível no apêndice B. 
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Docente IES 

1ª Questão 2ª Questão 3ª Questão 4ª Questão 

Tem facilidade com a 
plataforma 
acadêmica? 

Como definiria o seu 
relacionamento com 
os alunos?  

Como definiria seu 
relacionamento com os 
tutores? 

Como se relaciona com 
os demais docentes do 
curso? 

KJ AM Sim Positivo 
Há facilidade de 
comunicação e interação 

Pouco contato com 
docentes  

MF UF Sim 
Entendo que a 
interação seja bastante 
boa e clara 

Tenho ótima relação com 
minhas tutoras  

Não tenho praticamente 
nenhuma interação com 
outros professores 

AC AM Conhecimento mediano  
Não há contato direto 
com os alunos  

De maneira positiva e 
cooperativa 

Pouco contato com 
docentes  

NG UP Tenho facilidade 
Não tenho quase 
contato com os 
estudantes 

Sempre que precisei foram 
educados e prestativos 

Não há muito contato 

PR ST 
Não tenho facilidade, 
mas é intuitivo 

O contato é feito 
principalmente com o 
tutor 

Bom relacionamento 
interpessoal, com rapidez e 
agilidade 

Quase não há contato 
com os docentes 

FM SN Sim, tenho facilidade 
Meu relacionamento é 
formal 

Não temos tutores nas 
disciplinas 

Não compartilhamos 
experiências 

 
Quadro 5 - Sistematização das respostas dadas pelos docentes às questões 1 a 4 

 

 

Docente IES 

5ª Questão 6ª Questão 7ª Questão 8ª Questão   

Você enfrenta 
alguma dificuldade 
de relacionamento 
ou de comunicação 
com seu 
coordenador (a)? 

Percebe 
especificidades na 
relação com os 
alunos, decorrente 
da idade, geração e  
cultura? 

Ao se comunicar 
com o aluno pela 
plataforma, qual 
tipo de 
comunicação 
acredita ser mais 
adequada ou é mais 
adotada: formal ou 
informal? 

Acredita que o 
ambiente virtual 
de 
aprendizagem é 
adequado? 

Observações 
do curso 
semipresencial 

KJ AM 
O relacionamento e 
a comunicação são 
boas 

Sim Informal Adequado   

MF UF Nenhuma dificuldade Sim 
Um misto de 
comunicação formal 
e informal 

Adequado   

AC AM 
Boa comunicação 
com o coordenador 

Sim 

A formalidade é 
importante para 
manter o respeito e 
as regras 

Adequado 
A modalidade 
semipresencial 
é mais inclusiva 

NG UP 
Não enfrento 
dificuldades na 
comunicação 

Sim Formal, mas não frio Adequado   

PR ST Nenhuma dificuldade Sim Formal Adequado   

FM SN Nenhuma dificuldade Sim Informal Adequado   

 
Quadro 6 - Sistematização das respostas dadas pelos docentes às questões 5 a 8 

 

As questões formuladas visaram esclarecer como ocorre o contato desses 

profissionais da educação no ambiente virtual, suas habilidades e dificuldades com a 

tecnologia ora empregada pelas IES e de que forma as relações sociais podem 

ocorrer com os sujeitos envolvidos no processo do ensino a distância.  De acordo 
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com Baptista (2002) ao falar de hospitalidade é preciso levar em conta as relações 

humanas que se formam, tanto no tocante ao lugar quanto na relação com o outro. 

Exceto na instituição SN, que a mediação é feita exclusivamente pelo 

docente, nas instituições de ensino AM, UF, UP e ST o tutor fica encarregado da 

intermediação com os alunos e docentes responsáveis pelo conteúdo acadêmico, 

apoio e atividades relacionadas às dúvidas dos estudantes. Segundo os docentes 

KJ, MF, AC, NG, PR e FM a relação com o tutor é positiva, cooperativa, rápida, trata-

se de profissional prestativo e que estabelece boas relações interpessoais. A 

docente NG, da UP, afirma: “Sempre que precisei foram educados e prestativos, e 

quando me enviam algum questionamento de aluno procuro responder brevemente”.  

Nota-se que os docentes não se relacionam cotidianamente com seus pares e 

mesmo incentivados pelos coordenadores, não compartilham experiências em 

virtude do pouco tempo disponível, segundo a docente FM, da instituição SN:  

Não compartilhamos experiências, apesar da Coordenação sempre 
nos lembrar sobre isto no início de cada disciplina. Acredito que a 
correria do dia a dia dificulta esta questão. No meu curso em 
específico, os professores têm diversos outros empregos e 
atividades, portanto quase não nos encontramos pessoalmente, 
acredito que esta distância dificulta o nosso entrosamento.  

Faz-se importante que ocorra fruição nas relações entre os sujeitos 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, até para que o ambiente de 

hospitalidade seja favorável não apenas ao aluno, mas para todos os envolvidos no 

ambiente virtual de aprendizagem. Acredita-se que num ambiente receptivo e 

acolhedor as relações de hospitalidade são positivas para todos os envolvidos e 

influenciam o aluno, que poderá vislumbrar o ambiente virtual de aprendizagem 

como um lugar de hospitalidade. 

É perceptível que os docentes têm maior facilidade que os alunos no 

manuseio das plataformas de ensino, todavia, sua interação ocorre com menor 

frequência que os tutores. Embora a maioria tenha facilidade ou acredite que a 

plataforma seja intuitiva, conseguem utilizar as ferramentas e seguem uma rotina de 

inserção de material e textos complementares, importantes para a aprendizagem do 

aluno. Para a docente FM: “o blackboard é uma plataforma de fácil navegação, 

porém considero que tem um perfil muito individualista. Se pudesse, acrescentaria 

grupos de discussão dentro de cada disciplina”. A docente acredita que a interação 

proporciona o vínculo de aproximação e, segundo Baptista (2008), as pessoas 
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alimentam uma cadeia relacional visando transformar os ambientes em lugares de 

interação e troca, pode-se fazer uma analogia com o compartilhamento de opiniões 

nas atividades propostas, para incentivar as relações e formações de vínculos entre 

as pessoas no ambiente virtual de aprendizagem. Segundo Freire (2006) a 

comunicação é uma situação social que propicia a criação e transformação do 

conhecimento.  

Os docentes acreditam que o ambiente virtual é adequado ao ensino, a 

diversidade de ferramentas e materiais potencializada o aprendizado, contudo há 

ressalvas quanto às melhores práticas nesta utilização, visto que alguns alunos têm 

necessidades visuais ou interativas. A docente KJ aponta a versatilidade do 

ambiente:  “O AVA tem muitas possibilidades e ferramentas que possibilitam vários 

tipos de materiais como: games, Ebook, Quiz etc.”. A professora NG ressalta o papel 

da tecnologia: “Em tempos que a tecnologia é usada para praticamente tudo” e a 

docente AC aposta no aspecto inclusivo do EaD: “essa modalidade é mais inclusiva, 

pois alunos que tem dificuldade de aprendizagem e são dispersos conseguem ser 

mais produtivos quando tem maior liberdade de horário e não há um controle 

extremo de sua frequência”.  

Com relação às especificidades dos alunos, houve unanimidade nas 

respostas dos seis docentes com relação à cultura e idade.  AC comenta as 

especificidades geracionais: “Os mais novos possuem facilidade nas tecnologias, 

mas não tem foco no aprendizado e precisam de contato com o tutor como forma de 

sentir que estão apoiados”.  Freire (2006) aponta que a diferença na comunicação 

poderá impactar na aprendizagem, cabendo ao educador conduzir com métodos que 

os aproximem. 

É possível comparar o aluno ao estrangeiro em um ambiente desconhecido, 

onde necessita do auxílio de mediadores que o façam sentir-se convidado ao 

ambiente, como nos ritos de passagem abordados por Raffestin (1997), para que 

sinta que pertence ao ambiente virtual de aprendizagem. KJ destaca as 

especificidades do idioma: “há dificuldades, algumas vezes, de compreensão dos 

conceitos por conta da linguagem, do regionalismo”, todavia, de acordo com Baptista 

(2008) quando da autorização à entrada do outro no espaço, o anfitrião torna-se 

receptivo e acolhedor, permite a fruição do conhecimento e da aprendizagem ao 

identificar as dificuldades e intermediar o processo para a compreensão do aluno. 

Alguns percebem as dificuldades decorrentes do distanciamento virtual e procuram 
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aproximá-los por meio de fóruns, chats e webconference. FM declara que prefere “a 

comunicação informal [...] desta forma os alunos se sentem mais próximos do 

professor”. Todavia, de acordo com KJ, a comunicação informal precisa ser feita de 

forma cuidadosa para que não ocorra confusão nas relações de respeito e 

aprendizagem. A docente AC destaca a importância da formalidade “para manter o 

respeito e regras” o seu uso, segundo ela, coloca em risco a aproximação, pois 

”afasta o aluno”; de acordo com sua experiência, os alunos não interagem quando 

há excesso de formalidade. Neste sentido observa-se que embora a maior parte dos 

docentes acredite que a formalidade afasta, preferem a utilização desta linguagem 

com receio de atrapalhar o processo educacional.  

Para Dewey (1979) e Vygotsky (apud Oliveira, 1999) quando o homem 

interage com a sociedade compreende sua importância nas relações sociais. No 

ambiente virtual de aprendizagem a comunicação é fundamental, propicia o 

entendimento entre os envolvidos, visto que existe a separação física, mediatizada 

pela tecnologia faz-se importante “cuidar” da comunicação e facilitar a interação. 

Segundo Mattar (2011) o EaD não propõe a eliminação da figura do 

professor, apenas busca flexibilizar a sua interação. Alguns alunos possuem 

facilidade com webconference, vídeos e tele aulas e isso não deve ser abandonado 

pelas IES, mesmo com o crescimento de novas tecnologias no ensino a distância, o 

autor defende ainda o quão importante é identificar as formas que facilitam a 

aprendizagem do aluno e explorá-las para a obtenção de resultados positivos, a 

melhor retenção da aprendizagem e de sucesso no processo. 

As questões direcionadas aos tutores contemplam as diferentes modalidades 

de ensino a distância, bem como a interação com seus pares e demais responsáveis 

no processo de ensino no ambiente virtual (apêndice C). 
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IES Tutor Formação Idade 
Grau de 
instrução 

Sexo Disciplinas Modalidade Plataforma  

AM AS Letras 27 Especialista feminino 
Formação Inicial 

em EaD 
online Blackboard 

ES JL Administração 39 Especialista masculino 
Teoria Geral de 
Administração 

online Moodle 

AM GM Psicologia 40 Especialista feminino 
Gestão de 
Pessoas 

semipresencial Blackboard 

ST EC Administração 41 Especialista feminino 
Direito do 
Trabalho 

online Blackboard 

UP JA Logística 38 Especialista masculino 
Logística 
Integrada 

online Blackboard 

UP FL Administração 33 Especialista feminino 
Administração de 

Recursos 
Materiais 

online Blackboard 

UF NF 
Tecnologia da 

Informação 
37 Especialista feminino 

Banco de dados 
em saúde 

online Moodle 

AM SS Filosofia 33 Mestrado masculino Ética e Lógica Semipresencial Moodle 

 
Quadro 7 - Perfil dos tutores  

 

O quadro 7 sistematiza o perfil dos oito tutores (5 mulheres e 3 homens), 

pertencentes a cinco diferentes instituições de ensino superior, sendo quatro 

privadas e uma pública. Com idades variando de 27 a 41 anos, predominam 

especialistas (7) e há apenas um mestre em suas respectivas áreas de atuação. 

O Blackboard é a plataforma de seis tutores e apenas dois utilizam o Moodle, 

dois na modalidade semipresencial e os seis restantes na modalidade online. A 

existência de modalidades online e semipresenciais empresta à pesquisa uma 

diferença na abordagem dos tutores, pois se busca compreender se existe mudança 

de comportamento nas relações entre os profissionais da área, de acordo com a 

modalidade. 

Segundo Litwin (2005) a tarefa do tutor no ensino a distância consiste em 

garantir apoio às propostas das IES. Não se diferencia do docente quanto à 

compreensão do assunto abordado no contexto acadêmico.  

A plataforma acadêmica é a sala de aula virtual, em geral mediada pelo tutor, 

nesse sentido é fundamental que haja domínio do sistema e da tecnologia 

empregada para que se obtenha sucesso no desenvolvimento do trabalho. 
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A facilidade no trato com as plataformas acadêmicas foi unânime, ora por 

terem recebido treinamento específico ou por contarem com o auxílio dos pares. 

Segundo o tutor FL: “capacidade e domínio sobre as funcionalidades da plataforma 

acadêmica. A interação ocorre por meio dos fóruns onde os alunos colocam suas 

dúvidas e/ou dificuldades com o conteúdo e plataforma acadêmica, além de dúvidas 

administrativas que procuramos sanar”. Percebe-se que os tutores, por sua função 

mediadora, atendem as demandas do aluno relativas ao conteúdo acadêmico à 

utilização da tecnologia, bem como apoiam seus pares. Para o tutor presencial SS, 

da AM, a plataforma é intuitiva e dinâmica; GM salienta a importância dos tutoriais, 

que tornam possível trabalhar no AVA sem maiores dificuldades. 

Os tutores utilizam ferramentas para interação como chat, fórum, mural de 

recados e afirmam que a plataforma é adequada, visto possuir conteúdo acadêmico 

suficiente para o aprendizado do aluno, contudo é importante estimular a autonomia 

do estudante. Deriva dos depoimentos que quando bem dimensionada o aluno 

atende as expectativas na gestão do ensino. De acordo com o tutor JA, da UP, “pelo 

próprio sistema o aluno tem um material padronizado, tem vídeo-aulas e seus slides, 

fóruns, palestras e a central de atendimento que é um canal de comunicação em 

que o aluno pode sanar dúvidas já direcionadas aos setores específicos”. AS, da 

AM, afirma que o ambiente virtual de aprendizagem é:  

 
[...] adequado às necessidades do aluno que busca aprender à 
distância, pois hoje, com seres humanos multitarefas, ansiosos por 
conhecer novos conceitos, por discutir posicionamentos – muito 
motivado pela possibilidade de engajamento nas redes sociais – a 
plataforma proporciona uma estrutura que deixa o aluno mais à 
vontade quanto a estudar em seu próprio ritmo e tempo, além de 
poder conversar com colegas, professores e tutores pelo fórum. Isso 
também ajuda os alunos mais tímidos que, longe da exposição, 
também podem participar.   

 

Segundo Freire (1999) educar exige respeito, aos saberes anteriores dos 

alunos. O respeito corresponde a uma dimensão afetiva na aprendizagem, não é 

transmitida e sim construída pelos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem. Segundo NF, da IES pública ligada á saúde:  

 
A UF busca a humanização e o acolhimento dos estudantes, 
seguimos por capacitação contínua na área pedagógica e 
tecnológica. A função do tutor é criar um vínculo com o estudante e 
sempre ser solícito, interagindo e motivando. A maior dificuldade é 
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relacionada as Web-aulas ou Chats [devido aos] horários restrito dos 
estudantes.  

 

Mesmo com as práticas das IES no sentido de aproximar os estudantes na 

plataforma, nota-se que alguns sentem esse distanciamento e precisam de contato 

via telefone, visual e até o presencial.  

Não há a intenção de generalização com base no conjunto analisado, contudo 

uma das questões apresentadas que chama a atenção é o fato de que embora não 

haja dificuldades na comunicação entre os tutores e docentes, não há proximidade, 

o que reflete na pouca comunicação entre os responsáveis pela condução do 

processo de acadêmico. Em contrapartida, a relação entre os pares na tutoria é 

positiva, marcada pela cooperação e interação. SS, da AM, sente-se acolhido pela 

equipe e na UF, segundo NF: “a harmonia da equipe é fundamental para o bom 

andamento das atividades” o que pode refletir na interação com o aluno como, por 

exemplo, minimizar a formalidade. Segundo a tutora AS, da AM: “Adoto uma 

estratégia de humanização por meio do discurso, uma vez que a distância 

geográfica já se encarrega de tornar o processo um pouco frio. Por meio de uma 

escrita mais aproximada dos alunos, muitos me relatam que, às vezes, parece que 

estou ao lado deles”.  A comunicação quando bem utilizada funciona como uma 

forma de aproximação entre os seres humanos nas relações sociais, segundo 

Baptista (2005, p.21): “É preciso instituir linhas de proximidade que ajudem a 

consolidar uma geografia uma geografia desenhada à medida da humanidade do 

homem”. 

As relações entre os tutores e as respectivas coordenações relatadas 

demonstra-se positiva, próxima e proativa. De acordo com a tutora GM, da AM: 

“portas abertas com a coordenação, sinto que é próximo e disponível. Quando 

preciso de ajuda, às vezes não vem rápido, mas entendo que há muitas demandas. 

No entanto, tenho autonomia para resolver problemas”. Fator que muitas vezes pode 

impactar na ação do tutor de algumas IES. Para FL, a UP não estimula a 

aproximação dos pares: “devido a visão da gerência/supervisão, onde poderá 

ocorrer perda do foco nas atividades rotineiras, porém o próprio perfil do tutor é um 

potencializador de aproximação entre seus pares. É comum o compartilhamento de 

experiências, no caso da UP é comum que a comunicação interna ocorra de forma 

truncada, ou seja tardia, onde muitas vezes o aluno percebe mudanças em seu 
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ambiente acadêmico antes mesmo de uma comunicação oficial por parte dos 

gestores. Esse acolhimento dos pares é um alento na rotina do trabalho, permite aos 

colegas um conforto em saber que não está sozinho e que há um trabalho em 

equipe”. 

Embora seja unânime a opinião de que a plataforma é adequada ao fim que 

se propõe possuir ferramentas e funcionalidades que apoiem o aprendizado do 

estudante também é importante. Requerem uma plataforma com ferramentas que 

gerenciem a participação e presença do estudante, nesse sentido o tutor FL afirma:  

“com essa funcionalidade seria possível acompanhar melhor o desenvolvimento 

desse estudante”. Outro ponto levantado por dois tutores que participam da 

semipresencial é que os alunos que participam dessa modalidade demostram mais 

interesse no processo acadêmico, todavia precisam de maior estímulo: 

O aluno precisa ser muito estimulado a participar das interações, no 
entanto eles sempre esperam que o tutor faça perguntas, mas ele 
pergunta muito pouco. Para mim, é tranquilo lidar com o aluno 
presencialmente. Quando mostramos a eles os caminhos na 
ferramenta e percebem que não há grandes dificuldades, eles se 
mostram surpresos (GM, da AM). 

Os tutores percebem especificidades entre os estudantes, principalmente no 

tocante à idade: “Geração mais “nova” tem um apoio maior na tecnologia e peca nas 

pesquisas acadêmicas. As gerações “antigas” tem textos mais elaborados e com 

uma pesquisa mais definida, além da carga profissional” (NF, da UF).  Esse aspecto 

também é salientado pela tutora AS, da AM:  

Há dois tipos de cenário: os alunos mais velhos, geralmente, têm 
mais dificuldade no manuseio das ferramentas digitais. Os alunos 
mais novos, talvez pelo contato com a tecnologia presente no 
cotidiano, têm mais facilidade na navegação pelo ambiente com as 
ferramentas. Minha postura é sempre de colaboração, oferecendo 
maneiras para que todos tenham o mesmo desempenho. Assim, 
acredito que a experiência se encaminhe para uma direção mais 
igual – entre nativos e imigrantes digitais. O objetivo deste processo 
é o aprendizado, e é até lá que motivo meus alunos a chegarem.  

Todavia, a tutora GM destaca “O que me chama atenção é que essa geração 

[25 a 35 anos], que nasceu com a internet, deveria ter mais autonomia para buscar 

as respostas na plataforma de maneira independente, mas é exatamente o contrário 

que acontece”.  Como aponta Kenski (2003, p. 45): “As novas tecnologias de 

comunicação (TICs), quando bem utilizadas, provocam a alteração dos 
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comportamentos de professores e alunos, levando-os ao melhor conhecimento e 

maior aprofundamento do conteúdo estudado”. 

 
 

Tutor IES 

1ª Questão 2ª Questão 3ª Questão 4ª Questão 

Tem facilidade 
com a 
plataforma 
acadêmica? 

Como definiria o seu 
relacionamento com os 
alunos?  

Como definiria o seu 
relacionamento com os 
docentes das disciplinas 
que é responsável?  

Como você se relaciona com 
demais tutores?  

NF UF sim 
A UF busca a humanização 
e o acolhimento dos 
estudantes.  

Não há dificuldade. 
Bem. A integração com todos 
os tutores é feita nas reuniões. 

EC ST sim Bom 
Bom convívio com os 
docentes 

Bom relacionamento com os 
outros tutores  

JA UP sim Muito bom Pouco contato.  Bom relacionamento 

FL UP sim Amistoso Não há interação. Bom 

JL ES sim 
A comunicação deve ser 
sempre simples 

O relacionamento deve ser o 
melhor possível 

A equipe é unida.  

AS AM sim 
 Facilidade na interação 
com os alunos  

 Nem sempre temos 
facilidade na comunicação.  

Tenho um bom relacionamento  

SS AM sim Bom, positivo  
 Relação com os docentes é  
limitada 

 Sim, me sinto e bastante 
acolhido. 

GM AM sim 
Boa interação com os 
alunos 

 Ótimo relacionamento com 
os professores  

 Relação com os tutores muito 
positiva, me sinto integrada. 

 
Quadro 8 - Sistematização das respostas dadas pelos tutores às questões 1 a 4 

 

Tutor IES 

5ª Questão 6ª Questão 7ª Questão 8ª Questão 

Observações 
importantes 

Você enfrenta 
alguma dificuldade 
de relacionamento 
de comunicação 
com o coordenador 
(a)? 

Percebe 
especificidades 
nas relações 
com alunos 
decorrente a 
idade, geração 
e a cultura do 
aluno? 

Ao se comunicar com o 
aluno pela plataforma, 
qual tipo de comunicação 
acredita ser mais 
adequada, ou é mais 
adotada: formal ou 
informal? 

Acredita que o 
ambiente virtual 
de 
aprendizagem – 
AVA é 
adequado e 
atende as 
necessidades 
do aluno? 

NF UF Não Sim 
Misto entre formal e 
informal. 

Adequado 
A geração mais 
“nova” e as mais 
“antigas” 

EC ST Não Sim 
Informal, mas com certa 
cautela. 

Adequado 
 

JA UP Não Sim 
A linguagem adequada 
seja a formal. 

Adequado 
 

FL UP Não Sim 
Acredito que seja 
importante um meio termo 
entre formal e informal. 

Adequado 
 

JL ES Jamais! Sim 
O contato não deve ser tão 
formal e nem informal, ficar 
no meio termo. 

Adequado  
 

AS AM Não Sim 
Mesclar a formalidade com 
a informalidade. 

Adequado 
 

SS AM Não Sim 
Acredito que as duas são 
positivas 

Adequado 
 

GM AM Sim Sim 
Buscar um equilíbrio na 
comunicação. 

Adequado 
O aluno precisa ser 
muito estimulado  

 
Quadro 9 - Sistematização das respostas dadas pelos tutores às questões 5 a 8 
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O Instrumento de pesquisa (Apêndice D) foi encaminhado aos coordenadores 

de cinco IES, contudo foi respondido apenas por três pessoas (privadas e pública). 

 

IES  Coordenador Formação Idade 
Grau de 

instrução 
Sexo Disciplinas Modalidade Plataforma 

UP AA Administração 42 Especialista feminino 

Gestão de Recursos 
Humanos e 
Processos 
Gerenciais 

online Blackboard 

AM RB 
Publicidade e 
Propaganda 

37 Doutorado masculino 
Diversas na área de 
Gestão em Negócios 

Semipresencial Blackboard 

UF MR Enfermagem 45 Mestrado feminino 
Cursos de 

especialização da 
saúde 

online Moodle 

 
Quadro 10 - Perfil dos Coordenadores 

 

O quadro 10 sistematiza o perfil dos três coordenadores (1 mulher e 2 

homens), pertencentes a três diferentes instituições de ensino superior, sendo duas 

privadas (AM e UP) e uma pública (UF). Com idades compreendidas entre 37 e 45 

anos, o grau de instrução difere para cada um dos sujeitos (especialista, mestre e  

doutor) em suas respectivas áreas de atuação. A IES pública faz uso da plataforma  

Moodle na modalidade online ofertada, ao passo que os cursos das modalidades 

semipresencial e online das IES particulares adotam a plataforma Blackboard. 

 

Coordenador* IES* 

1ª Questão 2ª Questão 3ª Questão 4ª Questão 

Tem facilidade com 
a plataforma 
acadêmica? 

Como definiria o 
seu relacionamento 
com os docentes 
das disciplinas que 
é responsável?  

Como você se 
relaciona com 
tutores?  

Como você se 
relaciona com os 
alunos?  

RB AM sim Bom  

Bom e mais 
próximo que com 
os professores até 
pela proximidade 
física na IES 

O relacionamento é 
bom 

AA UP sim Não há dificuldades  
Bom. Nenhuma 
dificuldade de 
interação 

Bem 

MR UF sim 
Muito bom com 
facilidade de 
compreensão  

Relacionamento 
bom, integrado e 
com cumplicidade. 

Meu relacionamento 
com os alunos é um 
pouco distante. 

 
Quadro 11 - Sistematização das respostas dadas pelos coordenadores às questões 1 a 4 
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Os três coordenadores possuem facilidade com a plataforma acadêmica e 

embora dois utilizem o Blackboard e um o Moodle, há divergências em suas 

percepções sobre o sistema, cada qual considerando a plataforma que utiliza a 

melhor e mais adequada. Segundo RB, da AM, o relacionamento com os docentes é 

bom, contudo “O que dificulta é o não contato presencial diário, como acontece na 

graduação tradicional”. Os três afirmam possuir facilidade na comunicação com os 

docentes. 

O mesmo aplica-se aos tutores, embora RB afirme que o contato é mais 

próximo que com os professores, segundo ele “A facilidade é maior, já que os 

tutores estão mais presentes na IES no caso da AM, o que dificulta são seis campis 

espalhados pela cidade” [referindo-se a região metropolitana de São Paulo] visto 

que os coordenadores visitam os locais e os tutores se dividem na modalidade 

semipresencial para atendimento aos estudantes. E segundo confirmam AA e MR 

não há dificuldades na interação, contudo AA, da UP, descreve um perfil do tutor 

como: “Bom. Proativo com treinamentos constantes e nenhuma dificuldade de 

interação. Em geral são pessoas comunicativas e que cooperam entre si ensinando 

seus pares e dando novas ideais para corrigir dificuldades que notam pelo contato 

direto com o aluno”. 

No tocante ao contato com os alunos os respondentes afirmam que ocorre de 

forma positiva e, em geral, via mensagem eletrônica e plataforma, segundo RB é 

ecessário atenção, pois: “A resposta virtual requer muita habilidade na escrita para 

não dar uma interpretação equivocada”. Segundo o coordenador: “A comunicação 

não é o que você fala, mas o que outro entende”.  

Segundo MR: “O relacionamento com os alunos é um pouco distante, mas 

quando há necessidade estou à disposição. A falta de contato acredito que imponha 

esse distanciamento”. O que corrobora com a resposta de AA, da UP: “Nenhuma 

dificuldade de interação, contudo o maior contato do aluno é com o tutor e apenas 

quando realmente não consegue solucionar o problema apela para o apoio da 

coordenação”. Afirmações que comprovam que o tutor tem um contato mais estreito 

com o aluno e que isso poderá gerar vínculos e aproximação. 
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Identificação IES 

5ª Questão 6ª Questão 7ª Questão 8ª Questão 9ª Questão 

Você enfrenta 
dificuldades com 
a área 
administrativa? 

Percebe 
especificidades 
nas relações com 
alunos decorrente 
a idade, geração e 
a cultura do 
aluno? 

Ao se comunicar 
com o aluno pela 
plataforma, qual tipo 
de comunicação 
acredita ser mais 
adequada, ou é mais 
adotada: formal ou 
informal? 

Acredita que o 
ambiente virtual de 
aprendizagem – 
AVA é adequado e 
atende as 
necessidades do 
aluno? 

O curso 
semipresencial possui 
encontros e plantões 
de dúvidas, no curso 
online há alguma 
atividade que se 
enquadra nesse 
formato? 

RB AM 
Sim, mas de forma 
moderada 

Sem dificuldade 
aparente 

De forma geral a 
comunicação formal, 
porém sem exageros. 
Entendo que deve ter 
sintonia com o perfil 
da IES 

Há muito o que 
melhorar. E no Brasil 
precisa melhorar o 
acesso á internet 

O curso semipresencial 
é focado em pessoas 
sem disponibilidade   de 
tempo para ir todos os 
dias as IES. 

AA UP 
Não temos 
dificuldades de 
comunicação 

Não. Sem 
dificuldades 

Não tão formal nem 
tão informal, educada 

Sim. Tem 
funcionalidades de 
instrução e 
comunicação. 

Na UP existe a web 
aula com apresentação 
ao vivo para os polos 
que podem participar 
enviando perguntas e o 
docente responde. 

MR UF 
Não enfrento 
dificuldades 

Sim Sim, adequado Sim, com ressalvas 

Tem momentos do 
curso que o aluno 
precisa sentir que é 
acolhido e precisa ser 
motivado. 

 
Quadro 12 - Sistematização das respostas dadas pelos coordenadores às questões 5 a 9 

 

Na análise das respostas é possível perceber que não há problemas 

diretamente ligados à comunicação com a área administrativa, embora apontem sua 

existência com relação aos alunos, segundo relatado por MR, da UF: “Não enfrento 

dificuldades, mas os alunos enfrentam dificuldades e nos reportam sua insatisfação 

com o sistema administrativo e a secretaria”. A distância entre os campis é 

sinalizada como ponto gerador de certa dificuldade por parte do coordenador, em 

virtude da presença de determinado setor localizar-se em outro campus, de acordo 

com RB, da AM, “o que faz da necessidade de comunicação via e-mail ou telefone e, 

por vezes, o retorno é demorado”. Para a coordenadora AA, da UP: “Não temos 

dificuldades de comunicação. Percebo que os alunos possuem e isso gera queixas 

para a coordenação e procuramos auxiliar direcionando aos responsáveis”.  

Apenas a coordenadora AA percebe especificidades nas relações com os 

alunos, decorrente da idade: “em geral os alunos com mais idade procuram mais o 

atendimento telefônico, e orientamos os tutores a darem total atenção para que o 

estudante se sinta atendido em suas dificuldades”. Segundo percebeu-se, o telefone 

traz conforto ao aluno que se sente perdido no ambiente virtual de aprendizagem. 

Os outros dois coordenadores não informaram dificuldades aparentes neste sentido. 
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No tocante a manter uma comunicação formal ou informal, percebe-se a 

necessidade de manutenção de equilíbrio. De acordo com RB: “formal, porém sem 

exagero. Como tudo fica documentado, entendo que a comunicação deva ser em 

sintonia com a identidade e perfil da empresa”. Contudo, a coordenadora AA 

afirmou: “Não tão formal e nem tão informal, educada”, pois em alguns casos o 

aluno pode se afastar pelo excesso de formalidade e, de acordo com MR, da UF: 

“Tem momentos do curso que o aluno precisa sentir que é acolhido e precisa ser 

motivado, é sempre bom ficar atento às diferentes necessidades”. 

Segundo a coordenadora AA: “O Blackboard é um LMS20 com funcionalidades 

de instrução e comunicação bastante utilizado por instituições de ensino privadas no 

Brasil. Proporciona uma interação que facilita a cooperação entre os pares”.  O 

coordenador RB entende que a plataforma é adequada, contudo “há muito que 

melhorar, porém também dependemos da melhoria de infraestrutura como a internet 

4G no Brasil”. O coordenador da UF já utilizou as duas plataformas e julga que o 

Moodle é mais adequado ao fim de aprendizagem.  

Uma das características do curso semipresencial é o contato físico com os 

alunos, neste sentido faz-se importante compreender como as IES com a 

modalidade 100% online realizam atividades que se enquadrem nesse formato. 

Apurou-se que a UF, segundo MR, possui chats e fóruns que visam, em tempo real, 

dirimir as dúvidas dos alunos. Já AA informa que embora não possuam encontros 

presenciais, adotam outras ferramentas com a intenção de suprir as necessidades 

dos alunos:  

[...] utilizamos telefone, chat e o fórum para as dúvidas dos alunos 
desta forma acredito que seja suprida a necessidade do estudante. 
Na UP existe a web aula com apresentação ao vivo para os polos 
que podem participar enviando perguntas e o docente responde. 
Tudo feito nos estúdios da IES e com o acompanhamento do tutor 
que interage e envia as perguntas ao docente por videotexto no 
teleprompter21. 

Para o coordenador da AM, RB:  

O curso semipresencial está bastante focado em pessoas que não 
possuem disponibilidade de ir todos os dias a IES. Essas pessoas, 
por sua vez, também não querem (ou não possuem perfil) fazer 

                                            
20 Learning Management Systems - Sistema de Gestão de Aprendizagem. 
21Um teleprômpter ou teleponto é um equipamento acoplado às câmeras de vídeo que exibe 
o texto a ser lido pelo apresentador. 
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100% EAD. Nesse caso o semipresencial se enquadra bem [... Para 
alunos com disciplina e obstinados a cumprirem com os estudos fora 
da IES, sua formação se equipara a quem faz 100% presencial. Aos 
que não cumprem com a leitura em casa, a qualidade cai 
drasticamente. De todo modo, os encontros servem bastante para os 
alunos tirarem suas dúvidas, interagir, desenvolver atividades e 
aprenderem também de forma lúdica. 

Nesta fala é possível atentar-se para a necessidade do estudante na 

proximidade e contato com os tutores, o que aponta para uma dificuldade do ensino 

a distância pela separação física e temporal dos envolvidos. 

3.4 Discussão dos resultados 

Os resultados apurados fornecem alguns dados acerca das relações 

estabelecidas entre os envolvidos no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), da 

mesma forma que foi possível compreender o funcionamento das plataformas 

acadêmicas para cada instituição de ensino superior (IES) e eventuais dificuldades 

no desenvolvimento dos cursos do ensino a distância.  

A abordagem permitiu a coleta de dados e de evidências concernentes às 

questões ora levantadas e especificamente á partir das impressões e experiências 

dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

A primeira questão levantada em todos os instrumentos se refere à plataforma 

acadêmica e visa compreender a ocorrência de dificuldades e compreender como a 

relação se estabelece com uso das novas tecnologias da comunicação e 

informação, de acordo com Freire (1993, p. 28) “a vocação humana é a de ‘saber’ o 

mundo através da linguagem que fomos capazes de inventar socialmente”.  

Torna-se evidente, que embora, grande parte dos sujeitos envolvidos possua 

acesso à tecnologia e facilidade em lidar com as mudanças tecnológicas, nem todos 

possuem habilidade para lidar com as plataformas e deve-se repensar a forma 

automática como os estudantes utilizam o ambiente de aprendizagem. 

Percebe-se a dificuldade que os estudantes têm em se adaptar a nova 

realidade de ensino do EaD, alguns sentem falta do contato e das relações sociais 

estabelecidas no ambiente de ensino tradicional. Os espaços destinados ao contato 

virtual, embora não seja visível, são negligenciados pelos próprios alunos, visto que 

contam com a sua participação apenas quando ocorre a obrigatoriedade das 

atividades, com penalidade ou bonificação. O aluno não exercita a autonomia na 
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busca do conhecimento e na construção da aprendizagem, mesmo com o conteúdo 

adequado à disposição e mediante uso de ferramentas que ficam à mão para 

interação nas plataformas. Segundo Freire (2011) a comunicação e a interação são 

elementos de transformação na educação, pode-se fazer uma metáfora com a 

educação interativa, modelo fundamental neste modelo de educação:  

Conhecer, na dimensão humana, que aqui nos interessa, qualquer 
que seja o nível em que se dê, não é o ato através do qual um 
sujeito, transformado em objeto, recebe, dócil e passivamente, os 
conteúdos que outro lhe dá ou impõe. O conhecimento, pelo 
contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. 
Requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma 
busca constante: Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é 
como sujeito e somente enquanto sujeito, que o homem pode 
realmente conhecer (FREIRE, 1998, p. 27). 

Acredita-se que o papel do aluno é de protagonista na busca pelo 

conhecimento, todavia foi educado em outro modelo, caracterizado pela 

passividade, onde o detentor do conhecimento era o professor. Somente quando o 

aluno compreender a importância de atitudes construtivistas é que o processo 

educacional sentirá mudanças, indiferente da modalidade presencial, semipresencial 

ou online. Essa proposta fundamenta-se na problematização e debates dos 

assuntos propostos: “e a partir disto nos tornamos capazes de desnudar o mundo e 

de ‘falar’ o mundo. Só podemos falar do mundo porque transformamos o mundo, e o 

processo não poderia ser ao inverso” (FREIRE, 1992, p 28).  

Freire (1982) também defende a importância da interação na educação como 

forma de concretização da aprendizagem e do desenvolvimento social. A sociedade 

carece de igualdade de direitos, todavia, é fundamental que cada sujeito perceba 

seu papel junto à aprendizagem, é fundamental que haja engajamento da sociedade 

contra a forma mecânica de ensino que limita a educação. Segundo Freire (1992, 

1998) o combate ao pessimismo sociológico propiciará uma aprendizagem livre e 

transformadora assegurando o crescimento da educação. 

Segundo Nova e Alves (2003, p. 6) com relação ao crescimento da educação: 

“o que se constata, mais uma vez, é que existe um aproveitamento muito reduzido 

desse potencial de interatividade, seja nas experiências de EAD, ou na produção de 

softwares e jogos didáticos, na utilização da informática na educação formal 

presencial”. 
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De acordo com Freire (2006, p. 45) é necessário que a educação seja 

adaptada para aproximar os diferentes. No sentido de desenvolver práticas 

educacionais que utilizem a tecnologia digital para ampliar o acesso ao 

conhecimento, reduzindo as barreiras de tempo e espaço, o ensino a distância, na 

contemporaneidade, adota ferramentas de comunicação nas plataformas 

educacionais que aproximem o aluno do professor e do tutor, utilizando-se de chats, 

fóruns de discussão, aulas interativas etc. Segundo Ciborra (apud GRAZIOLA, 2009, 

p. 4) essas tecnologias podem ser positivas ou negativas, são um olhar estranho e 

ambíguo que cabe ao permitir o ingresso do outro e promover a hospitalidade do 

que chega.  

Da mesma forma essa metáfora pode ser estendida ao aluno no ambiente 

virtual de aprendizagem, o estudante é o estrangeiro que chega neste ambiente em 

diversas temporalidades e espacialidades. Raffestin (1997, p.175) analisa o conjunto 

das relações que uma cidade mantém com a exterioridade, de que forma o 

estrangeiro é recebido, como a hospitalidade ou a hostilidade impactam essa 

relação e a importância do convite ao outro para adentrar no ambiente. Efetuando-se 

uma analogia à plataforma do ambiente virtual de aprendizagem que pode ou não 

atender as expectativas do estudante, cabe aos mediadores o convite ao outro para 

que se inicie a comunicação adequada. 

Um dos pontos analisados diz respeito às relações estabelecidas entre os 

sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, aluno-professor-tutor-

coordenador, compreende-se que o estudante espera o convite para adentrar neste 

ambiente muitas vezes desconhecido, onde há expectativas de formar vínculos 

nessas relações, estabelecer pontes. De um lado está o conhecimento da 

tecnologia, do outro a plataforma acadêmica com suas ferramentas e 

funcionalidades, todavia, é fundamental que sinta a presença de pessoas para que a 

hospitalidade ocorra, pois apenas com a presença, mesmo que virtual, é possível 

estabelecê-la. 

De acordo com Maia (2002, p. 94): “As ferramentas de comunicação e 

colaboração são instrumentos de interação entre os diversos atores em sistemas de 

informação educacional”. Percebeu-se que tanto os alunos quanto os profissionais 

responsáveis pelo ambiente de aprendizagem acreditam que a interação é 

fundamental para suprimir essas distâncias, todavia, precisa ocorrer de maneira 
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satisfatória para potencializar as relações no ambiente virtual acadêmico, de acordo 

com Rosolino (2006, p.38): 

[...] hospitalidade virtual é um estado potencial de relações de troca, 
em maior ou menor grau de intensidade, em maior ou menor grau de 
permanência, estabelecido entre acolhedor e acolhido, pensado, 
programado, organizado e planejado com o objetivo de encantar, 
cuidar, criar e manter uma relação de desejos, interesses e 
conveniências, intermediadas por uma mídia digital.   

Os estudantes e os tutores possuem, em linhas gerais, uma comunicação 

proativa e positiva, diferente dos docentes que recebem atribuições para a produção 

do conteúdo teórico e avaliações, mas não há a expectativa de sua interação e 

comunicação na plataforma. No ambiente virtual de aprendizagem a condução da 

interação é reponsabilidade dos tutores, que buscam provocar os alunos e convidá-

los ao espaço virtual de aprendizagem, para exercerem com autonomia a interação 

e participação no processo educacional. 

 Ainda segundo Rosolino (2006), a liberdade supõe abertura para a 

hospitalidade, em receber o outro e promover laços de proximidade, entretanto essa 

distância poderá não ser totalmente suprida, visto que depende do outro aceitar o 

convite e no ambiente virtual de aprendizagem buscar o que lhe é ofertado, como 

uma via de mão dupla. Compreende-se que a humanização deste espaço, mesmo 

que virtual, produza o respeito ao outro e que funcione como ambiente de 

acolhimento, e que receber o outro com atitudes receptivas e de confiança, pois 

segundo Baptista (2008) os lugares de cidadania urbana, mesmo com a separação 

geográfica e física, elejam a educação como um direito humano e que estes 

ambientes sejam propícios ao acolhimento e a hospitalidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É perceptível o crescimento do ensino a distância no Brasil e na metrópole 

paulista, contudo a evasão também é um fator que chama a atenção e embora não 

seja o ponto focal deste estudo, deixa-se o questionamento dos fatos que impactam 

no aumento desses números, se a qualidade do ensino ofertada e se a tutoria 

desempenha o papel que é esperado pelos estudantes no sentido de prover 

mediação e um ambiente de acolhimento ao estudante. No tocante ao estudo, nota-

se que a comunicação é o principal indicador das dificuldades no ambiente virtual de 

aprendizagem, seja pela reduzida interação entre os docentes e seus pares 

acadêmicos ou pela expectativa do aluno em relação ao papel dos educadores na 

contribuição de seu aprendizado, como também nas dificuldades encontradas no 

manuseio das plataformas acadêmicas e definição da responsabilidade do tutor 

neste processo.  

É notória a importância da interação neste processo e, segundo Freire (1982), 

ela ocorre como forma de concretização da aprendizagem e incentiva as práticas de 

autonomia e liberdade, embora o aluno precise tornar-se responsável pelo seu 

aprendizado, desvinculando do educador acadêmico a missão de fazê-lo aprender, 

torna-se mister que o educador, seja ele docente ou tutor, desempenhe papel ativo e 

cooperativo em prol do educando. No ensino a distância o aluno possui a liberdade 

de estudar em seu tempo e no espaço desejado, é fundamental que haja regras 

claras e disponíveis acerca dos papéis de cada um dos envolvidos no processo de 

ensino, observando-se seu aceite e ciência desde o ingresso no ambiente 

acadêmico virtual. 

A hospitalidade somente ocorre nas relações interpessoais e mesmo em um 

ambiente virtual de aprendizagem é possível que ocorra, desde que o ambiente seja 

preparado neste sentido, que a plataforma seja de fácil navegação, que a conexão 

via web seja favorável e, principalmente, que o estudante se sinta amparado e 

acolhido por seus educadores.   

 Embora a acessibilidade constitua um dos fatores de ampliação do número 

de alunos ao ambiente virtual e o acesso à internet no Brasil tenha crescido nos 

últimos 10 anos, percebe-se que ainda é baixo o volume, segundo o IBGE, este não 

constitui o principal fator que mantém o aluno no ensino a distância. Nesta pesquisa 
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foi possível compreender que o fator humano é um dos principais pontos que podem 

tornar o aluno próximo e acolhido no ambiente virtual de aprendizagem, e que o tutor 

possui um papel importante neste aspecto.  Percebeu-se que a falta ou limitação 

deste acesso também resulta no afastamento do estudante da comunidade 

acadêmica. Ciborra (2009) observa a interação entre as pessoas com as novas 

tecnologias e a forma como procuram se adaptar, tornando o estranho em familiar, 

acentua a necessidade de expansão do acesso não apenas por computadores 

pessoais e fixos, mas para o sistema móvel de comunicação, ainda falho no que se 

refere ao ambiente virtual de aprendizagem. A maior parte dos jovens utilizam os 

telefones móveis para o acesso ao ambiente virtual, mas nem todas as instituições 

possuem aplicativos que viabilizem o acesso à plataforma via telefonia móvel, 

restringindo a acessibilidade e, consequentemente, comprometendo uma das 

premissas da hospitalidade no acesso a interação. 

A valorização de lugares de hospitalidade, segundo Baptista (2005) é 

marcada por contato, interação e mediação onde se favoreça as relações 

interpessoais, um dos aspectos destacados nesta pesquisa é a importância do 

feedback às dúvidas e questionamentos dos estudantes. Segundo Mattar (2009, p. 

116) a interação com as tecnologias da informação e comunicação ainda é falha no 

ensino a distância, embora existam muitas discussões acerca do assunto: “a 

interação com o professor, síncrona ou assíncrona fornece motivação e feedback 

aos alunos, auxiliando seu aprendizado”. Para esse autor a devolutiva ao aluno é 

fundamental para que a interação de fato se desenvolva da mesma forma que a 

demora nessa resposta implicará em efeitos negativos. Ao realizar o feedback o 

professor ou o tutor poderá observar e compreender as dificuldades e limitações 

deste estudante e, consequentemente, aprimorar a interação estabelecida e o 

aprendizado. Segundo Santos (2006, p. 9): 

Não basta apenas criar um site e disponibilizá-lo no ciberespaço. Por 
mais que o mesmo seja hipertextual é necessário que seja interativo. 
É a interatividade com o conteúdo e com seus autores que faz um 
site ou software se constituir como um AVA. Para que o processo de 
troca e partilha de sentidos possa ser efetivo poderemos criar 
interfaces síncronas a exemplo dos chats ou salas de bate papos e 
assíncronas a exemplo dos fóruns e listas de discussão. Podemos 
contar também com os blogs que, além de permitir comunicação 
síncrona e assíncrona, agregam em seu formato hipertextual uma 
infinidade de linguagens e forma de expressão. 
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Por outro lado, a aprendizagem colaborativa e cooperativa, que subentende a 

interação dos alunos com seus pares, mostra-se positiva nos levantamentos 

realizados, todavia, é fundamental que ocorra com todos os envolvidos no processo, 

a hospitalidade pode ocorrer como um movimento de fora para dentro, onde o 

estudante precisa mover-se em direção a informação para que o conhecimento 

ocorra, que assenhore-se do ambiente e promova a interação que deseja ver 

acontecer, que questione, colabore, coopere e promova laços de comunicação e 

proximidade.  

Salienta-se aqui o aspecto social das relações e o quanto estas contribuem 

com a capacidade de trabalhar em equipe, auxiliar mutuamente as tarefas realizadas 

dentro do ambiente virtual de aprendizagem e nas demais atividades da modalidade 

semipresencial. Conclui-se que o virtual aproxima distâncias, pode ser inclusivo, mas 

também resultar no afastamento do aluno, tornando-se lugar de incertezas. De 

acordo com Baptista (2005, p. 13), em tempos de relações complexas e frágeis é 

fundamental promover práticas que acentuem o valor da hospitalidade: “O sujeito 

começa por afirmar o poder da sua subjetividade ao tornar-se senhor de seu tempo 

e do seu lugar mediante uma dinâmica existencial feita fruição”. 

No entanto, na perspectiva de Lashley (2015, p.75), o entendimento da 

hospitalidade não se restringe apenas à reciprocidade e sim em entender e atender 

as necessidades do outro, fazer com que se sinta bem recebido no ambiente virtual 

de aprendizagem. 

É fundamental a amplitude de estudos acadêmicos da hospitalidade no 

tocante aos domínios culturais e sociais, bem como a compreensão contemporânea 

da hospitalidade como uma área para o estudo do ensino e dos lugares ligados ao 

ambiente de aprendizagem, dos atores ligados ao processo acadêmico e, 

especificamente, acerca da contribuição do tutor no acolhimento ao estudante no 

ambiente virtual de aprendizagem. 

O virtual faz parte da realidade contemporânea e é um desafio promover a 

hospitalidade em um ambiente virtual, cabe aos pares que interagem nesta área 

propor ações que emprestem ao espaço a sensação interpessoal. 

Há estudiosos no campo da sociologia que abordam os laços frágeis e o que 

os torna fortes, compreende-se neste estudo que a comunicação e interação entre 

grupos diferentes, mas com o mesmo objetivo, a aprendizagem, podem tornar-se 

fortes, consolidada pelas dinâmicas de mútuo reconhecimento (Baptista, 2005). Para 
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essa autora a comunicação e a capacidade de interatividade com uso das 

tecnologias é infinita, todavia, o desafio de tornar hospitaleiro ou acolhedor o virtual 

é importante, e obrigação social e moral de todos os que estão ligados ao ambiente 

virtual de aprendizagem, alunos, docentes, tutores e coordenadores.  

Desta maneira quanto melhor a comunicação, interação, as facilidades de 

acesso e a qualidade do material disponibilizado, mais positivas serão as 

experiências de acolhimento (Soares, 2013).  

Todavia, a hospitalidade está além das pontes materiais e imateriais 

construídas pelo homem, é fundamental criar condições para que o outro transponha 

essa ponte, promovendo o acolhimento e receptividade. Independente da área de 

estudo, compreende-se que a hospitalidade pode estar presente em qualquer 

espaço, desde que haja relações interpessoais e que estas propiciem vínculos 

sociais, ainda que temporários. Nota-se que o acolhimento depende de se abolir 

espaços antes instransponíveis e proporcionar ao outro o ritual do convite, o aluno 

busca este acolhimento ao interagir no ambiente virtual de aprendizagem e cabe, 

neste estudo, à tutoria promover a interação e mediação que proporcionem a 

hospitalidade no ambiente de ensino a distância.  
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE PESQUISA: ALUNOS 

Alunos cursos online - EaD 

 
Sujeito.AD 
Idade: 27 anos 
Grau de instrução: Ensino médio  
Sexo: masculino 
Assistente financeiro 
Instituição de Ensino em que estuda: ES 
Curso de formação: Gestão financeira 
 
1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho.  
Resposta- Na ES* é muito complicado, pois o ambiente virtual tem uma imensa 
poluição visual, são muitos botões de comando e nem um pouco intuitivo. 
 
2º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 
Resposta- Um relacionamento distante e muito complicado (como namorar a 
distância), você sabe que ele/ela está ali, mas a demora em respostas e 
atendimento gera muitas dificuldades. Quando há respostas, em sua maioria é 
pedido que procuremos em sites ou até na biblioteca da faculdade. A numerosa 
quantidade de alunos dificulta muito a interação, pois num mesmo fórum todos tem 
que interagir, se apresentar, comentar e o instrutor vai respondendo a cada um dos 
comentários. 
 
 3º Como definiria o seu relacionamento com os docentes das disciplinas? Tem 
facilidade para se comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 
Resposta -  Com os docentes na verdade não, só tem o nome deles na 
apresentação da matéria. Nem procurei me interessar por eles também. 
 
4º Como você se relaciona com o coordenador (a) do seu curso? Tem facilidade 
para se comunicar com ele (a)? O que dificulta sua interação com ele (a)? 
Resposta -Via e-mail, há uma certa demora em resposta, mas sempre tenho minhas 
solicitações atendidas. 
 
5º Você tem contato com outros alunos do seu curso? Caso positivo de que forma 
ocorre essa comunicação? E caso negativo, o que acha que deveria ocorrer de 
diferente? 
Resposta -Contato, na verdade, nenhum. Pra mim isso é indiferente, pois um curso 
a distancia eu necessito apenas de mim mesmo, não haverá trabalho em grupo, não 
haverá tempo para socialização entre os alunos, pois o curso já é pela comodidade 
de ser feito pelo tempo disponível. 
 
6º. Como se sente nas aulas 100% online – Ensino a Distância?  
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Resposta -Depende muito das aulas, por exemplo, numa aula com duração de 1:45 
fica muito complicado ter que ouvir e entender a tudo que se é falado/exposto, 
deveria ser mais dinâmica. 
 
7º O que falta no Ensino a Distância? 
Resposta -Falta uma cultura maior dos alunos em si para esse tipo de aprendizado, 
levando em consideração que as aulas tem um tempo demasiadamente extenso. 
Consideração a instituição deveria haver um melhor apoio ao aluno como por 
exemplo no material didático, hoje o mundo gira praticamente em torno de um 
smartphone, deveria ter um aplicativo com a matéria disponibilizada, com avisos de 
aulas, etc 
 
8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
suas necessidades como aluno? Explique sua resposta. 
Resposta -Na minha visão, NÂO. O ambiente é muito tumultuado e pouco prático. 
 
9º É tratado de forma personalizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem pelos 
responsáveis pelo processo de ensino?  
Resposta Na verdade eu acho que todo os sistemas são iguais para todos os alunos 
e os instrutores/docentes tratam a todos por igual. 
 
10° O que mudaria no seu curso? 
Resposta -Duração das aulas, quantidades de botões de ação, um melhor menu de 
ferramentas no ambiente virtual seria muito mais prático, com menus e sub-menus. 
E falta proximidade com vídeos instruindo. 

 

Alunos cursos online - EaD 

Sujeito.LA 
Idade: 27 anos 
Grau de instrução: Ensino superior  
Sexo: Feminino 
Profissão  Professora 
Instituição de Ensino em que estuda: SN 
Curso: Letras 
 
1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho.  
Resposta - No início tive dificuldades, a plataforma é simples, mas cheia de 
informação. 
 
2º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 
Resposta -Não há tutor no meu curso 
 
 3º Como definiria o seu relacionamento com os docentes das disciplinas? Tem 
facilidade para se comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 
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Resposta -Adequado, mas um pouco formal demais e o contato apenas pela 
plataforma. 
 
4º Como você se relaciona com o coordenador(a) do seu curso? Tem facilidade para 
se comunicar com ele (a)? O que dificulta sua interação com ele (a)? 
Resposta -Nunca tive contato 
 
5º Você tem contato com outros alunos do seu curso? Caso positivo de que forma 
ocorre essa comunicação? E caso negativo, o que acha que deveria ocorrer de 
diferente? 
Resposta -Apenas nas interações no fórum, que acho pouco 
6º. Como se sente nas aulas 100% online – Ensino a Distância?  
Resposta -Sinto falta de conteúdo mais explicativo 
 
7º O que falta no Ensino a Distância? 
Resposta – um Feedback das questões respondidas de forma que consiga ser mais 
assertivo e contato mais próximo que me faça sentir parte de uma turma de 
faculdade. 
 
8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
suas necessidades como aluno? Explique sua resposta. 
Resposta -Para formalização do conteúdo de aulas sim, mas deveria ser mais 
dinâmico. 
 
9º É tratado de forma personalizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem pelos 
responsáveis pelo processo de ensino?  
Resposta -Educada sim, personalizada não. 
 
10° O que mudaria no seu curso? 
Resposta -Acredito que escolhi pela falta de tempo, mas deveria ter pensado mais 
no contato humano que faz falta como apoio e motivação. 
 

Alunos cursos semipresencial - EaD 

Sujeito CB 
Idade: 28 anos 
Grau de instrução: Superior Completo 
Sexo: feminino 
Empresaria – Médica Veterinária 
Instituição de Ensino em que estuda: Ultima instituição – AM 
Curso de formação: tecnóloga em marketing 
 
1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho.  
Resposta -  Sim. A interação com a plataforma é fácil, ocorrendo nos momentos que 
possuo tempo disponível, interajo pelo fórum e e-mail. 
 
2º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 
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Resposta -Na maioria das matérias, o relacionamento foi proveitoso. Alguns acredito 
que por conta de ser tudo escrito acabava tendo uma comunicação falha. Talvez 
uma plataforma de videoaula facilitaria (como é feito em alguns cursos de ingles 
online). 
  
3º Como definiria o seu relacionamento com os docentes das disciplinas? Tem 
facilidade para se comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 
Resposta - Como só tive tutores, a resposta é igual a 2. 
 
4º Como você se relaciona com o coordenador(a) do seu curso? Tem facilidade para 
se comunicar com ele (a)? O que dificulta sua interação com ele (a)? 
Resposta - Não tive a necessidade de me comunicar com o coordenador 
frequentemente. Nas vezes que necessitei fui presencialmente à faculdade. 
 
5º Você tem contato com outros alunos do seu curso? Caso positivo de que forma 
ocorre essa comunicação? E caso negativo, o que acha que deveria ocorrer de 
diferente? 
Resposta - Sim. A comunicação ocorre por plataformas fora da universidade 
(whatsapp e facebook).  
 
6º. Como se sente nos encontros/plantão de dúvidas com os tutores  do seu curso – 
Ensino a Distância?  
Resposta -Sinto-me confortável para tirar possíveis dúvidas na maioria das vezes, 
esse contato é importante. 
 
7º O que falta no Ensino a Distância? 
Resposta - Aulas mais visuais, em video, e não somente em apostilas, além de uma 
interação maior entre os alunos para realização de network. 
 
8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
suas necessidades como aluno? Explique sua resposta. 
Resposta - Sim, pois a escolha desse curso deveu-se a não necessidade de ter 
horários a cumprir nem deslocamentos diários 
 
9º É tratado de forma personalizada do Ambiente Virtual de Aprendizagem pelos 
responsáveis pelo processo de ensino?  
Resposta - Não. Mesmo as aulas “optativas” não puderam ser escolhidas. Falta 
poder completar o curso com matérias do interesse da área de trabalho do aluno. 
 
 
10° O que mudaria no seu curso? 
Colocaria mais opções de videoconferências/videoaulas, e mais matérias optativas 
para o aluno escolher dar enfoque em áreas de interesses que não foram abordadas 
e principalmente colocaria mais parte prática (em todos os semestres, 
acompanhando casos reais de perto), o que não teve no meu curso. 

 

 

 

 



95 

 

Alunos cursos online - EaD 

Sujeito KB 
Idade: 40 anos 
Grau de instrução: Tecnólogo  
Sexo: Feminino 
Auxiliar de saúde 
Instituição de Ensino em que estuda: UF 
Curso de formação: Enfermagem 
 
1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho.  
Resposta - Tive muita dificuldade, pela falta de orientação, mas como escolhi online 
sabia das dificuldades e me dedico bastante. Utilizo  a comunicação pela plataforma. 
 
2º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 
Resposta Embora seja remoto, são atenciosos, recebo mensagens de motivação, 
lembretes e até felicitações em datas comemorativas 
 
 3º Como definiria o seu relacionamento com os docentes das disciplinas? Tem 
facilidade para se comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 
Resposta Um pouco mais distante que com os tutores, mas quando enviei um 
questionamento fui respondida com respeito e gentileza 
 
4º Como você se relaciona com o coordenador(a) do seu curso? Tem facilidade para 
se comunicar com ele (a)? O que dificulta sua interação com ele (a)? 
Resposta Já recebi mensagem de apresentação, mas não precisei de contato ainda 
 
5º Você tem contato com outros alunos do seu curso? Caso positivo de que forma 
ocorre essa comunicação? E caso negativo, o que acha que deveria ocorrer de 
diferente? 
Resposta Sim, há comunidades no ambiente virtual da UF e conversamos, já até 
fizemos trabalhos em grupo. 
 
6º. Como se sente nas aulas 100% online – Ensino a Distância?  
Resposta  Não é fácil, mas é preciso disciplina e dedicação. 
 
 
7º O que falta no Ensino a Distância? 
Resposta  algum tipo de atividade que provoque mais a interatividade e um material 
atualizado. 
 
8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
suas necessidades como aluno? Explique sua resposta. 
Resposta sim, mas acho complexo e disposição dos conteúdos.  
 
9º É tratado de forma personalizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem pelos 
responsáveis pelo processo de ensino?  
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Resposta Embora seja online, sempre respondem com gentileza e quando falam de 
maneira simples que até me sinto próxima 
 
10° O que mudaria no seu curso? 
Resposta - Falta tele aulas onde possamos ver os professores e também os tutores. 
E ainda reportagens e material que ligue ao mundo real e corporativo. Sinto falta de 
contato visual 

 

Alunos cursos online - EaD 

Sujeito JS 
Idade: 49 anos 
Grau de instrução: Ensino médio  
Sexo: Masculino  
Gerente 
Instituição de Ensino em que estuda: UP 
Curso de formação: Tecnologia da Informação 

 

1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho.  

Resposta - Não, pela minha idade tenho dificuldades com tecnologias, mas 
procuro me dedicar 

 
2º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 
Resposta -Bom são proativos e rápidos nas respostas. Gosto das interações  
 
3º Como definiria o seu relacionamento com os docentes das disciplinas? Tem 
facilidade para se comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 
Resposta -Há pouco contato, as vezes vejo alguma postagem e não sei diferenciar. 
Não fica claro ali se quem interage é o professor ou o tutor. Eu particularmente 
chamo de professor visto que com as informações dele apreendo o que está 
disposto no ambiente acadêmico. 
 
4º Como você se relaciona com o coordenador(a) do seu curso? Tem facilidade para 
se comunicar com ele (a)? O que dificulta sua interação com ele (a)? 
Resposta -Nunca tive contato, nem por email. 
 
5º Você tem contato com outros alunos do seu curso? Caso positivo de que forma 
ocorre essa comunicação? E caso negativo, o que acha que deveria ocorrer de 
diferente? 
Resposta -Participo de uma comunidade no Facebook que propõe essa interação 
entre o grupo de alunos. 
 
6º. Como se sente nas aulas 100% online – Ensino a Distância?  
Resposta -Autônomo, pois aprendi a buscar meu conhecimento e fazer as atividades 
nos prazos. 
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7º O que falta no Ensino a Distância? 
Resposta – Vídeos que auxiliem no passo-a-passo  
 
8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
suas necessidades como aluno? Explique sua resposta. 
Resposta -Não acho adequado, tenho necessidade de interação 
 
9º É tratado de forma personalizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem pelos 
responsáveis pelo processo de ensino?  
Resposta - Pela internet não, mas a UP tem atendimento telefônico com os tutores e 
me sinto mais próximo com esse contato. 
 
10° O que mudaria no seu curso? 
Resposta – Teria alguns dias com presencial para tirar dúvidas. 
 

.Alunos cursos online – EaD 
 

Sujeito LK 
Idade: 30 anos 
Grau de instrução: Especialista 
Sexo: Masculino 
Analista em RH 
Instituição de Ensino em que estuda: UP 
Curso de formação: Recursos Humanos 

 

1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho.  
Resposta - Sim, devido a minha formação técnica em Processamento de Dados. A 
interação se dá quando acesso os conteúdos de estudo e/ou quando utilizo o fórum 
de dúvidas. 
 
2º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 
Resposta -A relação com o tutor é cordial. Na UP tenho facilidade em contatar a 
tutoria e acredito que a compreensão é satisfatória. Não encontrei dificuldade na 
interação com a tutoria. 
 
3º Como definiria o seu relacionamento com os docentes das disciplinas? Tem 
facilidade para se comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 
Resposta -O relacionamento com o docente é feito por intermédio da tutoria. 
 
4º Como você se relaciona com o coordenador (a) do seu curso? Tem facilidade 
para se comunicar com ele (a)? O que dificulta sua interação com ele (a)? 
Resposta -O relacionamento com a coordenação do curso também é realizada por 
intermédio da tutoria, mas consigo interagir por telefone quando necessário. 
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5º Você tem contato com outros alunos do seu curso? Caso positivo de que forma 
ocorre essa comunicação? E caso negativo, o que acha que deveria ocorrer de 
diferente? 
Resposta -Sim, por meio dos fóruns de discussão. 
 
6º. Como se sente nas aulas 100% online – Ensino a Distância?  
Resposta -Sinto que sou responsável pelo meu próprio aprendizado. 
 
7º O que falta no Ensino a Distância? 
Resposta -Ele ser levado a sério por todas as partes envolvidas. 
 
8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
suas necessidades como aluno? Explique sua resposta. 
Sim. Ele cumpre com o seu papel de disponibilizar os materiais de estudo e 
informações diversas. 
 
9º É tratado de forma personalizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem pelos 
responsáveis pelo processo de ensino?  
Resposta - Sim. Quando ligo e tiro as dúvidas por telefone na UP 
 
10° O que mudaria no seu curso? 
A metodologia de orientação da monografia. 

 

Alunos cursos online - EaD 

Sujeito RV 
Idade: 40 anos 
Grau de instrução: Ensino médio completo 
Sexo: Masculino 
Analista de Vendas 
Instituição de Ensino em que estuda: AM 
Curso de formação: Processos Gerenciais 

 
1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho.  
Resposta Facilidade não, mas tenho aprendido 
 
2º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 
Resposta – São atenciosos e em geral solucionam as questões. 
 
 3º Como definiria o seu relacionamento com os docentes das disciplinas? Tem 
facilidade para se comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 
Resposta – Vejo as mensagens e avisos e webaula do professor, mas nunca tive 
contato para me comunicar. 
 
4º Como você se relaciona com o coordenador (a) do seu curso? Tem facilidade 
para se comunicar com ele (a)? O que dificulta sua interação com ele (a)? 



99 

 

Resposta - Nunca tive contato.  
5º Você tem contato com outros alunos do seu curso? Caso positivo de que forma 
ocorre essa comunicação? E caso negativo, o que acha que deveria ocorrer de 
diferente? 
Resposta - Tenho contato, além da comunidade no Blackboard, criamos uma 
comunidade em redes sociais para trocar informações e colaborar um com o outro. 
 
6º. Como se sente nas aulas 100% online – Ensino a Distância?  
Resposta - Bem, sinto autonomia do meu tempo e livre de horários por isso a 
escolha da modalidade. 
 
7º O que falta no Ensino a Distância? 
Resposta - Que os avisos sejam mais informais, pois não me sinto próxima quando a 
mensagem é seca e sem atenção. 
 
8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
suas necessidades como aluno? Explique sua resposta. 
Resposta -  Não acho adequado, tenho necessidades visuais. 
 
9º É tratado de forma personalizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem pelos 
responsáveis pelo processo de ensino?  
Resposta - Não me sinto 
 
10° O que mudaria no seu curso? 
Resposta -  Deveria ter algum contato por telefone para tirar dúvidas, as vezes fico 
sem graça de escrever e todos verem as minhas dúvidas. 

. 

Alunos cursos online - EaD 

Sujeito VC 
Idade: 39 anos 
Grau de instrução: Ensino médio  
Sexo: feminino 
Secretaria 
Instituição de Ensino em que estuda ST 
Curso de formação: Administração 

 
1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho.  
Resposta - Não, é  muito complicado, acho pouco intuitivo. e preferia ter vídeos 
explicativos 
 
2º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 
Resposta - Bom, gentil e sempre motivadores 
 3º Como definiria o seu relacionamento com os docentes das disciplinas? Tem 
facilidade para se comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 
Resposta - Não percebo proximidade, só sei os nomes pela apresentação que há.  
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4º Como você se relaciona com o coordenador(a) do seu curso? Tem facilidade para 
se comunicar com ele (a)? O que dificulta sua interação com ele (a)? 
Resposta - Bem, na medida que preciso me atende, Via e-mail. 
 
5º Você tem contato com outros alunos do seu curso? Caso positivo de que forma 
ocorre essa comunicação? E caso negativo, o que acha que deveria ocorrer de 
diferente? 
Resposta - Pouco contato e gostaria que houvesse mais interação 
 
6º. Como se sente nas aulas 100% online – Ensino a Distância?  
Resposta - Depende muito das aulas, por exemplo, numa aula com duração de 1:45 
fica muito complicado ter que ouvir e entender a tudo que se é falado/exposto, 
deveria ser mais dinâmica. 
 
7º O que falta no Ensino a Distância? 
Resposta - Mesmo que virtualmente, falta contato que me faça sentir próxima e 
integrada. 
 
8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
suas necessidades como aluno? Explique sua resposta. 
Resposta - Adequado para o aprendizado sim mas falta sentir que pertence á um 
grupo. 
 
9º É tratado de forma personalizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem pelos 
responsáveis pelo processo de ensino?  
Resposta - Acho que poderia ser mais acolhedor se houvesse contato visual, como 
um misto de virtual e pessoal. 
 
10° O que mudaria no seu curso? 
Resposta - Interatividade que proporcionasse contato entre os alunos, como uma 
comunidade social.. 
 

 

Alunos cursos semipresencial - EaD 

Sujeito TB 
Idade: 42 anos 
Grau de instrução: médio  
Sexo: Feminino 
Assistente administrativo 
Instituição de Ensino em que estuda: AM 
Curso de formação: Pedagogia – ciências contábeis  

 
1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho.  
Tive dificuldade para acessar, mas os tutores na primeira semana apresentam na 
aula. . 
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2º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 
O fato de conhecer pessoalmente o tutor parece que torna até o virtual mais 
próximo. 
 
 3º Como definiria o seu relacionamento com os docentes das disciplinas? Tem 
facilidade para se comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 
Vejo que há uma apresentação na sala de aula virtual, mas nem tive contato 
 
4º Como você se relaciona com o coordenador(a) do seu curso? Tem facilidade para 
se comunicar com ele (a)? O que dificulta sua interação com ele (a)? 
Bem, foi se apresentar na sala e se colocou à disposição, ainda não precisei entrar 
em contato, mas parece gentil. 
 
5º Você tem contato com outros alunos do seu curso? Caso positivo de que forma 
ocorre essa comunicação? E caso negativo, o que acha que deveria ocorrer de 
diferente? 
Sim, muito, por redes sociais inclusive, e pela comunidade no computador, além dos 
encontros em sala de aula que proporciona uma troca de informações interessante. 
 
6º. Como se sente nas aulas 100% online – Ensino a Distância?  
Na área de exatas perdida, por isso escolhi o modelo semipresencial, preciso desse 
contato com orientação e apoio 
 
7º O que falta no Ensino a Distância? 
Que as normas e prazos sejam mais claros e disponíveis. 
 
8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
suas necessidades como aluno? Explique sua resposta. 
sim, mas falta modernizar o material, está ultrapassado.  
 
9º É tratado de forma personalizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem pelos 
responsáveis pelo processo de ensino?  
O fato de ter contato presencial com outros alunos e tutores acredito que quando 
recebo uma mensagem sinto que é para mim. 
 
10° O que mudaria no seu curso? 
Deveria ter teleaulas e vídeos mais interativos 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE PESQUISA: DOCENTES 

 
Docentes de cursos online - EaD 

 
Idade: 32 anos 
Grau de instrução: Doutorado  
Sexo: Feminino 
Instituição de Ensino em que trabalha: UF* 
Curso de formação: Enfermagem e Tecnologia da Informação 
Disciplinas que atua: Informática em saúde 

 
 

1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho. 
Resposta - Não encontro grandes problemas com a plataforma. No início de cada 
semestre material de aprendizagem, Fórum Avaliativo, e no cotidiano, sigo sempre 
uma rotina de interação no AVA.   
 
2º Como definiria o seu relacionamento com os alunos? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 
Resposta -Entendo que a interação seja bastante boa e clara. Há necessidade de 
prestar atenção para as variações linguísticas do(a) aluno(a) nas postagens e 
procurar adequar a conduta. 
 
3º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 
Resposta -Tenho ótima relação com minhas tutoras. Ocorre com frequência a troca 
de e-mails com pequenos apanhados da disciplina, sempre discutindo casos 
pontuais, dúvidas mais complexas ou atribuições. Há bastante flexibilidade na 
relação, mas talvez isso venha do fato de ter eu mesma sido tutora anteriormente, 
criou-se um vínculo.  
 
4º Como você se relaciona com demais docentes da disciplina da qual é 
responsável? Sente-se integrado com o conjunto de professores? Vocês 
compartilham experiências? Pode explicar como se sente? disciplina da qual - Pode 
explicar como? 
Resposta -Não tenho praticamente nenhuma interação com outros professores, mas 
quando é preciso são sempre muito educadas.  
 
5º Você enfrenta alguma dificuldade de relacionamento de comunicação com seu 
coordenador (a)? O coordenador é próximo, disponível e proativo? 
Resposta -Nenhuma dificuldade, pelo contrário o relacionamento com meu 
coordenador é um dos aspectos que considero mais positivo em meu trabalho Em 
instituições públicas são os chefes de departamento. 
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6º Percebe especificidades nas relações com alunos decorrente a idade, geração e 
a cultura do aluno? E como conduz cada caso? 
Resposta -Sim, tanto no Fórum quanto em Webconferências. Entendo que se trata 
de uma questão de adequar a fala e as referências, de acordo com a idade, a 
geração e o tipo de cultura de cada um(a). 
 
7º Ao se comunicar com o aluno pela plataforma, qual tipo de comunicação acredita 
ser mais adequada, ou é mais adotada: formal ou informal? Justifique sua resposta. 
Resposta -Entendo que pode e deve haver um balanço entre a comunicação formal 
e a comunicação informal. Por exemplo, uma longa explicação pode vir seguida por 
um sorriso (emoticon). Compreendo que dessa forma, aproximamo-nos do(a) 
aluno(a), ao mesmo tempo sem perder características importantes da academia. 
 
8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
necessidades do aluno? Explique sua resposta. 
Resposta -Sim. Acho que ele oferece uma série de ferramentas pedagógicas 
interessantes.  
 

Docentes de cursos online - EaD 
 

Sujeito KJ 
Idade: 37 
Grau de instrução: Mestrado 
Sexo: Feminino 
Instituição de Ensino em que trabalha: AM 
Curso de formação: Graduação Psicologia – Pós Gestão de Pessoas – Mestrado em 
Comunicação. 
Disciplinas que atua: Comportamento Organizacional, Gestão de Pessoas, 
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, Captação e Desenvolvimento 
de Pessoas 

 
1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho.  
Resposta - Sim. Lido bem com a plataforma, tenho facilidade para interagir, pois já 
atuo há um tempo com ela. 
 
2º Como definiria o seu relacionamento com os alunos? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 
Resposta - Positivo. Sinto facilidade em me comunicar com os alunos, a maioria 
compreende as mensagens postados. O que acredito que dificulta um pouco é o 
fórum de dúvidas somente escrito, pois nem sempre o aluno compreende a 
explicação. 
 
3º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 
Resposta - Positivo, há facilidade de comunicação e interação. Meu relacionamento 
com eles é próximo e há um bom clima. 
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4º Como você se relaciona com demais docentes da disciplina da qual é 
responsável? Sente-se integrado com o conjunto de professores? Vocês 
compartilham experiências? Pode explicar como se sente? Pode explicar como  
Resposta - Até o momento, houve pouco contato com docentes da mesma 
disciplina. Quando ocorre é por email e em ocasiões específicas em que a 
coordenação solicita. Não há proximidade, portanto, fica difícil de avaliar a relação. 
 
5º Você enfrenta alguma dificuldade de relacionamento de comunicação com seu 
coordenador (a)? O coordenador é próximo, disponível e proativo? 
Resposta - Em geral, o relacionamento e a comunicação são boas. Mas, acredito 
que às vezes falta a comunicação por parte dele sobre as diretrizes que deverão ser 
tomadas. 
 
6º Percebe especificidades nas relações com alunos decorrente a idade,  geração e 
a cultura do aluno? E como conduz cada caso? 
Resposta - Sim. Principalmente de acordo com a região. Tenho alunos da Região 
Sudeste,  Norte e Nordeste. Percebo que há dificuldades, algumas vezes, de 
compreensão dos conceitos por conta da linguagem, do regionalismo. Além disso, 
os alunos da região Note e Nordeste, parecem ser mais empenhados nos estudos. 
 
7º Ao se comunicar com o aluno pela plataforma, qual tipo de comunicação acredita 
ser mais adequada, ou é mais adotada: formal ou informal? Justifique sua resposta. 
Resposta - As duas formas. Claro que sempre há a necessidade de um cuidado com 
a comunicação, mesmo a informalidade é feita de forma cuidadosa. A comunicação 
informal é mais indicada para o “fórum fale com o professor” (fórum de dúvidas) e a 
formalidade, quando se trata de processo avaliativo. 
 
8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
necessidades do aluno? Explique sua resposta. 
Resposta - Acredito que sim. O AVA tem muitas possibilidades e ferramentas que 
possibilitam vários tipos de materiais como: games, Ebook, Quiz etc. 
 

Docentes de cursos online - EaD 

Sujeito FM 
Idade: 40 
Grau de instrução: Mestrado 
Sexo: Feminino 
Instituição de Ensino em que trabalha: SN* 
Curso de formação: Pedagogia  
Disciplinas que atua: Teorias e Abordagens Pedagógicas, Processos de Avaliação e  

 
1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho.  
Resposta - Sim. Nossa interação consiste no acesso 3 x por semana aos fóruns e 
Avisos da disciplina. Ao final de cada disciplina são elaboradas produções 
individuais pelos alunos e os professores fazem a correção. O blackboard é uma 
plataforma de fácil navegação, porém considero que tem um perfil muito 
individualista. Se pudesse, acrescentaria grupos de discussão dentro de cada 
disciplina. 
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2º Como definiria o seu relacionamento com os alunos? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 
Resposta - Meu relacionamento com os alunos é formal, porém procuro utilizar uma 
linguagem mais simples como uma forma de aproximação. O que dificulta 
justamente é a linguagem que tem que ser acadêmica e não pode ser mais do dia a 
dia. 
 
 3º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 
Resposta - No “SN” não temos tutores nas disciplinas.  
 
4º Como você se relaciona com demais docentes da disciplina da qual é 
responsável? Sente-se integrado com o conjunto de professores? Vocês 
compartilham experiências? Pode explicar como se sente? disciplina da qual - Pode 
explicar como 
Resposta - Não compartilhamos experiências, apesar da Coordenação sempre nos 
lembrar sobre isto no início de cada disciplina. Acredito que a correria do dia a dia 
dificulta esta questão. No meu curso em específico, os professores tem diversos 
outros empregos e atividades, portanto quase não nos encontramos pessoalmente, 
acredito que esta distância dificulta o nosso entrosamento.  
 
5º Você enfrenta alguma dificuldade de relacionamento de comunicação com seu 
coordenador (a)? O coordenador é próximo, disponível e proativo? 
Resposta- Nenhuma dificuldade. Minha Coordenadora é próxima, disponível, 
proativa e muito compreensiva. Me auxilia sempre que preciso. 
 
6º Percebe especificidades nas relações com alunos decorrente a idade,  geração e 
a cultura do aluno? E como conduz cada caso? 
Resposta- No nosso curso, temos alunos de diversas áreas de atuação, percebo nas 
web conferências e nos fóruns o comportamento deles de acordo com a sua 
formação, idade e atuação. Como ministro a primeira disciplina do curso, eles 
sempre se apresentam no fórum inicial e acabo conhecendo e me aproximando mais 
dos alunos do que os professores que ministram aulas na sequência. Não mudo 
minha linguagem por conta das diferenças que observo, até porque não sou muito 
formal em minhas web conferências. 
 
7º Ao se comunicar com o aluno pela plataforma, qual tipo de comunicação acredita 
ser mais adequada, ou é mais adotada: formal ou informal? Justifique sua resposta. 
Resposta- Prefiro a comunicação informal porque sinto que desta forma os alunos 
se sentem mais próximos do professor. 
 
8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
necessidades do aluno? Explique sua resposta. 
Resposta- Acredito que seja adequado, porém percebo que muitos alunos tem 
vergonha de expor suas dúvidas no fórum de dúvidas e se sentem mais confortáveis 
em perguntar na web conferência. Quando deixo de responder alguma dúvida na 
web conferência e peço para que eles publiquem no fórum, dificilmente fazem. 
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Acredito que falta um espaço dentro do AVA mais informal, para que o aluno se sinta 
mais à vontade para expor suas dúvidas. 

DOCENTES CURSO online - EaD 
 

Sujeito NG 
Idade: 42 anos 
Grau de instrução: Mestrado 
Sexo: feminino 
Instituição de Ensino: UP 
Curso de formação: Administração 
Disciplina – Teoria Geral de Administração 

 
1º Como se relaciona com a plataforma acadêmica?  
Resposta - Tenho facilidade, e utilizo bem as ferramentas para interação. 

 
2º Como definiria o seu relacionamento com os alunos? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 
Resposta - Não tenho quase contato com os estudantes. Somente vejo as 
interações feitas com os tutores e ainda nas tele-aulas. 
 
3º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 
Resposta - Sempre que precisei foram educados e prestativos, e quando me enviam 
algum questionamento de aluno procure responder brevemente. 
 
4º Como você se relaciona com demais docentes da disciplina da qual é 
responsável? Sente-se integrado com o conjunto de professores? Vocês 
compartilham experiências? Pode explicar como se sente? Pode explicar como  
Resposta - Encontros periódicos para reuniões com o coordenador, mas não há 
muito contato.  
 
5º Você enfrenta alguma dificuldade de relacionamento de comunicação com seu 
coordenador (a)? O coordenador é próximo, disponível e proativo? 
Resposta - Não enfrento dificuldades na comunicação.  
 
6º Percebe especificidades nas relações com alunos decorrente a idade, geração e 
a cultura do aluno? E como conduz cada caso? 
Resposta - Alunos são diferentes pois alguns tem mais facilidade e outras menos. 
Percebo que a idade é um fator que diferencia no uso de tecnologias. Tem facilidade 
no uso da ferramenta, mas os mais velhos são mais maduros e focados. Percebo 
que tem dificuldade com o distanciamento no virtual, mas procuro interagir e 
aproxima-los. 
 
7º Ao se comunicar com o aluno pela plataforma, qual tipo de comunicação acredita 
ser mais adequada, ou é mais adotada: formal ou informal? Justifique sua resposta. 
Resposta - Embora não tenha contato muito estreito, acredito que o formal, mas não 
frio é o mais adequado, visto que o fato de estarmos distantes fisicamente já coloca 
uma separação natural. 
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8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
necessidades do aluno? Explique sua resposta. 
Resposta - Em tempos que a tecnologia é usada para praticamente tudo. Acho 
adequado e inclusivo socialmente, principalmente pela falta de tempo dos 
estudantes. 
 

DOCENTES CURSO Semipresencial. 

Sujeito AC 
Idade: 44 anos 
Grau de instrução: Mestrado 
Sexo: Masculino 
Instituição de Ensino: AM 
Curso de formação: Administração 
Disciplinas Tópicos e Teoria Geral de Administração  

 
1º Como se relaciona com a plataforma acadêmica?  
Resposta - Conhecimento mediano da plataforma acadêmica, apenas para inserção 
de aulas e material de ensino.  
 
2º Como definiria o seu relacionamento com os alunos? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 
Resposta -Não há contato direto com os alunos e apenas quando o tutor precisa tirar 
dúvidas mais especificas e direciona mensagem do aluno. 
 
3º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 
Resposta - De maneira positiva e cooperativa, busco ser rápida e objetiva nas 
respostas. 
 
4º Como você se relaciona com demais docentes da disciplina da qual é 
responsável? Sente-se integrado com o conjunto de professores? Vocês 
compartilham experiências? Pode explicar como se sente? Pode explicar como  
Resposta - Pouco contato com docentes da mesma disciplina. Não há proximidade e 
quando ocorre algum contato é por e-mail e em ocasiões específicas solicitadas pela 
coordenação. 
 
5º Você enfrenta alguma dificuldade de relacionamento de comunicação com seu 
coordenador (a)? O coordenador é próximo, disponível e proativo? 
Resposta - Tenho boa comunicação com o coordenador, quando preciso de algo 
sou atendido e procuro colaborar com as demandas da instituição. 
 
6º Percebe especificidades nas relações com alunos decorrente a idade, geração e 
a cultura do aluno? E como conduz cada caso? 
Resposta - Mesmo não havendo contato direto busco ficar atenta à plataforma e 
como o tutor interage com os estudantes, percebo que há dificuldades de acordo 
com a região e idade. Os mais novos possuem facilidade nas tecnologias, mas não 
tem foco no aprendizado e precisam de contato com o tutor como forma de sentir 
que estão apoiados. Acredito que esse é o perfil dos alunos dessa modalidade. 
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7º Ao se comunicar com o aluno pela plataforma, qual tipo de comunicação acredita 
ser mais adequada, ou é mais adotada: formal ou informal? Justifique sua resposta. 
Resposta - Acredito que a formalidade é importante para manter o respeito e regras, 
mas percebo que afasta o aluno, quando posto algum aviso, sou formal e percebo 
que os alunos não interagem. Já com o tutor que é menos formal percebo uma 
interação maior.  
 
8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
necessidades do aluno? Explique sua resposta. 
Resposta - Acredito que é adequado para o que se propõe, mas o aluno precisa ser 
proativo e disciplinado, embora o ambiente virtual de aprendizagem possua 
ferramentas que apoiam e motivam om aluno, é preciso que o tutor faça uso e 
convide o aluno para participar.  
 
9ºSendo responsável por disciplinas do curso semipresencial qual sua percepção do 
ensino a distância.  
Resposta - Embora não tenha muito contato com os alunos percebo que essa 
modalidade é mais inclusiva pois alunos que tem dificuldade de aprendizagem e são 
dispersos conseguem ser mais produtivos quando tem maior liberdade de horário e 
não há um controle extremo de sua frequência. 
 

DOCENTES CURSO online  

 

Sujeito PR 
Idade: 46 anos 
Grau de instrução: Mestrado 
Sexo: Masculino 
Instituição de Ensino: ST 
Curso de formação: Direito 
Disciplinas Direito ambiente, direito empresarial e direito tributário 
 
1º Como se relaciona com a plataforma acadêmica?  
Resposta Não tenho facilidade, mas é intuitivo a forma de aprender a lidar com o 
ambiente virtual 
 
2º Como definiria o seu relacionamento com os alunos? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 
Resposta O contato é feito principalmente com o tutor, mas quando o aluno precisa 
estou à disposição. 
 
3º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 
Resposta - Bom relacionamento interpessoal, com rapidez e agilidade. 
 
4º Como você se relaciona com demais docentes da disciplina da qual é 
responsável? Sente-se integrado com o conjunto de professores? Vocês 
compartilham experiências? Pode explicar como se sente? Pode explicar como  
Resposta - Quase não tenho contato com outros docentes. 
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5º Você enfrenta alguma dificuldade de relacionamento de comunicação com seu 
coordenador (a)? O coordenador é próximo, disponível e proativo? 
Resposta - Não há dificuldades. Ocorrem presencialmente ou por e-mail 
 
6º Percebe especificidades nas relações com alunos decorrente a idade, geração e 
a cultura do aluno? E como conduz cada caso? 
 
Resposta - Sim percebo, de acordo com a idade e cultura regional há uma diferença 
de postura e em alguns casos impacta na comunicação 
 
7º Ao se comunicar com o aluno pela plataforma, qual tipo de comunicação acredita 
ser mais adequada, ou é mais adotada: formal ou informal? Justifique sua resposta. 
Tesposta - Até pela área de direito sem mais formal, acabo utilizando mais a 
formalidade, contudo percebo que o aluno gosta da informalidade, talvez como 
forma de sentir mais próximo. 
 
8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
necessidades do aluno? Explique sua resposta. 
Resposta - Adequado ao fim que se destina, aprendizado e obtenção de 
conhecimento.  
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APÊNDICE C - INSTRUMENTO DE PESQUISA: TUTOR 

Tutor cursos online - EaD 

Sujeito AS 

Idade: 27  

Sexo: F 

Grau de instrução: Especialista 

Instituição de Ensino em que trabalha: AM 

Curso de formação: Letras 

Disciplinas que atua: todas as de Letras e curso de Formação Inicial em EAD 

 

1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 

com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 

trabalho.  

Resposta - Sim. Tenho facilidade em abrir fóruns, interagir por meio deles, cadastrar 

questões, postar avisos, realizar e prestar suporte a Webconferências, corrigir 

atividades, navegar pelas opções do Centro de Notas. Minhas dificuldades de 

utilização da plataforma são mais técnicas (concentradas na Equipe de EAD), como 

extração de relatórios específicos, criação de atividades que não são exploradas, 

considerando nosso formato metodológico, tais como blog, diário de bordo etc. 

2º Como definiria o seu relacionamento com os alunos? Tem facilidade para se 

comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 

dificulta sua interação com eles? 

Resposta - Tenho muita facilidade na interação com os alunos, tanto de Letras 

quanto do curso de Formação Inicial. Os públicos são diferentes, bem como seus 

comportamentos, mas entendem, de maneira geral, todas as mensagens enviadas e 

orientações fornecidas. Hoje, não há nada que dificulte nossa interação. Sugiro a 

criação de algum canal que estabeleça mais proximidade em nossa comunicação, 

pois os alunos sentem muito a distância.  

3º Como definiria o seu relacionamento com os docentes das disciplinas que é 

responsável? Tem facilidade para se comunicar com eles? O que dificulta sua 

interação com eles? 

Resposta - Meu relacionamento com os professores é estritamente profissional. Nos 

comunicamos via e-mail, mas nem sempre temos facilidade na comunicação. A 

questão da hierarquia sobressai em alguns momentos, e a instância do trabalho 

colaborativo é ofuscada, infelizmente. Mas, no geral, conseguimos manter um canal 

de comunicação respeitoso. 
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4º Como você se relaciona com demais tutores? Sente-se integrado com o na 

tutoria? Vocês compartilham experiências? Pode dar exemplo de como se sente? 

com os demais - integrado à tutoria - Pode explicar como 

Resposta - Tenho um bom relacionamento com os tutores e, como estou na Equipe 

desde o começo dela, me sinto na obrigação de colaborar e compartilhar o que sei 

para ajudar os demais. Como trabalho em Equipe com muita facilidade, sempre 

procuro ajudar quando precisam objetivando tornar o coletivo mais forte. 

5º Você enfrenta alguma dificuldade de relacionamento de comunicação com seu 

coordenador (a)? O coordenador é próximo, disponível e proativo? 

Resposta - Não. Entendo que há muitas demandas a serem cumpridas por ele, mas, 

no geral é acessível. 

6º. Percebe especificidades nas relações com alunos decorrente a idade, geração e 

a cultura do aluno? E como conduz cada caso? 

Resposta - Sim. Percebo dois tipos de cenário: os alunos mais velhos, geralmente, 

têm mais dificuldade no manuseio das ferramentas digitais. Os alunos mais novos, 

talvez pelo contato com a tecnologia presente no cotidiano, têm mais facilidade na 

navegação pelo ambiente com as ferramentas. Minha postura é sempre de 

colaboração, oferecendo maneiras para que todos tenham o mesmo desempenho. 

Assim, acredito que a experiência se encaminhe para uma direção mais igual – entre 

nativos e imigrantes digitais. O objetivo deste processo é o aprendizado, e é até lá 

que motivo meus alunos a chegarem. 

7º Ao se comunicar com o aluno pela plataforma, qual tipo de comunicação acredita 

ser mais adequada, ou é mais adotada: formal ou informal? Justifique sua resposta. 

Resposta - No meu caso procuro mesclar a formalidade com a informalidade. Adoto 

uma estratégia de humanização por meio do discurso, uma vez que a distância 

geográfica já se encarrega de tornar o processo um pouco frio. Por meio de uma 

escrita mais aproximada dos alunos, muitos me relatam que, às vezes, parece que 

estou ao lado deles. 

8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 

necessidades do aluno? Explique sua resposta. 

Resposta - Acredito que o AVA seja adequado às necessidades do aluno que busca 

aprender à distância, pois hoje, com seres humanos multitarefas, ansiosos por 

conhecer novos conceitos, por discutir posicionamentos – muito motivado pela 

possibilidade de engajamento nas redes sociais – a plataforma proporciona uma 

estrutura que deixa o aluno mais à vontade quanto a estudar em seu próprio ritmo e 

tempo, além de poder conversar com colegas, professores e tutores pelo fórum. Isso 

também ajuda os alunos mais tímidos que, longe da exposição, também podem 

participar. 
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O maior benefício, na minha opinião, é a possibilidade de contemplar todos os 

estilos e ritmos de aprendizagem, pois isso considera que as pessoas são diferentes 

e não aprendem da mesma forma. 

 
Tutor cursos online - EaD 

Sujeito FL 

Idade: 33 anos 

Grau de instrução: pós graduado 

Sexo: masculino 

Instituição de Ensino em que trabalha: UP 

Curso de formação: Administração de Empresas 

Disciplinas que atua: Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais, 

Planejamento e Operações por Categorias de Produtos, Logística Integrada. 

 

1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 

com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 

trabalho.  

Resposta: Como atuo na mesma função há 6 anos desenvolvi grande capacidade e 

domínio sobre as funcionalidades da plataforma acadêmica. A interação ocorre por 

meio dos fóruns onde os alunos colocam suas dúvidas e/ou dificuldades com o 

conteúdo e plataforma acadêmica, além de dúvidas administrativas que procuramos 

sanar. Mudaria a forma de extração de dados, onde seria possível outras análises 

da plataforma acadêmica, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento e 

assiduidade do aluno no curso. 

2º Como definiria o seu relacionamento com os alunos? Tem facilidade para se 

comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 

dificulta sua interação com eles? 

Resposta: Meu relacionamento com os alunos é amistoso, porém percebo um 

afastamento devido ao próprio modelo do EAD, diferente do modelo presencial, 

onde muitas vezes os alunos se mostra mais aberto a compartilhar seus sentimentos 

de satisfação ou insatisfação, medo, angústias, no EAD o contato é mais contido, 

muitas vezes, apenas a dúvida do aprendizado ou dúvida acadêmica, e 

automaticamente encerrado o vínculo até a próxima necessidade. 

Em levantamentos informais, percebo que os alunos que procuram o atendimento da 

tutoria não chegam a 10% do total de matriculados nas disciplinas. 

 3º Como definiria o seu relacionamento com os docentes das disciplinas que é 

responsável? Tem facilidade para se comunicar com eles? O que dificulta sua 

interação com eles? 
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Resposta: Os perfis de professores são variados, mas no geral, não há interação. 

Os professores do EAD em muitas situações dividem suas cargas de trabalho entre 

os modelos presencial e EAD, ou a função no EaD é considerada como suplemento 

de renda, assim sendo, o professor possui muitas outras demandas, sendo que as 

atividades de professor EAD são proteladas ao limite dos prazos. 

O dificultador é muitas vezes a forma da resposta não conter a qualidade esperada 

pelo aluno ou tutor quanto a necessidade de intervenção. Assim gerando uma 

necessidade de autonomia do tutor em assumir muitas vezes a função de professor, 

ou sendo negligenciado a qualidade do atendimento ao aluno. 

4º Como você se relaciona com demais tutores? Sente-se integrado com o na 

tutoria? Vocês compartilham experiências? Pode dar exemplo de como se sente? 

com os demais - integrado à tutoria - Pode explicar como 

Resposta: Na UP a integração entre os demais tutores de outros cursos é 

desestimulada, devido a visão da gerência/supervisão, onde poderá ocorrer perda 

do foco nas atividades rotineiras, porém o próprio perfil do tutor é um potencializador 

de aproximação entre seus pares. É comum o compartilhamento de experiências, no 

caso da UP é comum que a comunicação interna ocorra de forma truncada, ou seja 

tardia, onde muitas vezes o aluno percebe mudanças em seu ambiente acadêmico 

antes mesmo de uma comunicação oficial por parte dos gestores. 

Esse acolhimento dos pares é um alento na rotina do trabalho, permite aos colegas 

um conforto em saber que não está sozinho e que há um trabalho em equipe. 

5º Você enfrenta alguma dificuldade de relacionamento de comunicação com seu 

coordenador (a)? O coordenador é próximo, disponível e proativo? 

Resposta: No meu caso o relacionamento com o coordenador é próximo, acredito 

eu, que isso se deve muito ao fato de ter uma experiência considerável na área e ter 

um perfil proativo, mas percebo colegas que nunca procuraram ou foram procurados 

para ter uma aproximação maior com o coordenador do curso. Muito desse 

afastamento ocorre pela demanda de trabalho que o cargo exige. Outra 

possibilidade é a forma de como são distribuídas as horas de coordenação, muitas 

vezes inferior ao necessário para um trabalho e relação de melhor qualidade. 

6º. Percebe especificidades nas relações com alunos decorrente a idade, geração e 

a cultura do aluno? E como conduz cada caso? 

Resposta: É muito latente a forma de como a geração e cultura influência na forma 

de se relacionar com os alunos, principalmente quando o aluno indica seu perfil, 

dizendo que não possui domínio da informática, ou que está há muito tempo 

afastado dos bancos escolares. Procuro manter uma relação mais próxima nesses 

casos, procuro identificar o perfil do aluno e manter um contato individualizado, 

preferencialmente por telefone, assim causando uma aproximação maior, 

proporcionando que o estudante sinta-se recebido e acolhido. 
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7º Ao se comunicar com o aluno pela plataforma, qual tipo de comunicação acredita 

ser mais adequada, ou é mais adotada: formal ou informal? Justifique sua resposta. 

Resposta: Acredito que seja importante um meio termo entre formal e informal, uma 

linguagem coloquial, porém estimulando uma ortografia e gramática correta. Assim o 

aluno conhecerá o que se espera de suas produções acadêmicas. 

8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 

necessidades do aluno? Explique sua resposta. 

Resposta: Sim, acredito que o AVA escolhido atende as necessidades do aluno, 

porém ainda, a ferramenta aqui na UP, é pouco explorada, existe diversos relatórios 

que poderiam ser utilizados para acompanhar melhor o desenvolvimento desse 

estudante. 

 
Tutor semipresencial  - EaD 

Dados do entrevistado 

Sujeito SS 
Idade: 33 anos 
Grau de instrução: doutorando 
Sexo: masculino 
Instituição de Ensino em que trabalha: Anhembi Morumbi 
Curso de formação: Filosofia 
Disciplinas que atua: Lógica. Historia da filosofia; ética. 
 
 
1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho. 
  
Resposta - Sim, tenho. A minha interação ocorre de forma normal e saudável. Para 
mim a plataforma é bem intuitiva e dinâmica. Não tenho problemas funcionais com 
ela. 
 
2º Como definiria o seu relacionamento com os alunos? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 
 
Resposta - Bom; positivo. Sim tenho, seja por e-mail ou telefone quando necessário. 
Mas sobretudo ocorre a comunicação normalmente nos encontros presenciais. 
 
3º Como definiria o seu relacionamento com os docentes das disciplinas que é 
responsável? Tem facilidade para se comunicar com eles? O que dificulta sua 
interação com eles? 
 
Resposta - Minha relação com os docentes é bem limitada, mas não porque nos 
limitamos, talvez por ausência de habito.  
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4º Como você se relaciona com demais tutores? Sente-se integrado com o na 
tutoria? Vocês compartilham experiências? Pode dar exemplo de como se sente? 
 
Resposta - Sim, me sinto e bastante acolhido. 
 
5º Você enfrenta alguma dificuldade de relacionamento de comunicação com seu 
coordenador (a)? O coordenador é próximo, disponível e proativo? 
 
Resposta - Não, todos que tive a oportunidade de trabalhar sempre se mostraram 
proativos. 
 
6º. Percebe especificidades nas relações com alunos decorrente a idade, geração e 
a cultura do aluno? E como conduz cada caso? 
 
Resposta - Na minha perspectiva aluno é aluno. Meu olhar é direcionado a dúvidas e 
necessidades especificas que cada um manifesta em sua singularidade. 
 
7º Ao se comunicar com o aluno pela plataforma, qual tipo de comunicação acredita 
ser mais adequada, ou é mais adotada: formal ou informal? Justifique sua resposta. 
 
Resposta - As duas acredito que sejam positivas. O que ocorre é perceber cada 
momento e  necessidade do aluno de atenção. 
 
8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
necessidades do aluno? Explique sua resposta. 
 
Resposta - Sim. Em aspectos gerais sim. Mas claro, aperfeiçoamentos sempre são 
importantes como necessários para que o aluno se sinta bem. 
 
9º Nos encontros presenciais como o aluno se comporta?  Como se sente com os 
alunos? Justifique sua resposta. 
 
Resposta - No meu caso – alunos que participam de uma graduação semipresencial, 
os que comparecem aos encontros sempre demonstram interesse. 
 

Tutor cursos online - EaD 

Sujeito NF 

Idade: 37 

Grau de instrução: Especialista 

Sexo: Masculino 

Instituição de Ensino em que trabalha: UF 

Curso de formação: Tecnologia da Informação 

Disciplinas que atua: Bando de dados em Saúde e Informática em saúde 

 

1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 

com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 

trabalho.  
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Resposta: Sim, devido meu conhecimento na área de informática e trabalhar com a 

capacitação dos usuários do AVA. Sinto que o Feedback é muito importante para os 

estudantes, desta forma conseguem compreender as questões e se dedicar mais. 

2º Como definiria o seu relacionamento com os alunos? Tem facilidade para se 

comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 

dificulta sua interação com eles? 

Resposta: A “UF” busca a humanização e o acolhimento dos estudantes, seguimos 

por capacitação continua na área pedagógica e tecnológica. A função do tutor é criar 

um vínculo com o estudante e sempre ser solicito, interagindo e motivando. A maior 

dificuldade é relacionada as Web-aulas ou Chats horários restrito dos estudantes. 

 3º Como definiria o seu relacionamento com os docentes das disciplinas que é 

responsável? Tem facilidade para se comunicar com eles? O que dificulta sua 

interação com eles? 

Resposta: Não há dificuldade, o corpo docente é sempre presente e temos reuniões 

periódicas para resolver conflitos e determinar a abordagem pedagógica. 

4º Como você se relaciona com demais tutores? Sente-se integrado com o na 

tutoria? Vocês compartilham experiências? Pode dar exemplo de como se sente? 

com os demais - integrado à tutoria - Pode explicar como 

Resposta: A integração com todos os tutores é feita nas reuniões mensais, alguns 

tutores são colaboradores no qual dividimos o mesmo espaço físico. A integração e 

harmonia da equipe é fundamental para o bom andamento das atividades. 

Nos encontros mensais é feita integração e reunião de feedback, onde é exposto as 

dificuldades e os casos complexos de cada disciplina. 

5º Você enfrenta alguma dificuldade de relacionamento de comunicação com seu 

coordenador (a)? O coordenador é próximo, disponível e proativo? 

No caso da UF a coordenação do curso são chefes de departamento, assim temos 

contato direto com a Coordenação. 

6º. Percebe especificidades nas relações com alunos decorrente a idade, geração e 

a cultura do aluno? E como conduz cada caso? 

Sim, existe problemas culturais quando trabalhamos com polos longitudinais, idade e 

geração. A idade e geração é no trato com a tecnologia, aspectos educacionais e 

profissionais.  

Geração mais “nova” tem um apoio maior na tecnologia e peca nas pesquisas 

acadêmicas. As gerações “antiga” tem textos mais elaborados e com uma pesquisa 

mais definida, além da carga profissional. 
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7º Ao se comunicar com o aluno pela plataforma, qual tipo de comunicação acredita 

ser mais adequada, ou é mais adotada: formal ou informal? Justifique sua resposta. 

Temos um público variável e com isso usamos os dois tipos de comunicação, no 

caso de um feedback de questões e tarefa exige uma comunicação formal, já um 

bate papo, webconferência e outros tipos de mensagem podemos usar a informal, 

mas com moderação. 

8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 

necessidades do aluno? Explique sua resposta. 

Ele bem dimensionado, com os recursos e módulos certos atende bem as 

necessidades educacionais. 

 
Tutor cursos online - EaD 

Sujeito JA 
Idade: 38 anos 
Grau de instrução: Especialização  
Sexo: Masculino 
Instituição de Ensino: UP 
Curso de formação: Logística com ênfase em Transportes 
Disciplinas que atua: Logística no Comércio Eletrônico e Logística integrada: 
Produção e Comércio 
 
1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho.  
Resposta: Sim, tenho facilidade. Não vejo dificuldades.  
 
2º Como definiria o seu relacionamento com os alunos? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 
Resposta:  Meu relacionamento com os alunos é muito bom. As mensagens 
postadas são compreendidas, mas, alguns alunos não leem avisos e reclamam dos 
prazos perdidos.  
 3º Como definiria o seu relacionamento com os docentes das disciplinas que é 
responsável? Tem facilidade para se comunicar com eles? O que dificulta sua 
interação com eles?  
Resposta:  Sinceramente, há pouco contato. Às vezes, o contato é por e-mail, por 
telefone e raramente pessoalmente. Acredito que o modelo de EAD não prevê o 
contato constante entre tutor e professor. 
 
4º Como você se relaciona com demais tutores? Sente-se integrado com o na 
tutoria? Vocês compartilham experiências? Pode dar exemplo de como se sente? 
com os demais - integrado à tutoria - Pode explicar como 
Resposta: Acredito que meu relacionamento com meus pares é muito bom e me 
sinto à vontade com os colegas da tutoria. 
 



118 

 

5º Você enfrenta alguma dificuldade de relacionamento de comunicação com seu 
coordenador (a)? O coordenador é próximo, disponível e proativo?  
Resposta: Não, o coordenador do curso é presente.  
 
6º. Percebe especificidades nas relações com alunos decorrente a idade, geração e 
a cultura do aluno? E como conduz cada caso? 
Resposta: Sim, há diferenças, principalmente quando se trata de idade cuja 
dificuldade é o acesso ao sistema ou o retorno aos estudos após muito tempo.  
Para conduzir os mais idosos, a paciência e a real compreensão da dificuldade, sem 
dúvidas, ajuda a transmitir confiança, empatia e diminui o ruído na comunicação. E 
na UP há ainda o contato por telefone que é muito usado por estes alunos. 
 
7º Ao se comunicar com o aluno pela plataforma, qual tipo de comunicação acredita 
ser mais adequada, ou é mais adotada: formal ou informal? Justifique sua resposta. 
Resposta: Acredito que a linguagem adequada seja a formal. Para os alunos que 
ainda não levam a sério o ensino-aprendizagem ou sentem dificuldades através da 
universidade online pode ser que a linguagem mais atraente seja a informal. Porém, 
a comunicação acadêmica não pode ser comparada ou confundida com a linguagem 
informal porque o aluno pode acostumar se a ela e aumentar sua dificuldade de 
compreensão e seu aprendizado relacionados aos termos, textos técnicos, palavras 
diferentes e jargões de sua área. O objetivo é formar profissional e/ou pesquisador 
cuja linguagem é técnica e especifica da área acadêmica.  
 
8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
necessidades do aluno? Explique sua resposta.  
Resposta: Acredito que sim, porque pelo próprio sistema o aluno tem um material 
padronizado, tem vídeo-aulas e seus slides, fóruns, palestras e a central de 
atendimento que é um canal de comunicação em que o aluno pode sanar dúvidas já 
direcionadas à setores específicos. 

 

Tutor cursos online - EaD 

Sujeito JL 
Idade: 39 anos 
Grau de instrução: pós-graduado 
Sexo: masculino 
Instituição de Ensino em que trabalha: ES 
Curso de formação: Administração de Empresas 
Disciplinas que atua: Administração/ Contábeis/ Teoria Geral de Administração 
 
1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho.  

R: Como trabalho com plataformas diferentes cada uma tem as suas 
particularidades.  

Blackboard – é um tanto poluída, nem todos os links de postagens estão disponíveis 
no mesmo local, havendo algumas ligações entre alguns programas, o aluno mesmo 
tendo a informação fica um pouco perdido.  
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Moddle- é um dos mais adequados, mais existe alguns casos que exigem melhorias, 
como a forma de emitir relatórios, etc;  

2º Como definiria o seu relacionamento com os alunos? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 

R: A comunicação deve ser sempre simples, sem utilização de abreviações, claras, 
desta forma tem dado certo, porque não obtive retorno informando que não houve o 
entendimento do que queria transmitir. 

3º Como definiria o seu relacionamento com os docentes das disciplinas que é 
responsável? Tem facilidade para se comunicar com eles? O que dificulta sua 
interação com eles? 

R: O relacionamento deve ser o melhor possível, pois eu dependo dele e vice-versa, 
o bom relacionamento deve ser contínuo, pois eu posso futuramente trabalhar outra 
disciplina em que este professor ministra.  

4º Como você se relaciona com demais tutores? Sente-se integrado com o na 
tutoria? Vocês compartilham experiências? Pode dar exemplo de como se sente? 
com os demais - integrado à tutoria - Pode explicar como 

R: A equipe é unida. Geralmente nos sentamos para discutir e falar sobre um cálculo 
e repassar ao aluno, o nosso contato é bastante sadio, há diversas trocas de 
experiências, o que sinto é estar amparada em caso de dúvidas, porque é normal, 
porque existem milhares de questões que muitas vezes você não tem ali no 
momento.  

5º Você enfrenta alguma dificuldade de relacionamento de comunicação com seu 
coordenador (a)? O coordenador é próximo, disponível e proativo? 

R: Jamais! A condução das informações é bastante eficaz, você acaba ficando 
respaldada de todas as informações, mesmo que elas venham por e-mail. 

6º. Percebe especificidades nas relações com alunos decorrente a idade, geração e 
a cultura do aluno? E como conduz cada caso? 

R: Existem alunos que já vem com uma grande bagagem de experiências. Há sim 
uma diferenciação. Os que estão na segunda ou terceira graduação, já tem um bom 
entendimento do que passamos. Já um aluno que está iniciando é necessário ser 
mais específico, explicar mais o passo-a-passo.  

7º Ao se comunicar com o aluno pela plataforma, qual tipo de comunicação acredita 
ser mais adequada, ou é mais adotada: formal ou informal? Justifique sua resposta. 

R: O contato não deve ser tão formal e nem informal, tem que ficar no meio termo. 
Acabamos tendo mais credibilidade quando as informações são passadas de formas 
respeitosas.  

8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
necessidades do aluno? Explique sua resposta. 

R: Sim! Mesmo com as deficiências apontadas, atende.  
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Tutor semipresencial  - EaD 

Sujeito GM 
Idade: 40 
Grau de instrução: Pós graduada 
Sexo: F 
Instituição de Ensino em que trabalha: AM 
Curso de formação: Psicologia 
Disciplinas que atua: Gestão de Pessoas, Captação e Desenvolvimento de Pessoas, 
Comportamento Organizacional, Modelos de Adm. 
 

1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho.  

Resposta - Após um ano trabalhando com a plataforma acredito que eu tenha um 
bom domínio das ferramentas que a plataforma oferece, no entanto há ferramentas 
que uso com menos frequência e muitas vezes necessito de ajuda de algum colega 
para relembrar os caminhos. Acredito que com tutoriais disponíveis não seria 
necessário ajuda dos colegas. 

2º Como definiria o seu relacionamento com os alunos? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 

Resposta - Acredito ter uma boa interação com os alunos, uma vez que geralmente 
eles agradecem a resposta dada e não há recorrência. Sou muito prática, objetiva e 
cortês nas respostas. Acredito que isso ajude muito. Às vezes o que dificulta é que o 
aluno não é específico na pergunta, então tenho que responder com perguntas, 
antes de dar a resposta esperada por ele.  

3º Como definiria o seu relacionamento com os docentes das disciplinas que é 
responsável? Tem facilidade para se comunicar com eles? O que dificulta sua 
interação com eles? 

Resposta - Tenho um ótimo relacionamento com os professores das minhas 
disciplinas, geralmente trocamos mensagens por email e em alguns momentos 
telefone para alinharmos as necessidades da disciplina. NO meu caso, não há 
dificuldade. 

4º Como você se relaciona com demais tutores? Sente-se integrado com o na 
tutoria? Vocês compartilham experiências? Pode dar exemplo de como se sente? 

Resposta - Considero minha relação com os tutores muito positiva, me sinto 
integrada, há muita troca de experiência e conhecimento. Sempre que vivencio uma 
situação nova com o aluno e preciso de ajuda, pergunto se alguém já vivenciou e 
verifico qual a solução foi dada. 

5º Você enfrenta alguma dificuldade de relacionamento de comunicação com seu 
coordenador (a)? O coordenador é próximo, disponível e proativo? 
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Resposta - Sim, tenho portas abertas com a coordenação, sinto que é próximo e 
disponível. Quando preciso de ajuda, as vezes não vem rápido, mas entendo que há 
muitas demandas. No entanto, tenho autonomia para resolver problemas. 

6º. Percebe especificidades nas relações com alunos decorrente a idade, geração e 
a cultura do aluno? E como conduz cada caso? 

Resposta - Sim, há especificidades. No entanto, não acho que seja por questões de 
idade, mas de forma geral os alunos são muito dependentes e falta autonomia e 
proatividade. Geralmente a maioria das perguntas se referem a assuntos que as 
respostas estão disponíveis na plataforma, mas eles não buscam. O que me chama 
a atenção é que essa geração, que nasceu com a internet, deveria ter mais 
autonomia para buscar as respostas na plataforma, de forma independente, mas é 
exatamente o contrário que acontece. Querem tudo na mão, mastigado, inclusive 
pedem para fazermos um resumo para eles estudarem. As pessoas de mais idade 
tem dificuldade no começo, mas com o tempo acostumados a utilização da 
plataforma, interagem pouco, acredito que são mais focados nos estudos. 

7º Ao se comunicar com o aluno pela plataforma, qual tipo de comunicação acredita 
ser mais adequada, ou é mais adotada: formal ou informal? Justifique sua resposta. 

Resposta - Acredito que o tutor deve buscar um equilíbrio na comunicação. De 
forma que o aluno sinta-se bem recebido. 

8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
necessidades do aluno? Explique sua resposta. 

Resposta - Acredito que o AVA atende bem as necessidades dos alunos, está tudo 
lá, material, atividades, notas, informações, tutoriais, comunicação, enfim basta o 
aluno ter autonomia e buscar informações. A ferramenta é bastante intuitiva, 
conforme vai clicando nos links as informações vão aparecendo. 

9º Nos encontros presenciais como o aluno se comporta?  Como se sente com os 
alunos? Justifique sua resposta. 

Resposta - Vejo que o comportamento do aluno pessoalmente não muda muito, ele 
espera que o tutor traga as respostas. O aluno precisa ser muito estimulado a 
participar das interações, no entanto eles sempre esperam que o tutor faça 
perguntas, mas ele pergunta muito pouco. Para mim, é tranquilo lidar com o aluno 
presencialmente. Quando mostramos a eles os caminhos na ferramenta e percebem 
que não há grandes dificuldades, eles se mostram surpresos.  

 
Tutor cursos online - EaD 

Sujeito EC 
Idade: 41 anos 
Grau de instrução: Pós-Graduada 
Sexo: Feminino 
Instituição de Ensino em que trabalha: ST 
Curso de formação: Administração e Direito 
Disciplinas que atua: Introdução ao Direito, Direito do Trabalho, Direito Tributário 
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1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho.  

Resposta Sim tenho facilidade. Faço a interação através de fórum, Mural de recado 
e Correios/Fale com o tutor. Não tenho dificuldades com a plataforma. (Moodle) 

2º Como definiria o seu relacionamento com os alunos? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação com eles? 

Resposta Tenho um bom contato com os estudantes, não tenho dificuldades na 
comunicação.  
Os estudantes compreendem sim as mensagens enviadas.  Não tenho dificuldades 
na interação com os estudantes. 

3º Como definiria o seu relacionamento com os docentes das disciplinas que é 
responsável? Tem facilidade para se comunicar com eles? O que dificulta sua 
interação com eles? 

Resposta Tenho um bom convívio com os docentes responsáveis pela disciplina. 
Quando necessário comunicar-se podemos usar o email  e/ou celular.  

4º Como você se relaciona com demais tutores? Sente-se integrado com o na 
tutoria? Vocês compartilham experiências? Pode dar exemplo de como se sente? 
com os demais - integrado à tutoria - Pode explicar como 
Resposta - Tenho um bom relacionamento com os outros tutores e me sinto 
integrada à turma. Compartilhamos experiências, trocamos informações, vejo como 
uma troca construtiva. 

5º Você enfrenta alguma dificuldade de relacionamento de comunicação com seu 
coordenador (a)? O coordenador é próximo, disponível e proativo? 
Resposta Não tenho dificuldades com minha coordenadora,é disponível e proativa. 

6º. Percebe especificidades nas relações com alunos decorrente a idade, geração e 
a cultura do aluno? E como conduz cada caso? 

Resposta Sim percebo, alguns até mesmo avisam (via fórum ou correio), expondo 
suas dificuldades.Em especial à esses estudantes uma atenção, até que fiquem 
familiarizado com a plataforma de ensino. 

7º Ao se comunicar com o aluno pela plataforma, qual tipo de comunicação acredita 
ser mais adequada, ou é mais adotada: formal ou informal? Justifique sua resposta. 

Resposta Já me vi em situação no uso do formal onde estudantes não entendiam. 
Passei usar a informal, mas com certa cautela, sempre achando o meio termo como 
forma de aproximação. 

8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
necessidades do aluno? Explique sua resposta. 

Resposta Acredito que sim. Pois nela estão todas as informações necessárias ao 
estudante EAD. Podendo ser observado o cronograma das disciplinas, onde estão 
datas importantes, ler os recados postados, fazer as atividades. 
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APÊNDICE D - Instrumento de pesquisa: Coordenador 

 
COORDENADOR Semipresencial – EaD 

 
Sujeito RB 
Idade: 37 Sexo: M 
Grau de instrução: doutorado 
Instituição de Ensino em que trabalha: AM 
Curso de formação: Publicidade e Propaganda  
Disciplinas que atua: Diversas da área de Gestão de Negócios 
Planejamento de Comunicação e Gestão de Marketing 
 
1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 

com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 

trabalho.  

Resposta: Sim. A interação com a plataforma é diária. As demandas diárias são 

respostas às dúvidas dos alunos além de postagem de materiais complementares.  

 

2º Como definiria o seu relacionamento com os docentes? Tem facilidade para se 

comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 

Resposta: Como coordenador o relacionamento é bom. O contato é basicamente por 

e-mail e me ligam quando precisam. Não há dificuldades no contato. O que dificulta 

é o não contato presencial, diário, como acontece na graduação tradicional. 

 

3º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 

comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 

Resposta: O relacionamento é bom e nesse caso, o contato é mais próximo do que 

com os professores. A facilidade é maior, já que os tutores estão mais presentes na 

IES. No caso da AM*, o que dificulta são os 6 campus espalhados pela cidade. 

 

4º Como você se relaciona com os alunos? Tem facilidade para se comunicar com 

eles? Eles compreendem as mensagens enviadas? O que dificulta sua interação 

com eles? 

Resposta: O relacionamento é bom. Como as dúvidas de conteúdos deles são 

respondidas com rapidez, nunca tive problemas. O que dificulta: o não contato 

pessoal. A resposta virtual requer muita habilidade na escrita para não dar uma 

interpretação equivocada. Pois a comunicação não é o que você fala, mas o que o 

outro entende. 

5º Você enfrenta dificuldades de comunicação com a área administrativa? Justifique  

Resposta: Sim, porém de forma moderada. A administração da AM fica apenas em 

um campus, o que faz da necessidade de comunicação via e-mail ou telefone e por 

vezes o retorno é demorado. 
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6º Percebe especificidades nas relações com os alunos decorrente de sua idade, 

geração e cultura? Como conduz cada caso?  

Resposta: Sem dificuldade aparente. 

 

7º Ao se comunicar com o aluno pela plataforma, adota comunicação formal ou 

informal? Justifique sua resposta.  

Resposta: De forma geral a comunicação é formal, porém sem exagero. Como tudo 

fica documentado, entendo que a comunicação deva estar em sintonia com a 

identidade e perfil da empresa. Jamais uso gírias ou expressões abreviadas como 

“vc”, “msg” etc. 

 

8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 

necessidades do aluno? Explique sua resposta. 

Resposta: Que eu conheça não há outra opção. Entendo que há muito o que 

melhorar, porém também dependemos da melhoria de infraestrutura como a internet 

4G no Brasil. 

9º O curso semipresencial possui encontros e plantões de dúvidas, como você avalia 

essa atividade? Justifique sua resposta. 

Resposta: O curso semipresencial está bastante focado em pessoas que não 

possuem disponibilidade de ir todos os dias a IES. Essas pessoas, por sua vez, 

também não querem (ou não possuem perfil) fazer 100% EAD. Nesse caso o 

semipresencial se enquadra bem. Obviamente que 2 ou 3 dias por semana não 

substitui 5 vezes por semana do ensino tradicional e o estudo em casa se torna vital. 

Para alunos com disciplina e obstinados a cumprirem com os estudos fora da IES, 

sua formação se equipara a quem faz 100% presencial. Aos que não cumprem com 

a leitura em casa, a qualidade cai drasticamente. De todo modo, os encontros 

servem bastante para os alunos tirarem suas dúvidas, interagir, desenvolver 

atividades e aprenderem também de forma lúdica. 

 

COORDENADOR cursos online - EaD 

 
Sujeito AA 
Idade: 42 
Grau de instrução: especialista 
Sexo: feminino 
Instituição de Ensino em que trabalha: UP 
Curso de formação: Administração 
Disciplinas que atua: diversos na área de tecnologia, exemplo: Gestão de Recursos 
Humanos, Marketing, Processos Gerenciais. 
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1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu trabalho.  

Resposta: Sim. Minha interação é com a plataforma blackboard, no fórum, 
webconferência, e-mail, avisos. Não identifico nenhuma dificuldade. 

2º Como definiria o seu relacionamento com os docentes? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 

 Resposta: Bom. Tenho. Nossa interação é por e-mail, pessoalmente e por telefone. 
Não temos dificuldades. 

3º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 

Resposta: Bom. Proativo com treinamentos constantes e nenhuma dificuldade de 
interação. Em geral são pessoas comunicativas e que cooperam entre si ensinando 
seus pares e dando novas ideais para corrigir dificuldades que notam pelo contato 
direto com o aluno. 

4º Como você se relaciona com os alunos? Tem facilidade para se comunicar com 
eles? Compreendem as mensagens enviadas? O que dificulta sua interação? 

Resposta: Bem. Nossa comunicação é via fórum e e-mail. Entendo que sim, não 
recebi reclamações (rs!). Nenhuma dificuldade de interação, contudo o maior contato 
do aluno é com o tutor e apenas quando realmente não consegue solucionar o 
problema apela para o apoio da coordenação. 

5º Você enfrenta dificuldades de comunicação com a área administrativa? Justifique 

Resposta: Não temos dificuldades de comunicação. Percebo que os alunos 
possuem e isso gera queixas para a coordenação e procuramos auxiliar 
direcionando aos responsáveis.  

6º Percebe especificidades nas relações com os alunos decorrente de sua  idade,  
geração e cultura? Como conduz cada caso? 

Resposta: Sim, em geral os alunos com mais idade procuram mais o atendimento 
telefônico, e orientamos os tutores a darem total atenção para que o estudante sinta-
se atendido em suas dificuldades. 

7º Ao se comunicar com o aluno pela plataforma, adota comunicação formal ou 
informal? Justifique sua resposta. 

Resposta: Não tão formal e nem tão informal, educada. 

8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
necessidades do aluno? Explique sua resposta. 

Resposta: Sim. Utilizamos a plataforma blackboard. O blackboard é um LMS com 
funcionalidades de instrução e comunicação, bastante utilizado por instituições de 
ensino privadas no Brasil.  Proporciona uma interação que facilitam a cooperação 
entre os pares. 
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9º O curso semipresencial possui encontros e plantões de dúvidas, no curso online 
há alguma atividade que se enquadra nesse formato? Justifique sua resposta. 

Resposta: Não temos encontros presenciais, mas utilizamos telefone, chat e o fórum 
para as dúvidas dos alunos desta forma acredito que seja suprida a necessidade do 
estudante. Na UP existe a web aula com apresentação ao vivo para os polos que 
podem participar enviando perguntas e o docente responde. Tudo feito nos estúdios 
da IES e com o acompanhamento do tutor que interage e envia as perguntas ao 
docente por videotexto no teleprompter 
 

Coordenador cursos online - EaD 

Sujeito  

Idade: 45 - Sexo: F 

Grau de instrução: Mestrado 

Instituição de Ensino em que trabalha: UF 

Curso de formação: Curso de Especialização em Informática em Saúde 

Disciplinas que atua:  10 disciplinas do curso/Coordenação de TI 

 

1º Tem facilidade para lidar com a plataforma acadêmica? Explique como interage 
com a plataforma, indique se há dificuldades e o que mudaria para facilitar o seu 
trabalho.  

Resposta - Sim, Tenho facilidade porque trabalho com a plataforma há mais de 8 
anos. 

2º Como definiria o seu relacionamento com os docentes? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? Eles compreendem as mensagens enviadas/postadas? O que 
dificulta sua interação? 

Resposta -Meu relacionamento sempre foi muito bom. Tanto no curso de 
especialização como em outros que atuei. Ocorre presencialmente e por telefone  

3º Como definiria o seu relacionamento com os tutores? Tem facilidade para se 
comunicar com eles? O que dificulta sua interação com eles? 

Resposta -Relacionamento bom. Trabalho integrado, cúmplice. Uma parceria 
mesmo. Compartilhamos tudo. Com reuniões mensais (presenciais) que contribuíam 
para uma maior aproximação. 

4º Como você se relaciona com os alunos? Tem facilidade para se comunicar com 
eles? O que dificulta sua interação com eles? 

Resposta - Meu relacionamento com os alunos é um pouco distante, mas quando há 
necessidade estou à disposição. A falta de contato acredito que imponha esse 
distanciamento. 

5º Você enfrenta alguma dificuldade de comunicação com a área administrativa? 
Justifique 
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Resposta - Não enfrento dificuldades, mas os alunos enfrentam dificuldade e nos 

reportam sua insatisfação com o sistema administrativo e a secretaria.  

 

6º. Percebe especificidades nas relações com alunos decorrente a idade, geração e 
a cultura do aluno? E como conduz cada caso? 

Resposta - Percebo sim e procuro orientar os colaboradores para isso, a linguagem 
é importante principalmente na área da saúde, há o regionalismo e termos médicos 
então deve ser claro e objetivo, sem perder a gentileza.  

7º Ao se comunicar com o aluno pela plataforma, qual tipo de comunicação acredita 
ser mais adequada, ou é mais adotada: formal ou informal? Justifique sua resposta. 

Depende da situação. No fórum, acredito que a linguagem deva ser formal. Nas 
mensagens privadas, em momentos que você sente que o aluno precisa de ajuda, 
de um ombro amigo, a linguagem pode ser informal sim! Tem momentos do curso 
que o aluno precisa sentir que é acolhido e precisa ser motivado, é sempre bom ficar 
atento as diferentes necessidades. 

8º Acredita que o ambiente virtual de aprendizagem – AVA é adequado e atende as 
necessidades do aluno? Explique sua resposta. 

Sim muito adequado. Já tive experiências com outros AVAs e sem dúvidas, o 
Moodle foi o melhor deles. 

9º O curso semipresencial possui encontros e plantões de dúvidas, no curso online 

há alguma atividade que se enquadra nesse formato? Justifique sua resposta. 

Não há encontros e as dúvidas são tratadas no chat ou fórum. 

 


