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Resumo 

 

A popularização das tecnologias digitais da informação e da comunicação, especialmente 

da internet, vem propiciando o desenvolvimento de ambientes online de aprendizagem nos 

quais se dá a educação na modalidade online. O artigo apresenta resultados parciais de uma 

pesquisa sobre a prática docente online no curso de graduação em Pedagogia do Consórcio 

CEDERJ/UERJ. Estão sendo investigadas as práticas que contemplam a interatividade na 

educação online a partir de indicadores elaborados em recentes pesquisas.  

Metodologicamente está sendo utilizada a observação participante. Foram priorizadas, 

inicialmente, como fontes para a obtenção de dados: diário de campo, observação no 

ambiente online de aprendizagem e entrevistas. O quadro teórico baseou-se nas interfaces e 

suas características, partindo dos pressupostos da interatividade apoiados em Silva, na 

perspectiva da cibercultura em Lévy e Lemos, na prática docente em Freire e Tardif e no 

paradigma sociointeracionista em Vygotsky. Os resultados parciais revelam que o 

desenvolvimento da interatividade entendida como colaboração e dialógica no uso das 

interfaces potencializa a prática docente no ambiente online. As interfaces fórum, chat, 

correio eletrônico e videoconferência apresentam possibilidades efetivas para uma 

aprendizagem baseada na interatividade, mas ainda não são práticas cotidianas nos 

processos de ensino e aprendizagem, uma vez que ações tradicionais da sala de aula 

presencial, próprias da pedagogia da transmissão, são utilizadas nos cursos online.  
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Introdução 

 

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) há bastante tempo vêm 

influenciando a educação com a incorporação do jornal, da televisão, do rádio, do cinema, 

entre outros, no cotidiano da sala de aula. Vivemos, entretanto, num contexto em que as 

TICs digitais, a partir da explosão da Internet na década de 90, possibilitam a construção e 

o compartilhamento de “capacidades cognitivas expandidas aliadas a um poder de 

expressão sem precedentes” (PRETTO; PINTO, 2006, p.25) e permitem desenvolver 

práticas de aprendizagem que podem ser consideradas alicerces de novas relações sociais 

com o saber. Podemos destacar a produção e socialização interativa de conhecimentos no 

ciberespaço, evento esse conhecido como cibercultura. 

Paradoxalmente, apesar da incorporação das tecnologias na educação e das 

possibilidades de novas formas de produção de conhecimento, a aula continua 

predominantemente oral e escrita. As TICs foram utilizadas como simples ilustração do 

conteúdo oferecido, ou seja, um complemento das aulas. O ensinar e o aprender não foram 

realmente modificados.  

A própria educação online – modalidade potencializada pelas TICs, que ocorre em 

ambientes online de aprendizagem – na maioria das vezes subutiliza as potencialidades de 

socialização interativa de conhecimentos, reproduzindo o paradigma da pedagogia da 

transmissão, próprio da sala de aula presencial. A modalidade online necessitará de um 

professor que proporcione aos educandos oportunidades de construírem conhecimentos de 

forma colaborativa e interativa. Nesse sentido não cabe mais falar de um transmissor de 

saberes que não interage com seus alunos, pois sua atual função agora é proporcionar-lhes 

possibilidades de construírem seus próprios conhecimentos 

A pesquisa, ao considerar a educação diretamente inserida no contexto social e a 

relevância das TICs digitais nos aspectos educacionais, tem como objetivo analisar a ação 

docente de um curso de graduação em Pedagogia do Consórcio CEDERJ/UERJ oferecido 

online, discutindo alguns importantes itens correlatos: prática docente online através das 
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ações de planejamento, mediação e avaliação, a formação do docente online, e as 

potencialidades interativas presentes no curso. 

Ressalta-se que ao buscar descrever o perfil do docente e de sua prática na 

educação online, torna imprescindível contextualizar, primeiramente, o panorama 

sociotécnico em que se vive atualmente, uma vez que a popularização das tecnologias 

digitais da informação e da comunicação vem provocando inegáveis mudanças nos 

cenários social, cultural, político, econômico, científico, cultural e, sem dúvida, no 

educacional.  Em seguida analisa-se o conceito de educação online, a emergência de novos 

saberes e fazeres do docente online e os indicadores de interatividade fundamentais para a 

docência online. Por fim são apresentados resultados parciais da pesquisa. 

 

A estrutura sociotécnica contemporânea 

 

Castells (1999) ao se referir ao novo perfil da sociedade na era da informação adota 

o termo “sociedade em rede”, apontando a convergência e a interação entre um novo 

paradigma tecnológico e uma nova lógica organizacional que surge em contextos culturais 

múltiplos. A sociedade em rede influencia todas as nações e possibilita que cada uma delas 

apodere-se de referências multiculturais, fato que se origina essencialmente da internet, 

considerada pelo mesmo autor “o tecido de nossas vidas neste momento” e “um meio para 

tudo, que interage com o conjunto da sociedade” (CASTELLS, 2003, p. 255). 

Assim como Castells, Lemos (2003) destaca a importância das TICs digitais aliadas 

a um fenômeno de passagem do computador pessoal (PC) ao computador coletivo (CC), 

isto é, conectado à internet. Essa nova dinâmica possibilita que qualquer indivíduo possa, a 

priori, emitir e receber informações em tempo real, criando uma nova ambiência 

comunicacional. O CC, portanto, coloca-nos em meio à era da conexão generalizada, que 

tem como principal característica a liberação do pólo de emissão, distinguindo-se de outras 

TICs, como a televisão e o rádio, em que há a prevalência pólo da emissão. 

Silva (2003) também enfatiza a relevância do computador conectado na nova 

ambiência comunicacional. A distribuição ou transmissão próprias da mídia de massa 

(rádio, imprensa, televisão) cede espaço à lógica da comunicação e da interatividade. De 
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acordo com o mesmo autor vivemos numa sociedade que caminha da “modernidade 

fordista” para a flexibilidade “pós-moderna” (2003, p.34). 

 

“A sociedade pode se dar conta dessa transição à medida que 

experimenta a diferença entre a tela da TV e a tela do computador 

online. A TV, máquina rígida, restritiva, centralizadora tem na tela 

um espaço de irradiação, de transmissão. Já o computador tem a 

tela operativa ou interativa, permitindo algo mais que a mera 

recepção. Isso significa dizer que estaríamos passando do esquema 

“um-todos” às redes interagentes que se configuram como “todos-

todos” e como “faça-você-mesmo”. (SILVA, 2003, p. 36) 

 

Percebe-se que as TICs digitais caracterizam nossa época e alteram os cenários 

tecnológicos, comunicacionais e sociais. Ao sinalizar essas mudanças Silva (2006) utiliza a 

expressão “sociedade da informação”, baseando-se nas publicações de Bell (1980) que 

mostra claramente a passagem da ênfase na idéia de sociedade “pós-industrial” para a 

ênfase na idéia da “sociedade da informação”. O autor justifica sua escolha pelo fato de a 

expressão representar aspectos não mais ligados à mecanização industrial, mas envolvida 

com um modo de produção baseado no fluxo de informação via computador, trazendo a 

idéia de desvincular a sociedade de um paradigma da produção em massa, instaurado até 

então, que não atende mais aos rumos tomados pela humanidade no atual cenário. 

Nesse contexto, Silva (2005) enfatiza que o termo “sociedade da informação”, pode 

ser compreendido como expressão do ambiente sociotécnico, cultural e mercadológico. A 

expressão também é adequada quando utilizada como sinônimo de “cibercultura”, devido à 

semelhança de significado que permitirá que ambas as expressões sejam empregadas em 

determinados contextos.  

A cibercultura será definida por Lévy (1999, p. 32) como “conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores, 

que se desenvolve juntamente com o crescimento do ciberespaço”, isto é, o espaço por 

onde transita a tecnologia digital, onde ocorrem todas as ligações que a rede permite e 

influencia os contextos culturais, políticos econômicos e educativos. Segundo o mesmo 
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autor (2005, p.92) o ciberespaço é “o espaço de comunicação aberto pela interconexão 

mundial dos computadores e das memórias dos computadores”. A cibercultura emerge 

como novas práticas comunicacionais, tais como e-mails, fóruns, chats, videoconferências, 

weblogs, listas, e novos empreendimentos como games, software livre, podcasting entre 

outros. 

Dentro dessa estrutura sociotécnica, marcada fortemente pela cibercultura, num 

tempo de aceleradas transformações, inúmeras áreas são atingidas, entre elas encontra-se a 

educação junto a seus principais atores: o docente e o discente. Decorrente desse cenário 

há uma crescente demanda por uma modalidade educacional potencializada pelas TICs 

digitais na cibercultura, na sociedade da informação: a educação online. 

 

A educação online 

 

 Percebe-se que o conceito online está cada vez mais imbricado no cotidiano: o 

jornalismo é online, as transações bancárias ocorrem online, a economia se assenta nas 

informações online, conversas acontecem online, há, até mesmo, relacionamentos iniciados 

online, que emergem do ciberespaço como cibercultura. É nesse contexto que a educação 

online ganha grande crescente adesão como fenômeno da cibercultura, como fenômeno da 

sociedade da informação.   

Compreendida como modalidade educacional potencializada pelas tecnologias 

digitais (SILVA, 2006) ou ainda como o conjunto de ações de ensino e aprendizagem que 

são desenvolvidas através de meios telemáticos, como a Internet (MORAN, 2006), nota-se 

que a especificidade da educação online encontra-se no fato de utilizar tecnologias que 

permitem novas formas de interação tanto com conteúdos informativos assim como 

interação entre as pessoas. Assim, à medida que se conhecem ambientes online de 

aprendizagem, percebe que além da informação, existe à disposição recursos que 

possibilitam a interlocução entre seus freqüentadores.  

A educação online traz desafios específicos para docentes e discentes, pois 

demanda uma formação voltada para um novo indivíduo, que aprendeu com o controle 

remoto da TV, com o joystick do videogame e agora aprende com o mouse. Os jogadores 

de games e os usuários do computador online estarão cada vez mais presentes em nossas 
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salas de aula, como novos espectadores, quando muitos professores e gestores de educação 

ainda estão despreparados para lidar com a demanda comunicacional desses jovens. É 

preciso que a educação acompanhe essa revolução, que exige que o professor redimensione 

sua prática docente, adequando-a ao novo ambiente comunicacional e ao novo espaço de 

sociabilidade, organização, informação e conhecimento próprios da Internet. O professor 

precisa perceber que isso significa emergência de uma atitude menos passiva diante da 

mensagem.  

Como conseqüência da educação online, papéis tradicionais de professores e alunos 

sofrem profundas mudanças, posto que o professor ao invés de transmitir meramente os 

saberes, precisa aprender a disponibilizar múltiplas experimentações, educando com base 

no diálogo e na interatividade. 

 

O docente online e a emergência de novos saberes e fazeres  

 

Ainda hoje, tanto na docência presencial como na docência online, há a prevalência 

do modelo tradicional de educação baseado na transmissão do conhecimento do professor 

para o aluno.  

Lévy (1999) nos lembra que há cinco mil anos a escola está baseada no falar-ditar 

do mestre e na repetição do que foi dito por ele. Freire, um dos maiores educadores 

brasileiros, criticou intensamente esse modelo educacional em sua obra. Ele dizia que a 

educação autêntica não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B. Freire 

conceitua essa crítica através do termo “educação bancária”, que pode ser vista como uma 

educação em que o educador é o dono do saber, enquanto o educando é um mero 

“recipiente de informações” que nada sabe. Cabe ao professor “doar” seus saberes aos 

educandos, enchendo-lhes de um falso conhecimento que lhes servirá, basicamente, para 

memorização de informações que serão “sacadas” no momento da avaliação. 

Inúmeras teorias também apresentam críticas ao modelo baseado na transmissão de 

informação, como é o caso do modelo sociointeracionista, que tem em Vygotsky seu 

principal representante. O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), próprio 

da teoria sociointeracionista, ressignifica o papel do professor.  Segundo o autor, a ZDP 

pode ser definida como a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela 
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capacidade de resolver um problema sem ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através de resolução de um problema em colaboração com outro indivíduo, ou 

seja, é a série de informações que a pessoa tem a potencialidade de aprender, mas ainda 

não completou o processo, conhecimentos fora de seu alcance atual, mas potencialmente 

atingíveis. 

O papel do professor muda radicalmente a partir dessa concepção. Ele não é mais 

aquele professor que se coloca como centro do processo, que ensina para que os alunos 

passivamente aprendam. Ele é o agente mediador deste processo e com suas intervenções 

estará contribuindo para o fortalecimento de funções ainda não consolidadas, ou para a 

abertura de zonas de desenvolvimento proximal. 

Tardif (2002) também analisa o papel do docente e contesta a transmissão de 

saberes. Argumenta que se deve levar em conta o conhecimento do trabalho dos 

professores, seus saberes cotidianos. Tal postura desconstrói a idéia tradicional de que os 

professores são apenas transmissores de saberes produzidos por outros grupos. O professor 

que centra sua ação docente apenas na transmissão-assimilação de conteúdos não está em 

sintonia com o cenário histórico, suas respectivas características sociais, econômicas, 

culturais, políticas e ritmo acelerado de transformação, que põem em xeque os processos 

de ensino e aprendizagem pautados num modelo conteudista. 

Não é fácil, porém, sair desse paradigma da transmissão, pois o professor está 

acostumado ao antigo modelo transmissivo. O docente sente-se inseguro ao ter que 

abandonar a posição de “dono de um suposto saber” e lidar com a posição de co-autor 

junto a seu aluno e não mais de autor exclusivo dos conteúdos. 

Através do diálogo entre a educação presencial e online, por meio utilização das 

TICs, é possível potencializar a produção de conhecimentos com o envolvimento de 

múltiplos autores de maneira não-linear, numa perspectiva de rede, de maneira interativa, 

tanto na modalidade presencial como na online. Santos et al destacam essa relação: 

 

“Sabemos que presencialidade e virtualidade não são categorias 

excludentes, muito pelo contrário. A educação presencial beneficia-

se, cada vez mais, com o uso de recursos típicos da educação 

online. Esta, por sua vez, pode ser complementada com a 
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especificidade, o calor humano e a riqueza das interações dos 

encontros presenciais.” (2005, p. 6) 

 

O professor pode lançar mão dessa disposição do digital para otimizar processos de 

ensino e aprendizagem. Ao fazê-lo, ele contempla atitudes cognitivas e modos de 

pensamento que se desenvolvem juntamente com o crescimento da cibercultura, ou seja, 

contempla o novo espectador, a geração “net”. 

A presença do professor, enquanto mediador das discussões e de outras atividades 

será de grande importância na modalidade de educação online, que irá necessitar de 

professores que sejam capazes de proporcionar aos alunos oportunidades de construírem 

conhecimentos de forma colaborativa e autônoma. Nesse sentido a principal função 

docente agora é interagir com os alunos proporcionando-lhes oportunidades de construírem 

seus próprios conhecimentos e escolhendo seus próprios caminhos. 

Lévy utiliza duas interessantes expressões para falar do professor no atual contexto 

sócio-técnico: arquiteto cognitivo e engenheiro do conhecimento. Para ele, o educador na 

cibercultura é aquele profissional responsável por traçar e sugerir caminhos na construção 

do saber. O docente, ao superar o paradigma da transmissão, torna-se “um formulador de 

problemas, provocador de situações, arquiteto de percursos, mobilizador da experiência do 

conhecimento” (SILVA, 2004, p. 12). O papel do professor é o de criar as possibilidades, a 

ambiência, o contexto de dialógica, de colaboração e de, principalmente, interatividade.   

 

Docência online requer interatividade 

 

As tecnologias digitais possibilitam configurar espaços de aprendizagem, onde o 

conhecimento é construído conjuntamente, porque permitem interatividade. Para Silva 

(2006) não há como pensar em educação sem troca, sem co-criação. Na busca do modelo 

pedagógico específico da educação online, interatividade surge como aspecto central.  

O termo “interatividade” não é novo. Surgiu na década de 1970, como uma crítica à 

mídia unidirecional, mas se consagrou somente nos anos 1980, a partir da inserção do 

computador no nosso cotidiano, do advento da internet e da criação de games. O 

significado do termo, entretanto, foi submetido a uma banalização, sendo usado como 
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“argumento de venda” ou ideologia publicitária em detrimento do seu propósito 

comunicacional. Para Silva (2006), não se trata de um modismo, mas há críticos que vêem 

a interatividade como mera aplicação oportunista de mais um modismo para significar 

velhas interpretações como diálogo e reciprocidade.  

Primo (2005) contesta o uso da palavra “interatividade” e reúne críticas às diversas 

tendências no estudo da interação mediada por computador: tecnicista, informacional, 

transmissionista, antropomórfico e mercadológico. A partir dessa problemática,  Primo 

defende-se uma abordagem sistêmico-relacional, fundada nas contribuições oferecidas 

pelas pesquisas sobre complexidade e comunicação interpessoal. 

 

“É bastante comum ler-se que enquanto a comunicação de massa 

configura-se como “um-todos” (uma mensagem idêntica é enviada 

para todos a partir de um centro de distribuição, como na 

transmissão televisiva), as tecnologias informáticas permitem o que 

se chama de “um-um” ou “todos-todos”. Apesar disso, como se 

viu, alguns modelos e teorias utilizados para o estudo da 

comuicação de massa são transpostos para a discussão da dita 

“interatividade” (conceito este que este autor prefere evitar, diante 

de seu uso elástico e impreciso). Diante das dificuldades que daí 

emergem, e reconhecendo que o estudo das interações mediadas 

por computador demandam um certo olhar que as teorias da 

comunicação de massa (“um-todos”) não dão conta, este trabalho 

vai buscar justamente na comunicação interpessoal (interações de 

tipo “um-um” e “todos-todos”) sua fundamentação.” (PRIMO, 

2005, p. 10-11) 

 

Mesmo reconhecendo que são críticas pertinentes, Silva ainda reforça que há muito 

mais a dizer sobre esse conceito que emerge da cibercultura e, particularmente, sobre sua 

importância em educação. Sendo assim, faz-se necessário atentar para o sentido depurado 

do termo dentro da perspectiva de libertação da comunicação da lógica da transmissão.  
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Segundo Silva (2004), interatividade é um conceito de comunicação e não de 

informática. Pode ser empregado para significar a comunicação entre interlocutores 

humanos, entre humanos e máquinas e entre usuário e serviço. No entanto, para que haja 

interatividade é preciso garantir duas disposições basicamente: dialógica, que associa 

emissão e recepção como pólos antagônicos e complementares na co-criação da 

comunicação) e a intervenção do usuário ou receptor no conteúdo da mensagem ou do 

programa, aberto a manipulações e modificações. Essas disposições refletem uma mudança 

no esquema clássico de comunicação e são consideradas essenciais ao entendimento do 

conceito complexo de interatividade.  

Silva (2006) coloca em destaque o trio básico emissão-mensagem-recepção, 

evocando Marchand, quando este trata de "uma mudança fundamental do esquema clássico 

da comunicação". Essa mudança que ocorre na modalidade interativa de comunicação, em 

que todos podem participar e intervir num processo de co-autoria, com opção para 

selecionar, combinar e permutar as informações, além de produzir outras narrativas 

possíveis na sua potencialidade. 

Os aspectos fundamentais da interatividade, que podem ser encontrados na 

arquitetura hipertextual do computador e do ciberespaço, segundo Silva (2006) são:  

 

- Participação-intervenção: participar não é apenas responder “sim” ou “não” ou escolher 

uma opção dada; significa interferir na mensagem de modo sensório-corporal e 

semântico; 

- Bidirecionalidade-hibridação: a comunicação é produção conjunta da emissão e da 

recepção, é co-criação, os dois pólos codificam e decodificam; 

- Permutabilidade-potencialidade: a comunicação supõe múltiplas redes articulatórias de 

conexões e liberdade de trocas, associações e significações potenciais. 

 

O “parangolé” do artista plástico carioca Hélio Oiticica (1937-1980) é um exemplo 

da aplicação dos fundamentos da interatividade. Segundo Silva (2006), o artefato rompe 

com o modelo comunicacional baseado na transmissão. O indivíduo veste o parangolé que 

pode ser uma capa feita com camadas de panos coloridos que se revelam à medida que ele 

se movimenta correndo ou dançando. Oiticica o convida a participar do tempo da criação 
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de sua obra e oferece entradas múltiplas e labirínticas que permitem a imersão e 

intervenção do “participador”, que nela inscreve sua emoção, sua intuição, seus anseios, 

seu gosto, sua imaginação, sua inteligência, na perspectiva da co-autoria.  

O “parangolé” de Oiticica nos ensina que interatividade supõe a intervenção do 

espectador que passa a ser um participador. Em sua autoria, o professor pressupõe a 

participação-intervenção do aprendiz e modela sua proposição à aprendizagem de modo 

que o aprendiz entre com sua co-autoria. Participar é, portanto, muito mais que responder 

“sim” ou “não”, é muito mais que escolher uma opção dada. Participar é modificar, é 

interferir na mensagem. 

Silva estrutura alguns indicadores de interatividade que interligam engajamentos 

do professor capazes de promover a superação da prevalência da pedagogia da 

transmissão. São eles: 

 

1. Disponibilizar múltiplas experimentações, múltiplas expressões. 

2. Disponibilizar uma montagem de conexões em rede que permite múltiplas 

ocorrências. 

3. Provocar situações de inquietação criadora. 

4. Arquitetar percursos hipertextuais. 

5. Mobilizar a experiência do conhecimento. 

 

Segundo o autor:  

“Estas cinco linhas de sugestões podem potencializar a autoria do 

professor, presencial e à distância, com agenciamentos de 

comunicação capazes de atender o perfil do novo espectador que 

emerge com a cibercultura. O professor pode promover uma 

modificação qualitativa da pragmática comunicacional fundada na 

transmissão e modificar a prática docente baseada no falar-ditar do 

mestre”. (SILVA, 2003) 
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A prática interativa não significa mera aquisição técnica. Silva (2003) nos lembra 

que acima de tudo encontra-se a função social da escola: a formação de educadores e 

educandos sujeitos de seu tempo. 

 

Descrição do campo da pesquisa 

 

O Consórcio CEDERJ 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar ação docente de um curso de 

graduação em Pedagogia que utiliza um ambiente online de aprendizagem, articulado com 

ações presenciais, oferecido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) através 

do Consórcio CEDERJ (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de 

Janeiro).  

O CEDERJ é um consórcio formado em 2001 pelas seis universidades públicas 

sediadas no Estado – Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF); Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Universidade Federal Fluminense (UFF); 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (UFRRJ); Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO), “com o objetivo de 

democratizar o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade e utilizando a 

moderna metodologia da educação a distância” (www.cederj.edu.br.). 

Cada universidade é responsável por determinados cursos e pólos. São oferecidos, 

além de cursos de extensão e de um pré-vestibular social, seis cursos de graduação:  

Licenciatura em Ciências Biológicas, em Física, em Matemática, Pedagogia para as Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental, Tecnologia em Sistemas de Computação e 

Administração.   

A escolha do campo de pesquisa ocorreu pelo fato do Consórcio CEDERJ ser 

pioneiro no uso do ambiente online de aprendizagem – conhecido por plataforma – 

articulado com tutorias presenciais e material impresso. Moran (2002) mostra que em 2002 

apenas quatorze cursos em todo o Brasil tinham recebido credenciamento do MEC para 

funcionamento a distância, entre eles estavam algumas das universidades consorciadas do 

CEDERJ.  
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O consórcio conta hoje com mais de 20 mil alunos. O aluno do CEDERJ é 

regularmente matriculado em uma das universidades públicas consorciadas, dependendo 

do curso e do pólo regional a que está vinculado. Apesar de estar ligado a uma determinada 

universidade, não é preciso que o aluno se desloque até seu campus (geralmente nas 

grandes cidades), pois a referência física do consórcio para os estudantes são os pólos 

regionais, escolas que em convênio com as prefeituras municipais, foram adequadas para 

abrigar os cursos, dirigidos por um diretor adjunto, usualmente um educador com nível 

superior, com experiência administrativa, auxiliado por uma equipe administrativa e 

técnica.  

Os pólos regionais contém, além do setor administrativo, salas de tutoria, salas de 

aula, laboratórios de informática com acesso à Internet, laboratórios de Biologia, Física e 

Química, além de biblioteca e, em geral, um auditório. Atualmente existem 25 pólos, a 

saber, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Bom Jesus do Itabapoana, Campos dos Goytacazes, 

Cantagalo, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Mesquita, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, 

Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Resende, Rio de Janeiro, Santa Maria Madalena, São Fidelis, 

São Francisco do Itabapoana, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Três Rios, Volta Redonda, 

Zona Oeste. 

Os cursos do consórcio alternam momentos presenciais e a distância e utilizam 

material didático impresso e online, internet, tutoria presencial e a distância, em pólos 

regionais organizados em escolas em convênio com prefeituras, equipados com 

laboratórios, bibliotecas, computadores, Internet. As avaliações são feitas a distância e 

presencialmente. 

O curso que vem sendo investigado neste estudo é a Pedagogia para as Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental, que se pôde constatar que é um curso semi-presencial, 

mas equivocadamente tratado pelos estudantes e até mesmo por alguns professores-tutores 

como um curso a distância. O curso é oferecido por duas diferentes universidades, 

UNIRIO e UERJ, sendo esta última recorte da pesquisa. A UERJ é responsável pelos pólos 

regionais de Angra dos Reis, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, 

Resende, Rio de Janeiro e São Pedro da Aldeia. 

 

O material didático 
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As disciplinas dos cursos contam com o apoio de um material didático elaborado 

por professores das Universidades consorciadas, divididos em aulas e volumes e 

organizados em módulos. Esses módulos são produzidos sob a responsabilidade do 

CEDERJ e são enviados aos pólos regionais para venda. O mesmo material encontra-se 

também disponível no ambiente online de aprendizagem. Na produção dessas 

unidades/aulas, segundo o site do consórcio, buscou-se estabelecer uma linguagem que 

diminuísse a distância e aproximasse os estudantes da linguagem da sala de aula 

presencial. Estes materiais são a base de estudo e de mediação de estudantes e tutoria.  

 

O ambiente online de aprendizagem – a plataforma CEDERJ 

 

O ambiente online de aprendizagem, que é próprio, oferece recursos como espaço 

para avisos, para postagem de documentos, também oferece ferramentas de calendário e 

horários, guias e ementas das disciplinas, grades curriculares, notas, o material similar ao 

impresso (em arquivos para leitura no formato “pdf”) e uma ferramenta de aulas na web, 

que são unidades dos módulos em formato de breves aulas. Vale ressaltar que poucas são 

as disciplinas que possuem o material web completo. Também se pode contar com as 

interfaces como fórum, chat, mensagens pessoais, grupo de estudos e sala de tutoria. 

O ambiente online está disponível a todos os estudantes e docentes (coordenadores 

acadêmicos e professores-tutores) que podem acessá-lo a partir do momento que efetivam 

sua matrícula no sistema. O CEDERJ também mantém laboratórios de informática nos 

seus pólos regionais. Nestes laboratórios, além de ter acesso à internet, os alunos podem 

acessar o ambiente online de aprendizagem 

 

O projeto pedagógico 

 

O oferecimento de tutoria, material didático, plano de estudos (também chamado de 

cronograma) e avaliações periódicas caracterizam um direcionamento nos estudos. 

Algumas disciplinas práticas também exigem freqüência e realização de atividades 

presenciais, de forma dirigida, assim como o material didático também apresenta algumas 
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atividades dirigidas. Desta forma, o CEDERJ considera que sua metodologia apresenta 

estudos dirigidos. 

Segundo o site do consórcio a interação dos estudantes com os docentes e entre si 

deve ser garantida por uma comunicação multidirecional, através de diferentes meios 

tecnológicos. A aprendizagem deve se realizar pelos seguintes meios: material atraente em 

linguagem adequada; atividades relevantes e contextualizadas; troca de experiências e 

interação social e fontes de informação de qualidade.  

 

A avaliação da aprendizagem 

 

O consórcio CEDERJ conta com dois tipos efetivos de avaliação: a avaliação a 

distância (AD) e avaliação presencial (AP), e em seu próprio site observamos que esta 

questão é tratada assim: 

 

Avaliações 

Os exames e tarefas de avaliação são partes integrante e 

fundamental dos processos de ensino e aprendizagem. Todas as 

disciplinas dos Cursos de Graduação utilizam este recurso que, por 

um lado, impõe temporalidade ao estudo e, por outro, interatividade 

do aluno com os docentes das Universidades Consorciadas. O 

processo avaliativo pode variar com as características de cada 

disciplina, mas deve ser minimamente composto por: exercícios 

avaliativos, duas avaliações a distância, duas avaliações presenciais 

e, quando necessário, uma avaliação suplementar presencial. 

O material didático contém questões e tarefas de conteúdo 

específico, integrando a avaliação. 

Exercícios de auto-avaliação 

No final dos cadernos didáticos há uma série de testes, ou 

exercícios avaliativos que ajudam o aluno a se auto-avaliar em cada 

disciplina. A interatividade, dos alunos entre si e dos alunos com 
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seus tutores, deve ser fortemente estimulada na realização desses 

exercícios. 

Avaliação a distância 

As avaliações a distância atribuem notas. Sempre que possível 

estimularão o processo autoral de caráter cooperativo, incluindo 

questões ou trabalhos a serem desenvolvidos em grupo. 

Avaliação presencial 

São realizadas duas avaliações presenciais por semestre, como 

mecanismo de validação do processo de aprendizagem. Uma 

equipe do Consórcio CEDERJ aplica os exames nos Pólos 

Regionais. Cada exame presencial será acompanhado de um 

questionário dirigido aos alunos com o objetivo de analisar todo o 

processo de ensino e, em particular, o exame aplicado.  

Tais avaliações devem seguir o rigor próprio dos exames 

presenciais realizados pelas Universidades Consorciadas, tanto no 

que se refere à fiscalização, quanto à elaboração, aplicação e 

correção das provas. 

As avaliações presenciais constituem 80% da nota do aluno. 

Avaliação suplementar 

Constitui-se em uma segunda chance para o aluno que não obteve 

nota suficiente para aprovação nas avaliações anteriores.  

(Disponível em: 

http://www.cederj.edu.br/cecierj/metodologia_ava.htm). 

 

Apenas as avaliações a distância, que constituem 20% e as avaliações presenciais, 

que possuem um peso bem maior (80%) são consideradas no sistema de notas dos 

estudantes. Exercícios e auto-avaliação não contam como nota. 

 

 

A docência 
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A docência no sistema CEDERJ ocorre em diferentes níveis: coordenação 

acadêmica e tutoria (a distância e presencial).  

A coordenação de cada disciplina é de responsabilidade das universidades 

consorciadas e, na maioria das vezes, são professores das universidades integrantes de seus 

departamentos de educação a distância. A essas coordenações compete, dentre outras 

coisas, traçar as diretrizes da disciplina com base no material didático disponível, preparar 

o plano de estudos (cronograma) de cada semestre, elaborar as avaliações (provas) 

presenciais e a distância, planejar outras atividades e participar da seleção de tutoria. Se 

desejarem, todas as atribuições dos coordenadores podem ser compartilhadas com a equipe 

de tutoria, delegando responsabilidades e/ou construindo juntos todo o processo. 

A tutoria é considerada pelo CEDERJ como um dos eixos que sustenta a dinâmica 

dos cursos, podendo ser presencial (quando os alunos contactam os docentes nos pólos 

regionais) ou a distância (quando a interação ocorre através do ambiente online, telefone, 

entre outros). A tutoria é formada por professores graduados e/ou pós-graduados que 

necessariamente não fazem parte do corpo docente das universidades, mas são 

selecionados por estas instituições através de prova escrita, análise de currículo e 

entrevista. O consócio denomina estes professores de tutores e sua remuneração é feita 

através de bolsa de pesquisa, sem quaisquer direitos ou garantias trabalhistas.  

A tutoria presencial atua nos pólos regionais em conjunto e colaboração com as 

coordenações, para cada disciplina que o professor-tutor – por questões éticas optou-se 

nesse estudo por tratar o tutor de professor-tutor – assume ele deve cumprir uma carga 

horária de duas horas semanais, podendo assumir até cinco disciplinas, totalizando cinco 

bolsas. Ao professor-tutor presencial cabe atender aos estudantes nos pólos em dias e 

horários previamente estabelecidos para dúvidas do conteúdo, aplicar as avaliações 

presenciais e fazer a correção das avaliações a distância, além de participar de momentos 

de capacitação e auxílio a toda a equipe. O provento decorrente das bolsas desses 

profissionais é de responsabilidade do CEDERJ. 

A tutoria a distância também é selecionada pelas universidades, seguindo os 

mesmos critérios da tutoria presencial e o mesmo regime de bolsas, mas seus plantões de 

atendimento são realizados nas universidades consorciadas e para cada bolsa de tutoria 

corresponde um plantão de dez horas semanais. Os professores-tutores a distância 
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interagem com os estudantes de todos os pólos que a universidade é responsável. Tais 

interações podem ser por telefone (sistema 0800) e todas as interfaces disponíveis no 

ambiente online do CEDERJ, como correio eletrônico, chat, fórum e sala de tutoria. O 

professor-tutor a distância pode acumular até quatro tutorias semanais, totalizando 40 

(quarenta) horas por semana, correspondendo a quatro bolsas de tutoria. Esta equipe 

interage diretamente com as coordenações nas universidades, participando dos programas 

de capacitação, elaboração de avaliações e de planos de estudos, assim como de diretrizes 

estabelecidas para as disciplinas, também compete a esta equipe a correção das avaliações 

presenciais. 

 

Conclusões parciais 

 

 Apresentam-se, aqui, considerações provisoriamente formuladas para um dado 

momento de investigação, visto que a presente pesquisa ainda encontra-se em fase de 

análise dos dados obtidos no campo pesquisado. Como conclusões parciais pontuamos 

alguns aspectos já citados no segmento anterior sobre a descrição do campo. 

 

• O material didático: O consórcio CEDERJ utiliza material impresso e, portanto, 

muitos alunos nunca freqüentaram o ambiente online de aprendizagem. Alguns 

textos e links são utilizados como complemento do conteúdo, mas muitos 

estudantes nem tomam conhecimento disso por não freqüentarem a tutoria 

presencial nem acessarem o ambiente, já que não são levados a este 

comprometimento pelo programa. 

 

• O ambiente online de aprendizagem: Constatou-se que a utilização do ambiente 

pelos estudantes e professores-tutores presenciais não é condição necessária em 

momento algum do curso. Além disso também foi possível verificar que o material 

oferecido impresso encontra-se igualmente no ambiente, em formato para leitura 

(“pdf”). No entanto as aulas web, que são unidades dos módulos em formato de 

breves aulas, que apresentam vídeo, animação e som, não são oferecidas em sua 

totalidade. Muitas interfaces presentes no ambiente, como fórum e chat, são 
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subutilizadas, ou até mesmo nunca foram utilizadas em determinadas disciplinas. 

De acordo com as entrevistas analisadas até o momento, professores-tutores e 

alunos sentem-se mais envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem quando 

são utilizadas as potencialidades interativas do ambiente online. 

 

• O acesso ao ambiente online: Existe a alegação de muitos estudantes de não terem 

acesso à internet. O consórcio CEDERJ afirma que para incluir digitalmente seus 

alunos, todos os pólos oferecem laboratório de informática. No entanto, nos pólos 

visitados até o momento da pesquisa (Rio de Janeiro e Paracambi) verificou-se que 

os laboratórios possuem alguns computadores precários e obsoletos. Além disso, 

em muitos momentos em que os alunos estão presentes no pólo, os laboratórios 

estão sendo utilizados para as aulas práticas de informática (disciplina obrigatória 

no primeiro período de todos os cursos), impossibilitando o acesso dos discentes à 

internet e, conseqüentemente, ao ambiente online de aprendizagem.  

 

• O projeto pedagógico: O sistema utiliza estudo dirigido e práticas interativas. 

Contudo pode-se perceber claramente a ausência de uma proposta que conscientize 

os estudantes sobre como mediar as atividades dirigidas, principalmente nas 

disciplinas que não obrigam a freqüência nas aulas práticas. Aos estudantes não 

cabe o comprometimento de interação presencial ou online para que o 

desenvolvimento dos estudos seja mediado ou receba efetivamente algum 

direcionamento. Também verificou-se que a interação fica muitas vezes 

comprometida devido a problemas técnicos do ambiente online e nem todos os 

alunos freqüentam as tutorias presenciais oferecidas pelo consórcio, visto que não 

são obrigatórias em sua maior parte. 

 

• As avaliações: As avaliações são caracterizadas em momentos pontuais, 

desconsiderando todo o processo construtivo dos estudantes, seja nas interações 

presenciais ou virtuais. A prova presencial realizada nos pólos, equivale a 80% da 

nota do estudante e deve ser tratada com todo rigor na elaboração, aplicação e 

correção, o que deixa a entender uma caracterização da avaliação punitiva. Avaliar 
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no sistema CEDERJ está relacionado a medir a aprendizagem em um dado 

momento e punir aqueles que ainda estão no processo construtivo desta 

aprendizagem. Atribuir 80% da nota dos estudantes a um momento presencial é 

mais uma vez desestimular os estudantes a interagirem com as tutorias e com os 

demais estudantes presencial e virtualmente.  

 

É nesse ponto que algumas disciplinas estão tentando reconstruir o processo e 

valorizar a cooperação, a colaboração, a capacidade autoral e a interativa a partir do 

estímulo às interações nas interfaces disponíveis no ambiente online. Outras disciplinas 

começam a oferecer aos alunos a possibilidade de elaborar avaliações a distância de 

maneira cooperativa. O incentivo a atividades online, como o fórum de discussão, vem 

tentando mostrar aos estudantes que a aprendizagem se constrói e de forma muito mais 

prazerosa e eficiente quando compartilhada e mediada. Ao começar a constatar tais 

conceitos em seu desempenho acadêmico, os estudantes estarão mais propícios a se 

motivarem e buscarem cada vez mais as interações presenciais e/ou virtuais em seus 

processos de aprendizagem. 

 

• A docência: No sistema CEDERJ os professores-tutores são profissionais 

docentes, mas não são considerados assim, por esta instituição não assumir 

qualquer vínculo com a classe, além de não atribuir a estes profissionais 

nenhum crédito por trabalho produzido e nenhuma forma de autonomia. Todo o 

trabalho da tutoria está restritamente atrelado ao material didático disponível e 

às orientações das coordenações, nem mesmo as notas dos estudantes os 

professores-tutores conseguem visualizar como uma forma de acompanhamento 

e conferência, só conseguem saber as notas das avaliações que cada um 

corrigiu, mostrando, assim, uma desintegração do sistema. 

 

Os docentes (presenciais ou a distância) do consórcio CEDERJ, em sua maioria, 

não possuem experiência na modalidade online nem formação específica para tal. Foi 

possível constatar que alguns apresentam pouca familiaridade com o próprio ambiente 

online de aprendizagem. Ao ingressarem no consórcio CEDERJ após seleção, os 
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professores-tutores passam por uma capacitação com a duração total de oito horas, sendo 

esta a única formação oferecida aos docentes. Tal formação é considerada, pela maioria 

dos docentes, pouco eficaz e muito limitada, pois é basicamente técnica, restringindo-se, 

segundo relatos, a conhecimento do ambiente online de aprendizagem – a plataforma 

CEDERJ. Acredita-se que uma formação mais definida seja condição sine qua non para 

que os professores-tutores percebam a importância da interatividade e colaboração na 

modalidade online. 

 

Nesse sentido Santos et al nos alertam para a importância da formação continuada:  

 

“Uma formação inicial, por mais completa que seja, não é capaz de 

dar conta dessa complexidade. A tutoria online, cujo espaço de 

intervenção é a sala de aula interativa, exige a mobilização de 

competências muito singulares. A aprendizagem e as 

reestruturações cognitivas necessárias exigem tempo e acúmulo de 

experiências. Por isso a formação continuada é fundamental – uma 

formação que seja voltada para a ação e, sobretudo, para a 

interação. Nesse sentido, estratégias como a promoção de 

comunidades virtuais de aprendizagem formada por e para os 

docentes, tornam-se recursos valiosos para a mobilização das 

competências para a docência online”. (2005, p. 9) 

 

É certo que o desenvolvimento das tecnologias não foi acompanhado pela formação 

docente, uma vez que o foco do desenvolvimento de ambientes de aprendizagem online 

concentrou-se mais na tecnologia para tornar disponíveis informações e conteúdos de 

cursos e menos no elemento humano, principalmente docentes e discentes. 

No estudo realizado, ficou claro que as interfaces fórum, chat, correio eletrônico e 

videoconferência podem potencializar as práticas docentes, pois possibilitam desenvolver o 

diálogo, a aprendizagem colaborativa e a autonomia, dimensões fundamentais da 

interatividade na educação online. Paradoxalmente, essas ainda não são práticas cotidianas 

nos processos de ensino e aprendizagem, uma vez que ações tradicionais da sala de aula 
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tradicional, próprias da pedagogia da transmissão, são utilizadas nos cursos online, como, 

por exemplo uma avaliação baseada em momentos pontuais e pouca interação entre os 

discentes e docente. 

A formação do docente para a educação online apresentou-se como requisito 

fundamental para uma prática eficaz, pois a postura favorável do docente diante da 

interatividade certamente influencia seus alunos. 
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