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RECURSOS INTERATIVOS: OS ÍCONES

Caro(a) cursista,

Os ícones trazem informações que auxiliam o texto-base da aula, dando-lhes 

destaque. Sua principal estratégia de interação é chamar a sua atenção para que 

você leia o conteúdo informativo presente neles. 

No IFCE, utilizamos ícones iguais para os mesmos propósitos comunicativos, a 

fim de fazer você, estudante, formar um repertório de navegação e leitura intuitiva 

e amigável. 

Cada um dos ícones do IFCE recebe um nome e um desenho didático que o 

simbolizará na webaula. Elaboramos oito ícones principais, todos com nome e 

função discursiva. São eles Você Sabia?; Saiba Mais!; Atenção!; Guarde bem 

isso!; Navegue; Pratique; Lembrete e Sumário. 

A seguir, elaboramos um quadro com a definição, a exemplificação e o desenho 

de cada um dos oito ícones. Queremos que você se familiarize com o material 

didático e se sinta à vontade na leitura das aulas.

VOCÊ SABIA?

Este ícone traz uma informação adicional àquilo que está sendo 

dito no texto. O aluno saberá alguma novidade ou curiosidade a 

respeito do assunto tratado. Exemplo: Você sabia que os ícones do 

computador foram inventados por Steve Jobs?

SAIBA MAIS!

Este ícone tem a intenção de fazer você pesquisar mais sobre determinado 

tema ou conteúdo. Para isso, sugerirá leituras e indicará sites relacionados 

à disciplina. Muitas vezes, este ícone trará links diretamente para o site 

sugerido pelo professor. Exemplo: Saiba Mais sobre curso do IFCE 

acessando a página http://virtual.ifce.edu.br/moodle/
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Este ícone traz uma informação importante para a compreensão do 

texto principal, a fim de reforçar tal conteúdo. Sua intenção é ressaltar 

a informação devido a sua relevância no texto. Exemplo: ATENÇÃO! 

Os ícones presentes no material didático não são adornos! Eles trazem 

uma informação complementar ao texto, portanto devem agregar 

sentido e não serem um mero recurso visual para embelezar a aula.

ATENÇÃO!

Este ícone traz uma definição, um conceito ou uma informação que 

você precisa saber para compreender a aula ou o tópico da aula. É uma 

estratégia de realçar uma informação base para a disciplina para não 

confundir nenhum conceito. Exemplo: Guarde bem isso! Os conceitos 

de eficiência e eficácia são distintos, porém estão interligados.

GUARDE BEM ISSO!

Este ícone reúne sugestões de links e websites relevantes para o 

assunto da aula.

NAVEGUE

Este ícone significa que há algo diretamente relacionado ao contexto 

prático em elaboração de Projetos em Recursos Hídricos: sugestão de 

atividade ou reflexão, exemplo de caso real, trechos de projetos, etc.

PRATIQUE

Este ícone traz informações que já foram ditas no curso ou que já 

devem ser do seu conhecimento, mas que merecem ser lembradas.

LEMBRETE
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APRESENTAÇÃO
Caro(a) cursista,

Seja bem-vindo! 

O sucesso do curso e de sua aprendizagem dependerá de você. Trabalhamos 

com prazer e competência, a fim de que você tenha os meios e conteúdos para 

aprender no seu ritmo, no seu tempo, cumprir todas as exigências do curso e 

assim obter a sua diplomação. O trabalho de preparar e mediar o curso é nosso, 

mas o de aprender é seu, por isso terá de ficar craque na gestão do seu tempo e 

saber bem explorar os meios e materiais para sua aprendizagem. 

Sabemos que o estudo a distância é uma experiência nova, por esse motivo 

preparamos a disciplina “Educação a Distância” para ajudá-lo no seu percurso 

acadêmico. Nessa disciplina, trataremos de temáticas importantes que favorecerão 

seu processo de ensino-aprendizagem. 

A primeira aula terá como tema “Educação a distância: conceitos, legislação, 

características e modelos”. Nela, estudaremos os principais conceitos de EaD. Em 

seguida, conheceremos “Os recursos e ferramentas utilizadas em EaD”, temática 

que o ajudará a conhecer as principais ferramentas do Ambiente Virtual Moodle. 

Conheceremos na terceira aula “O papel do professor e do aluno no ensino a 

distância”, temática que o auxiliará a compreender como organizar seu tempo e 

suas atividades. Aprenderemos também quais são os deveres do aluno de EaD 

e como professor/tutor poderá ajudá-lo nesse processo. Por fim, trataremos da 

“Avaliação em EaD: desafios e possibilidades”, apresentando as particularidades 

da avaliação na educação a distância.

Queremos que você chegue até o fim do curso e o conclua com êxito! Mas lembre-

se: isso só dependerá de você assumir a responsabilidade pela sua aprendizagem. 

Por isso terá autonomia para organizar seu melhor horário, cumprir suas tarefas e 

aplicar o que aprendeu. 

Bom, então vamos começar o curso e a disciplina do nosso jeito, com os recursos 

que temos, à distância uns dos outros, mas inevitavelmente e inexoravelmente 

próximos: eu, professora; você, aluno; os tutores a distância; e toda a equipe 

pedagógica e de produção. 

Então, vamos lá!

APR E SE NTAÇÃO
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Caro(a) cursista,

Nesta aula, apresentamos as orientações básicas e os principais conceitos 

relacionados à educação a distância (EaD). A aula é composta de três tópicos, 

cujos conteúdos são importantes para a compreensão das características e do 

funcionamento dos cursos na modalidade a distância. 

Objetivos

•	 Compreender o conceito de educação a distância
•	 Conhecer a evolução tecnopedagógica em educação a distância
•	 Estabelecer as diferenças e semelhanças entre educação presencial e 

educação a distância
•	 Conhecer o modelo pedagógico de EaD adotado no IFCE

Educação a distância: conceitos, 
legislação, características e 

modelos

1
AULA

NOTA EXPLICATIVA

Esta aula foi extraída do curso de professor conteudista ofertado pela Diretoria 

de Educação a Distância do IFCE.

Fonte: http://w
w

w
.freepick.com

/
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TÓPICO 1
O que é educação a 
distância?

OBJETIVO
•	 Compreender o conceito de 

educação a distância

Iniciamos este tópico conhecendo alguns conceitos de Educação a 

Distância(EaD).

Você já deve ter percebido algumas de suas características ao iniciar 

esse curso, verdade? Deve ter percebido que, nessa modalidade de ensino, 

professor e alunos estão distantes entre si e, por isso, necessitam usar 

alguma tecnologia da informação e comunicação, seja um computador, 

celular, material impresso etc. para trocar ideias e conhecimentos. 

EaD é o termo genérico usado no Brasil para designar modos de formação 

ou de aprendizagem cuja mediação estudante-professor-conteúdo é feita por 

alguma tecnologia de informação e comunicação, e que, por isso, diferencia-

se do modelo presencial clássico. 

Vejamos o que diz a lei sobre esse modelo de ensino-aprendizagem. O 

Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o art. 80 

da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em que se estabelecem as 

diretrizes e bases da educação nacional caracteriza a Educação a Distância, 

simplificada no termo EaD, como

Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica, nos processos 

de ensino e aprendizagem, ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 

atividades educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005, p.1). 
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A incorporação crescente de tecnologias digitais no processo de ensino–

aprendizagem vem popularizando a EaD, rompendo barreiras culturais de língua, 

de espaço geográfico e de tempo, à medida que dinamiza os modos de ensinar 

e aprender e oportuniza que as intervenções pedagógicas necessárias sejam 

ainda mais constantes e próximas do estudante, fazendo valer o que Valente 

(2009) intitula de “estar junto virtual”. Na figura 1, podemos observar diferentes 

formas de comunicação virtual e que costumamos usar em nosso cotidiano.

Figura 1: Estar junto virutal 

Fonte: http://www.corbisimages.com/ 

Os atuais estágios de desenvolvimento tecnológico, 

aliados aos recursos da informática e das 

telecomunicações, mudaram o conceito de distância 

e aumentaram os níveis de interatividade. 

Atualmente, a comunicação mediada eletronicamente apresenta-se como uma 

ferramenta capaz de diminuir a barreira (mas não de eliminar) da separação 

física e temporal entre professor e estudante, além de proporcionar um aumento 

substancial do nível de interatividade.

1.1 BREVE HISTÓRICO DA EAD NO BRASIL

Os modelos de EaD podem variar de acordo com o país em que são utilizados. 

Por isso, dedicamos este ponto à discussão da EaD no Brasil. Vamos a ele.

Os modos emergentes de 

interação são fundamentais para 

a geração de cursos a distância 

de boa qualidade e exigem dos 

implementadores e educadores 

mais do que a simples inovação 

tecnológica, mas sim a 

ocorrência de novas posturas, 

uma vez que esses modos 

de interação necessitam de 

práticas didático-pedagógicas 

adequadas a esse novo ambiente 

de aprendizagem, ao mesmo 

tempo que também permitem a 

inovação dessas práticas

GUARDE BEM ISSO
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A EaD no Brasil já tem uma longa 

história. Em nosso país, a educação 

a distância existe desde a década 

de 1920. Os eventos principais das 

iniciativas pioneiras na área ocorreram 

entre os anos de 1920 e 1950. A 

seguir, apresentamos um um resumo 

das principais ações na EaD brasileira 

(SOUZA, s/d. p.51-57).

Quadro 1: Principais eventos em EaD no Brasil

Fonte: SOUZA, s/d. p.51-57 

AU LA  1  -  TÓP ICO  1

O Portal UOL Educação construiu 

uma linha do tempo da História da 

Educação a Distância no Brasil. 

Confira no link http://educacao.uol.

com.br/infograficos/2012/07/16/

ensino-a-distancia-existe-no-

brasil-ha-mais-de-um-seculo-

conheca-a-historia.htm

SAIBA MAIS
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1.2 A EAD NO IFCE

A experiência do IFCE com EaD iniciou há duas 

décadas. Em 1990, o então CEFET-CE realizava seus 

primeiros movimentos voltados para a utilização e o 

desenvolvimento de tecnologias para a educação, 

como o desenvolvimento da plataforma INVENTE, 

ou a Ciranda da Educação Profissional.

Em 2006, através da Portaria 234/GDG, de 

14 de junho de 2006, o CEFET-CE iniciou 

oficialmente suas atividades com educação a 

distância, implantando o Núcleo de Tecnologias 

Educacionais e Educação a Distância (NTEaD). 

A oferta dos primeiros semestres dos cursos de Licenciatura em Matemática 

e Tecnologia em Hotelaria se deu no ano seguinte, em 2007, com o 

ingresso dos primeiros 400 estudantes no ensino superior na modalidade 

semipresencial, via sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Na transformação da instituição 

de CEFET para IF, ocorrida em 

2008, foi criada a Diretoria de 

Educação a Distância - DEaD. 

De acordo com a descrição 

oficial da própria Diretoria, a 

DEaD é vinculada à Pró-reitoria 

de Ensino, e tem o objetivo 

de implementar, acompanhar 

e avaliar políticas, projetos e 

programas institucionais atinentes 

às modalidades de ensino a 

distância, presencial e semipresencial, a partir do emprego de tecnologias 

digitais, incluindo as condições didático-pedagógicas, administrativas e 

tecnológicas necessárias ao seu bom funcionamento (IFCE, 2012).

A DEaD é composta por diretoria, gerência e coordenadorias pedagógica, 

Seção 1.2 adaptada de 

SCHMIDLIN, Iraci de O.M. 

Estudo da Presença em 

Educação a Distância: o caso 

dos cursos superiores da UAB/

IFCE. Dissertação (Mestrado) 

— Universidade Federal do 

Ceará (UFC), Programa de 

Pós-graduação em Educação 

Brasileira, Fortaleza, 2013. 119p.

ATENÇÃO

Antes da EaD apresentar as 

características que tem hoje, ela 

passou por várias fases, que se 

costumam chamar de “gerações da 

EaD”. Saiba mais sobre as gerações 

da EaD, acessando o vídeo 

disponível em: http://www.youtube.

com/watch?v=i8F7-P4XiDQ

SAIBA MAIS



13

tecnológica, acadêmico-administrativa dos cursos a distância e dos projetos 

em tecnologias digitais. Todos esses segmentos se somam à equipe 

multidisciplinar formada por professores (tutores, formadores e conteudistas), 

pedagogos, técnicos administrativos, estagiários e profissionais de produção 

de material didático impresso e digital.

A DEaD dirige NTEaDs que estão presentes nos vários campi do IFCE no 

estado do Ceará, incluindo o de Fortaleza que, conforme relatado, foi pioneiro 

nas atividades de EaD. A DEaD hoje oferece cursos superiores, técnicos, de 

aperfeiçoamento, de especialização, alcançando um público de mais de 5 

mil estudantes. A seguir, estão listados os cursos oferecidos pelo IFCE na 

modalidade a distância.

Figura 2: Programas e cursos oferecidos pela DEaD/IFCE.

Fonte: DEaD/IFCE (2013)

A DEaD/IFCE, também, oferece capacitações em 

tecnologias digitais de aprendizagem para ampliar o 

leque de recursos humanos da equipe: formações 

iniciais e continuadas para professores tutores, 

professores formadores, professores conteudistas, 

designers educacionais, bem como para 

professores do ensino presencial. 

Como a modalidade dos cursos ofertados por esses 

AU LA  1  -  TÓP ICO  1

O designer educacional é o 

profissional responsável pela 

análise, design, desenvolvimento, 

implementação e avaliação do 

conteúdo para uma linguagem 

que se adeque aos cursos a 

distância. (FILATRO, 2004).

VOCÊ SABIA?
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programas é semipresencial, são obrigatórios encontros 

presenciais: situações em que os estudantes e o 

professor se encontram, fisicamente presentes, no mesmo 

espaço geográfico e no mesmo intervalo de tempo, o 

que viabiliza a interação face a face. O calendário oficial 

de cada disciplina prevê, portanto, uma porcentagem de 

carga horária presencial, destinada a aulas expositivas, 

práticas laboratoriais, atividades em grupo, aplicação de 

avaliações, entre outros, conforme o que é indicado nos 

documentos legais que regulamentam a EaD brasileira.

Considerando essa necessidade, os programas contam com os polos de apoio 

presencial, que tem como função primordial viabilizar os encontros presenciais das 

turmas, bem como centralizar as atividades pedagógicas e administrativas dos 

cursos ofertados. São mantidos pelas prefeituras ou pelos governos estaduais, e 

buscam disponibilizar a infraestrutura física, tecnológica e pedagógica necessária 

aos cursos. Periodicamente, os polos recebem visitas de avaliação dessa 

infraestrutura, que deve oferecer laboratórios, biblioteca, entre outros suportes.  

A figura a seguir mostra a localização dos polos no Estado do Ceará no 

momento atual.
Figura 3: Polos de apoio presencial do IFCE, no Estado do Ceará. 

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

Veja documentos legais relativos 

a EaD em documento da 

Associação Brasileira de Educação 

a Distância –ABED. Acesse: http://

www.abed.org.br/documentos/

ArquivoDocumento.440.pdf

SAIBA MAIS
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Para possibilitar a oferta dos vários programas e cursos, a DEaD/IFCE conta 

com uma equipe de docentes e técnicos, sejam eles servidores (docentes ou 

técnico-administrativos) efetivos ou colaboradores do IFCE, que atuam nas 

mais diversas áreas. A figura 4 ilustra como essa equipe e suas subdivisões 

se organizam e como são gerenciadas. 

Figura 4: Equipe DEaD/IFCE. 

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

Percebeu que a gestão da Diretoria conta com uma coordenação para 

cada curso ofertado, afora uma coordenação administrativa, que gerencia 

recursos humanos e financeiros. A estrutura compreende ainda as equipes 

técnica e pedagógica, cada uma com seu 

contingente de pessoal.

Nesse tópico, aprendemos sobre a história da EaD 

no Brasil e conhecemos como essa modalidade 

evoluiu e se organizou no contexto do IFCE. No 

próximo tópico, conheceremos um pouco sobre 

as diferenças entre as modalidades educacionais 

presencial e a distância.

No último tópico desta aula, você 

encontrará informações sobre 

o modelo de EaD do IFCE, que 

é andragógico e centrado no 

estudante!

ATENÇÃO

AU LA  1  -  TÓP ICO  1
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Agora que você já conhece o conceito de educação a distância e um 

pouco da evolução histórica dessa modalidade educacional, vamos 

compreender as características das modalidades presencial e a 

distância. Vamos lá?

O modelo tradicional de aprendizagem brasileiro é o presencial, que ocorre 

nas salas de aula em turnos e horários pré-determinados, com a presença 

física do professor em sala e tempo de duração, em média, de 45 a 50 

minutos, para cada aula. É certamente o modelo que você está familiarizado.

Na Educação a Distância, professores e estudantes não estão fisicamente 

dividindo o mesmo espaço, mas estão ligados pela tecnologia (computadores, 

internet, etc).

Nas aulas presenciais, o professor expõe a matéria (na maioria das vezes, 

o estudante é mero receptor de informação). Já na EaD, professores e 

estudantes não estão fisicamente dividindo o mesmo espaço, mas estão 

ligados pela tecnologia (computadores, internet, etc).

Essa nova forma de educação possibilita ao estudante tornar-se mestre 

de sua aprendizagem, pois, nessa modalidade de ensino, a pesquisa é 

constantemente incentivada. Além disso, em termos de qualidade do ensino, 

TÓPICO 2
Educação presencial e 
educação a distância

OBJETIVO
•	 Entender educação presencial e 

educação a distância
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o que pode tornar a educação a distância mais atrativa e mais dinâmica são 

os materiais de apoio utilizados.

Em EaD, além de o estudante dispor da internet para a realização de suas 

atividades, normalmente lhe é fornecido material didático em mídia impressa 

e digital (seja online ou off-line). Devido ao não compartilhamento físico e 

temporal entre professor e estudante, nessa modalidade de ensino, o tempo 

de aprender quem faz é o estudante, de maneira autônoma e disciplinada.

Nos cursos a distância, o estudante quase não vai à instituição (a não ser 

nos momentos presenciais). Geralmente, existe uma agenda de encontros 

obrigatórios nas instituições para as atividades presenciais, para atividades 

práticas e para outros eventos pré-agendados.

Como em EaD a maioria do tempo é destinado aos estudos autônomos (nos 

quais o estudante estuda sozinho, faz suas atividades, pesquisas e trabalhos 

acadêmicos), usam-se, como uma forma de suprir a ausência de encontros 

com os colegas e o professor na sala de aula, vários recursos tecnológicos de 

comunicação e interação virtual (EaD online), tais como fóruns, bate-papos, 

e-mail, áudio e videoconferência. Dependendo do modelo de EaD, utilizam-

se ainda do rádio e da TV, embora na atualidade esses dois recursos sejam 

muito pouco usados.

A EaD e a educação presencial apresentam semelhanças e diferenças no 

que diz respeito à interação estudante-estudante, estudante-professor e 

estudante-conteúdo. O que vai marcar a diferença específica entre cada 

modalidade é o estabelecimento dos objetivos de ensino, a metodologia e os 

recursos didáticos utilizados. As opiniões sobre semelhanças e diferenças, 

ou ainda sobre uma suposta oposição entre as duas modalidades, geram 

bastante controvérsia.  Maia e Mattar (2007, p. 70-71), por exemplo, discutem 

o papel do professor e do estudante em EaD. Segundo os autores, esse 

papel seria o mesmo do ensino presencial tradicional. Em suas palavras

e-Learning [modelo de educação a distância usado na atualidade] pode ser 

considerado, em muitos casos, apenas uma versão ‘maquiada’ do tradicional 

modelo de ensino presencial, e que, apesar de todo avanço tecnológico, 

investimento e envolvimento de profissionais qualificados na criação e 
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coordenação de cursos superiores a distância, vem reforçando o paradigma 

emissor-receptor. Para eles [...], o papel de estudante e professor continua com 

o mesmo gap de cem anos atrás.

Veja um vídeo no material web, em que o filósofo contemporâneo Pierre 

Lévy fala sobre suas expectativas sobre educação a distância. Para ele, as 

tecnologias utilizadas no ensino a distância estarão cada vez mais próximas 

do ensino presencial. 

Agora vejamos algumas perguntas que não querem calar...

Uma das tendências que envolve a discussão sobre ensino a distância e ensino 

presencial – especialmente por aqueles que não conhecem essa modalidade 

de ensino – é que se coloque em dúvida a qualidade e a credibilidade da 

EaD. A falta de conhecimento ou a indisposição de conhecer a EaD faz com 

que surjam alguns mitos em relação a ela. São muitas as indagações feitas. 

Respondemos algumas delas a partir de Coscarelli (2002b).

Educação a distância é para quEm não tEm tEmpo?

EaD não é para quem não tempo. Pelo contrário, nessa modalidade de ensino, 

o trabalho do professor é multiplicado e o do estudante deve ser muito bem 

planejado para não ser devorado pelas outras atividades (compromissos 

familiares, profissionais e sociais). Em EaD, o estudante deve, mais do que 

nunca, ter disciplina, ser esforçado, ser focado e separar o tempo de estudar 

do tempo de suas demais atividades.

No curso presencial, o estudante pode até ficar “voando” na sala de aula, 

mas, no curso a distância, a participação dele é obrigatoriamente ativa. O 

curso a distância depende muito da participação do estudante e não só das 

atividades propostas pelo professor.

autonomia, o quE autonomia? o EstudantE tEm quE rEsolvEr tudo sozinho?

Em EaD, o estudante não resolve tudo sozinho. No contexto da EaD, entende-

se a autonomia da aprendizagem “como independência, exercício ativo da 

responsabilidade de aprender, capacidade de aprender” (COSCARELLI, 
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2002b, p. 4). A autora cita uma interessante passagem em que Little (1990), 

(apud GRANDCOLAS, 1993), define autonomia como a relação psicológica do 

aprendiz com o processo e o conteúdo da aprendizagem: 

“Autonomia não é sinônimo de aprendizagem solitária, de autoinstrução, de autodidatismo; ela 

não implica em abdicação de responsabilidade por parte do professor; não é um novo método 

de ensino, não é um comportamento uniforme facilmente descrito; não é um estado definitivo 

provocado no aprendiz. Autonomia, nesse caso, refere-se essencialmente à relação psicológica 

que o aprendiz tem com o processo e o conteúdo da aprendizagem. É a centralização do 

processo pedagógico no aprendiz enquanto sujeito de sua própria formação. Não se deve ficar 

surpreso se certos aprendizes oferecerem resistência à aprendizagem autônoma. A autonomia 

implica em um desafio constante às nossas crenças, o que pode ser desestabilizador; mas 

serão sempre os estudantes autônomos que farão melhor a transição entre a aprendizagem e 

a utilização da linguagem.”

Ead é uma atividadE solitária?

EaD não é uma atividade solitária. Ao contrário, mesmo que não haja intensas 

interações com o professor, com o tutor ou com os colegas, o diálogo está 

presente nos materiais e nos encontros ou atividades virtuais e/ou presenciais 

programadas e não programadas durante o curso. O estudante, então, 

pode (e deve) interagir constantemente com todos 

por meio de fóruns, bate-papos, e-mail, telefone, 

fax, videoconferência, ou quantos outros meios de 

comunicação puder. Entretanto, é claro que, como 

no ensino presencial, é preciso reservar o tempo de 

aprendizagem.

Discutimos até aqui em que consiste a EaD e traçamos 

um panorama da história da EaD no IFCE. No próximo 

tópico, trataremos das características da EaD nessa 

instituição de ensino.

Na versão web de nossa aula 

está disponível alguns links 

com materiais sobre educação 

a distância. Acesse e leia mais 

sobre o assunto.

NAVEGUE

AU LA  1  -  TÓP ICO  2
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O modelo pedagógico da EaD, diferente do presencial, é planejado 

e produzido para dar a você o maior controle possível sobre sua 

aprendizagem. Assim, é você quem escolhe o momento, o lugar e o 

ritmo de aprendizagem, levando em conta, também, que todos esses aspectos 

precisam estar de acordo com o cronograma do curso de que está participando.

Durante o curso, o estudo é individualizado, mas não é solitário, uma vez que existem 

muitas interações do estudante com o professor e com 

os colegas. No decorrer deste curso, por exemplo, você 

vai deparar-se com diferenças (bem marcantes) entre o 

modelo presencial convencional e o modelo a distância, e 

vai constatar que o modelo a distância, por nós proposto, 

apresenta excelente qualidade e que em nada deixa a 

desejar em relação aos modelos de educação presencial 

(tidos, muitas vezes, como melhores e únicos capazes de 

promover aprendizagem eficiente).

O modelo pedagógico da EaD é concebido para a 

aprendizagem de adultos, segundo os princípios da 

Andragogia. Diferente do curso tradicional em sala de 

aula, a formação construída torna o estudante o mestre 

TÓPICO 3
Modelo de EaD do IFCE: 
andragógico e centrado no 
estudante

OBJETIVO
•	 Conhecer o modelo andragógico e 

centrado no estudante

Malcom Knowles e outros 

autores revisitaram a teoria sobre 

a aprendizagem de adultos 

em 1998. Para ler mais sobre 

Andragogia, acesse:

1 .h t tp : / /www.abpp .com.b r /

artigos/71.htm

2 . h t t p : / / w w w. f o r m a z i o n e -

esperienziale.it/catalog/images/

knowles.pdf

SAIBA MAIS
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de sua aprendizagem, o gestor do seu tempo e ritmo, conforme você vivencia neste 

curso.

No que diz respeito à aprendizagem, crianças e adultos têm necessidades 

diferenciadas. Crianças são mais dependentes da orientação dos 

adultos, adolescentes têm essa dependência reduzida, e adultos, além 

de independência, contam com sua experiência de vida, que influencia 

diretamente em sua aprendizagem autônoma. 

Em função disso, há necessidade de se ter uma ciência voltada para o ensino 

de adultos e outra para o ensino de crianças: a voltada para a aprendizagem da 

criança é a Pedagogia; e a voltada para a aprendizagem de adultos é a Andragogia.

Observe o quadro a seguir (Pedagogia x Andragogia – Comparações), de 

Malcom Knowles, autor que desenvolveu a Andragogia na década de 1970:
Quadro 2: Pedagogia x Andragogia

Modelo Pedagógico Modelo Andragógico

Papel da 
Experiência

A experiência daquele que 
aprende é considerada de pouca 
utilidade. O que é importante, 
pelo contrário, é a experiência do 
professor.

Os adultos são portadores de 
uma experiência que os distingue 
das crianças e dos jovens. Em 
numerosas situações de formação, 
são os próprios adultos com a 
sua experiência que constituem 
o recurso mais rico para as suas 
próprias aprendizagens.

Vontade de 
Aprender

A disposição para aprender aquilo 
que o professor ensina tem como 
fundamento critérios e objetivos 
internos à lógica escolar, ou 
seja, a finalidade de obter êxito e 
progredir em termos escolares.

Os adultos estão dispostos a iniciar 
um processo de aprendizagem 
desde que compreendam a sua 
utilidade para melhor afrontar 
problemas reais da sua vida 
pessoal e profissional.

Orientação da 
Aprendizagem

A aprendizagem é encarada como 
um processo de conhecimento 
sobre um determinado tema. Isto 
significa que é dominante a lógica 
centrada nos conteúdos, e não 
nos problemas.

Nos adultos a aprendizagem 
é orientada para resolução de 
problemas e tarefas com que se 
confrontam na sua vida cotidiana 
(o que desaconselha uma lógica 
centrada nos conteúdos).

Motivação A motivação para a aprendizagem 
é fundamentalmente resultado 
de estímulos externos ao sujeito, 
como é o caso das classificações 
escolares e das apreciações do 
professor.

Os adultos são sensíveis a 
estímulos da natureza externa 
(notas, etc), mas são os fatores 
de ordem interna que motivam 
o adulto para a aprendizagem 
(satisfação, auto-estima, 
qualidade de vida, etc).

Fonte:  http://www.andragogia.com.br, acessado em 20/01/2011

Considerando a importância de se atender às especificidades da aprendizagem 
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de adultos, ou seja, da sua necessidade, cursista, o modelo de EaD do IFCE é 

centrado nesse perfil de estudante, que precisa ter todos os meios, materiais 

e estratégias didáticas concebidas para que sua aprendizagem seja facilitada 

e ocorra na interação, colaboração e desenvolvimento de sua autonomia.

Nosso modelo de estudante como maestro de sua aprendizagem é 

representado na figura a seguir:

Figura 5: Modelo de estudante

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

O estudante que estuda em cursos semipresenciais do IFCE conta 

basicamente com três tipos de professor: o conteudista, o formador e o tutor. 

Aquele que escreve o conteúdo-base do material didático que será 

produzido na mídia impressa e nas mídias digitais (e-book, áudio, vídeo, 

simulações, animações, entre outros materiais didáticos digitais). O 

professor conteudista é um especialista na área que trata a disciplina.

Aquele que acompanha o trabalho do tutor, observando as interações no 

Moodle; elabora avaliações; orienta e tira dúvidas do tutor. Embora acompanhe 

o desenvolvimento do trabalho pedagógico no AVA, normalmente não 

interage com os estudantes. Isso, no entanto, não lhe é vetado. O professor 

formador é um especialista na área que trata a disciplina . Muitas vezes, o 

conteudista desempenha também o papel de formador.

Aquele que interage com os estudantes no AVA. É responsável pelo 

andamento das aulas e pela avaliação final dos estudantes. É um dos 

maiores responsáveis pelo bom andamento do curso, digamos assim, uma 

vez que é ele quem vai coordenar a realização do que foi pensado por 

toda a equipe pedagógica. É graduado na área do curso, mas não precisa 

necessariamente ser um especialista no assunto da disciplina, como são o 

conteudista e o formador.
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Nosso modelo de professor é aquele que trabalha incitando um ambiente 

dialógico, que fornece constantes feedbacks e intervenções pedagógicas de 

qualidade e procura trabalhar na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), 

sobre a qual, é necessário fazer algumas considerações para que se entenda 

seu papel no modelo de EaD do IFCE.

Figura 6: Modelo de Professor-tutor

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

A zona de desenvolvimento proximal se relaciona a funções emergentes no 

sujeito, a capacidades cognitivas que se manifestam com a ajuda do outro. 

Essas capacidades novas são então partilhadas.

Para a melhor compreensão do conceito de ZDP (Vygotsky, 1998), você 

precisa entender antes os conceitos de zona de desenvolvimento real e zona 

de desenvolvimento potencial. A zona de desenvolvimento real diz respeito 

aos conhecimentos que permitem a um sujeito de resolver problemas 

sozinho, sem a ajuda de outrem. Já a zona de desenvolvimento potencial 

diz respeito ao conjunto de conhecimentos de que o indivíduo precisa e que 

potencialmente tem para resolver determinado problema. O conjunto desses 

conhecimentos que o indivíduo pode vir a ter com a ajuda do outro é o que 

constitui a zona e desenvolvimento proximal. 

A ZDP é a distância entre a zona de desenvolvimento real e a zona de 

desenvolvimento potencial. São os conhecimentos determinantes para 

resolver determinado problema, que antes não existiam, mas que foram 

adquiridos com a ajuda do outro. A cada vez que um problema é resolvido, 

que um conhecimento é construído e que surge um novo problema, surge 

uma nova zona de conhecimento proximal.

AU LA  1  -  TÓP ICO  3
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Nesse tópico, abordamos o modelo pedagógico que o IFCE adota para seus 

cursos a distancia cujo foco é na Andragogia, aprendizagem de adultos e 

centrado no estudante que aprende remotamente. Os três tópicos desta aula 

visou apresentar o panorama da EaD, conceitos, evolução e modelo para 

que você sinta e compreenda as especificidades da EaD diferenciadas da 

modalidade presencial. 

Na próxima aula, continuaremos aprofundando a temática, abordando os 

recursos e ferramentas utilizados em EaD.
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Os recursos e ferramentas 
utilizadas em EaD

2
AULA

Caro(a) cursista, 

Nesta aula, você conhecerá os principais recursos e ferramentas interativas 

para o ensino a distância que você utilizará neste curso. Tendo em vista que são 

muitos os suportes de apresentação, produção e interação dos conteúdos que 

permeiam essa modalidade de ensino, focaremos nos recursos e ferramentas mais 

importantes para sua atuação no curso. Obviamente, não podemos esquecer que 

todos esses componentes serão utilizados por seus professores, tutores e colegas 

cursistas. 

Bom estudo!

Objetivos

•	 Conhecer os principais recursos e ferramentas utilizados na educação a 

distância

•	 Identificar as ferramentas de organização, gestão, informação e comunicação

Fonte: http://w
w

w
.freepick.com

/
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Os professores ou equipe pedagógica, ao planejarem o ensino, 

tomam a decisão de usar uma ou várias tecnologias educativas, 

conforme ela(s) venha(m) a contribuir para a aprendizagem do 

estudante, enriquecer o conteúdo e variar as estratégias didáticas.

As tecnologias educacionais devem ser sempre utilizadas no intuito de 

promover a eficácia pedagógica no que diz respeito a apresentar, armazenar 

e manipular o conteúdo didático ou informação. 

Vejamos, então, estudante, que recursos são mais utilizados (assim como 

suas respectivas características) em educação a distância. Os diagramas 

1 e 2 apresentam um resumo dos tipos de recursos e de suas principais 

características. Veja-os atentamente a seguir.

TÓPICO 1
Recursos utilizados em EaD

OBJETIVO
•	 Conhecer os recursos utilizados na 

educação a distância

AU LA  2  -  TÓP ICO  1
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Diagrama 1: Recursos interativos

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

Diagrama 2: Equipamentos

Fonte: DEaD/IFCE (2014)
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Como você pode ver, a lista de 

recursos é extensa e, além destas 

citadas, existem muitas outras. É 

crescente a evolução dos suportes 

eletrônicos e seus aplicativos que 

vêm sendo adaptados e aplicados 

no processo ensino-aprendizagem. 

Um exemplo concreto disso são 

os programas de produtividade 

que funcionam em sistemas 

operacionais, popularmente conhecidos, tais como Windows ou Linux.

Os programas de produtividade ou softwares e aplicativos para uso profissional 

são bastante utilizados em meio educacional. Destacam-se, entre os mais 

conhecidos, os processadores de texto (Word e Open Office Writer), as planilhas 

eletrônicas (Excel e Open Office Calc), apresentações eletrônicas (Power Point e 

Open Office Impress), aplicações gráficas (Photoshop, Corel Draw, Gimp), editores 

web (Dreamweaver, Kompozer-Mozilla) e banco de dados (Acess, Open Office Basic). 

Vejamos o que faz cada um desses aplicativos:

Quadro 3: Programas e suas características

programas

Os processadores 
de texto

Permitem elaborar textos mais facilmente e dar-lhes um aspecto 
profissional imediato. Alguns softwares de tratamentos de texto 
incluem modelos, dicionários ou corretores, ou comportam funções 
científicas (edição de equações e fórmulas), bem como opções de 
desenho; Ex: Word e Write.

As planilhas 
eletrônicas

Permitem a tabulação de dados em tabelas eletrônicas, 
possibilitando análise detalhada das informações e a criação de 
gráficos, elaboração de cálculos matemáticos, estatísticos etc. Dito 
de outra forma, significa que a informação numérica é estruturada 
em uma tabela que é possível aplicar dados nos campos de 
operações (equações, cálculos, etc.) ou funções (inclusive modelos 
de textos). Ex: Excel e Calc.

Os softwares para 
apresentações 

eletrônicas

Podem ser úteis ao professor de duas formas: para desenvolver 
slides com grafismo, tipografia, cores e imagens e, na hipótese de 
a sala de aula ser equipada, projetar eletronicamente a informação 
a partir do computador, incluindo não apenas texto e imagem, mas 
também som, vídeo e certo interatividade. Os programas mais 
utilizados para elaboração de apresentações, por meio de slides, 
de forma simples e interativa, são o Power Point e Impress.

Aplicativos são programas 

específicos para ajudar o usuário 

a desempenhar determinada 

função. Exemplo: um jogo, um 

editor de texto etc. 

VOCÊ SABIA?
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Aplicações gráficas

Os softwares permitem criar e editar imagens, gráficos ou desenhos. 
Os materiais dos programas gráficos podem ser uma tela gráfica 
(alta resolução e cores), recursos de tratamento de imagens (criar, 
apagar, aumentar etc.) e tabela marcadora para fazer edição em 
papel. Os programas de aplicações gráficas genéricos apresentam 
grande simplicidade e permitem o desenho de uma infinidade 
de coisas, entretanto, têm como incoveniente uma quantidade 
limitada de recursos, tais como Paint. Já os programas profissionais 
conferem precisão e versatilidade à arte final, como Corel Draw, 
Ilustrator, Fireworks e Photoshop.

Editores de páginas 
Web

Permitem criar páginas facilmente, sem necessariamente se saber 
programar. Possibilita ao pessoal de uma instituição de ensino e a 
estudantes, por exemplo, disponibilizar informações interessantes 
e comunicar suas áreas de interesse. Permitem a publicação de 
conteúdos na Web com uma estrutura gráfica semelhante a de 
processadores de textos. Ex: Dreamweaver, Expression e NVU.

Os bancos de dados

Permitem armazenar tabelas informatizadas. Eles oferecem uma 
interface para manipulação, consulta de dados. São depósitos 
organizados de informações para posterior consulta através dos 
Gerenciadores de Banco de Dados (GBD). Ex: Access, MySQL.

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

Como estudante na modalidade a distância, você utilizará muitos desses 

recursos. Para o professor, eles também são essenciais, uma vez que o auxiliam 

a organizar a formação, fazer a gestão do processo ensino-aprendizagem, 

informar ao estudante, bem como promover as interações necessárias entre 

professor-estudante(s), estudante(os)-tutores, estudante(s)-estudante(s), 

estudante(s)-instituição (equipe de apoio, suporte etc).

No próximo tópico, mostraremos quais ferramentas são mais utilizadas em 

EaD e, em especial, nos ambientes virtuais, tais como o Moodle, plataforma 

virtual para aprendizado e interação deste curso.
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Em educação a distância há, por trás de 

professor e tutores, uma equipe que 

ajuda no planejamento, criação e suporte 

do cenário tecnopedagógico em que vai se 

desenvolver a aprendizagem. Isso tudo para 

garantir que o estudante aprenda de maneira rica, 

eficaz e com qualidade, conforme os objetivos das 

disciplinas e do curso. Para isso, deve-se propiciar 

um ambiente virtual de aprendizagem que permita 

a ocorrência de todas as interações possíveis para 

o bom andamento do curso. 

Para atender a uma crescente demanda de salas de aula virtuais, foram 

desenvolvidas muitas plataformas que dão suporte às atividades de educação 

a distância. Essas plataformas, também chamadas de ambientes virtuais 

de aprendizagem (AVA), priorizam algumas funcionalidades que devem ser 

usadas para garantir que ocorram, efetivamente, as relações de comunicação, 

a difusão e tratamento do conteúdo, a gestão e as interações necessárias ao 

processo educativo. 

Class (2001) elege um grupo de ferramentas com funções de informação, 

comunicação, colaboração, gestão e atividades como as mais adequadas 

TÓPICO 2
Ferramentas de organização, 
gestão e comunicação em EaD

OBJETIVO
•	 Identificar as ferramentas de 

organização, gestão e comunicação 
em educação a distância

Rocha e Joye (2011) consideram 

que, na EaD, não há como 

dissociar pedagogia e tecnologia, 

visto que é a relação entre essas 

duas dimensões que permite a 

existência da EaD, daí o surgimento 

do termo tecnopedagogia.

VOCÊ SABIA?
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para aprendizagem virtual. O autor observa que essas cinco funções, 

elucidadas na figura 1, apresentam o que é necessário para um ambiente de 

aprendizagem integrado e organizado (como no mundo físico, presencial), uma 

vez que agregam em um só ambiente virtual os elementos e funcionalidades 

necessárias a todos os aspectos da formação. 

A figura 7 mostra esse universo de funções e funcionalidades associadas.

Figura 7: Aspectos conceituais de um ambiente de aprendizagem integrado

Fonte: CLASS (2001)

Abaixo, cursista, você pode ver cada uma das funções esclarecidamente.  

•	 Funções de GESTÃO: permitem elaboração e manipulação conjunta dos 

conteúdos específicos por parte do emissor (professor-tutor/estudante) 

e do receptor (estudante/professor-tutor), codificando-os, decodificando-

os, recodificando-os conforme as suas realidades individuais e a cultura 

em que vivem. 

•	 Funções de COLABORAÇÃO: permitem a otimização do trabalho em 

equipe, permitem a aprendizagem colaborativa, favorecem o uso de 

diferentes linguagens e atendem a diferentes estilos de aprendizagem. 

•	 Funções de COMUNICAÇÃO: incluem toda forma de veicular informação, 

livros, revistas, rádio, TV, vídeo, redes de computadores etc, inclusive as mídias 

mais tradicionais, como o uso de pergaminhos e de tambores na selva. 
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•	 Funções de INFORMAÇÃO: têm como usos gerar, armazenar, veicular, 

processar e reproduzir a informação.

•	 Funções de ATIVIDADES: ferramentas que permitem aos professores 

e estudantes enviar, discutir e promover a interação e colaboração das 

atividades solicitadas no curso.

Veja que o espaço virtual reproduz as funções e os espaços correspondentes. 

O ambiente virtual em que você está interagindo agora, o Moodle, possui 

uma forte conotação espacial e funcional, como se você estivesse em um 

ambiente físico de ensino da instituição. Nele você interage com os espaços 

onde circula a informação, a comunicação, a gestão do ensino e do conteúdo, 

a colaboração, a gestão das atividades didáticas e avaliativas, conforme os 

objetivos estabelecidos nos planos das disciplinas.  A seguir, confira imagem 

da página inicial do Moodle na educação a distância do IFCE. 

Figura 8: Ambiente Moodle – IFCE

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

Ainda assim, é preciso observar que, mesmo estabelecidos os espaços no 

ambiente virtual, é necessário o uso de diversas outras ferramentas para as 

AU LA  2  -  TÓP ICO  2
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tarefas de organização, gestão, informação e comunicação. Ao longo do 

curso, você conhecerá várias outras ferramentas, algumas específicas de 

disciplinas como simuladores e outras.

Vimos nessa aula os principais recursos e ferramentas utilizados na educação 

a distância, assim como também identificamos as ferramentas de organização, 

gestão, informação e comunicação. Para mais esclarecimentos sobre as 

ferramentas do Moodle, acesse o tutorial na biblioteca dessa disciplina. 

Alertamos, caro(a) estudante que, como as tecnologias de interação são 

evolutivas e diversas até já existem, certamente a equipe de professores e 

conteudistas encontrarão recursos bem proveitosos, que serão devidamente 

preparadas e integradas para seu bom uso ao longo deste curso. 

Mantenha-se sempre atento! É importante que você relacione as questões 

exploradas nas aulas desse primeiro módulo com os seus estudos no 

ambiente, assim obterá bons resultados como estudante virtual. Na próxima 

aula, estudaremos o papel do professor na educação a distância.
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Uma das habilidades que um estudante de 

EaD deve ter é saber utilizar o ambiente 

virtual de aprendizagem de forma 

eficiente, visto que todos os processos de ensino-

aprendizagem ocorrerão nesse espaço. Em vista 

disso, por meio de uma abordagem teórico-prática, 

discutiremos o que são esses ambientes, do que 

são compostos e quais são suas potencialidades 

educativas.

É importante salientar, ainda, que a 

educação a distância, no modelo atual, 

objetiva uma aprendizagem que se 

desenvolva coletiva e individualmente. Para a  

viabilização desse processo, é necessário que 

os cursos a distância ofereçam ambientes com 

ferramentas síncronas e assíncronas capazes de 

oferecer interatividade nas discussões, ou seja, compartilhamento de ideias 

entre os seus participantes.

FERRAMENTAS INTERATIVAS 

Atualmente, em função dos avanços tecnológicos, ao se pensar em EaD, 

TÓPICO 3
Ferramentas interativas do Moodle

OBJETIVO
•	 Conhecer as ferramentas do 

ambiente virtual moodle

Ferramentas síncronas: são 

ferramentas que promovem a 

comunicação em tempo real, ou 

seja, ao mesmo tempo entre os 

interlocutores que participam da 

atividade de interação. Ex: bate-papo 

Ferramentas assíncronas: são 

ferramentas que promovem 

a comunicação em tempos 

diferentes. Os usuários não 

precisam estar conectados ao 

mesmo tempo para se comunicar 

com os outros colegas. Ex: fórum

GUARDE BEM ISSO
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surgem diversos ambientes de aprendizagem, entre eles estão Aulanet, Solar, 

E-proinfo, TelEduc, Moodle, entre outros.  Este último é o utilizado em nosso 

curso. Por meio dele, então, você acessa as aulas, interage com os demais 

participantes e posta as atividades. 

Podemos dizer que o Moodle, como plataforma virtual de aprendizagem, conta com 

uma diversidade de recursos e ferramentas que propiciam a você possibilidades de 

explorar o conteúdo e as atividades de uma maneira mais dinâmica e interativa. O 

conjunto de ferramentas é dividido de acordo com os objetivos a que se pretende 

alcançar. Veja, abaixo, uma classificação desses recursos. 

1. Ferramentas de comunicação e discussão: 
fórum e chat. 
2. Ferramentas de avaliação e de construção 
coletiva: tarefa, wikis e glossários. 
3. Ferramentas instrucionais: lições (quiz). 4. 
Ferramentas de pesquisa e opinião: enquetes, 
referendos e questionários. 

É importante que você conheça essas ferramentas, 

pois elas lhe ajudarão no processo de aprendizagem 

e troca de informações com seus tutores, colegas 

e coordenação de curso. Por isso, descrevemos 

cada uma delas a seguir. Confira! 

Fórum 

O fórum consiste em uma discussão, no ambiente virtual, sobre um tema 

específico. É uma ferramenta de grande importância, pois permite a 

comunicação entre professores e estudantes e estudantes-estudantes sobre 

um tema específico a qualquer momento, desde que se tenha um computador 

disponível e conectado à internet. De certa forma, podemos considerar o 

fórum como uma caixa de correio online, onde professor e estudantes podem 

postar suas mensagens e fazer uma leitura das intervenções e explanações 

de todos os participantes envolvidos no curso. 

O fórum, como um espaço de discussão coletiva, permite que cada 

participante, ao ler a mensagem do seu colega, acrescente comentários, 

A primeira ferramenta a ser 

apresentada é o fórum. Vale 

mencionar que esse recurso 

será bastante utilizado ao longo 

das disciplinas do seu curso, 

proporcionando ricos momentos 

de discussão.

ATENÇÃO
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concorde ou até mesmo seja divergente da opinião do outro. A forma 

assíncrona de comunicação dessa ferramenta permite que o participante use 

seu tempo pessoal para elaborar suas reflexões sobre o tema que está sendo 

discutido e expor conclusões, análises e mesmo relatar experiências sobre 

aquele tópico de discussão. 

A seguir, confira imagem que apresenta o template dessa ferramenta. 

Figura 9: Espaço Fórum de discussão

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

BatE-papo ou chat

A sala de bate-papo do Moodle é uma ferramenta intuitiva de comunicação que 

permite a professores e estudantes comunicarem-se em tempo real (online). 

Seu funcionamento é semelhante a um sistema de mensagens instantâneas, 

como o MSN. Alguns exemplos dessa ferramenta são gtalk, messenger, 

facebook entre outros. 

No bate-papo, é preciso que todos os participantes estejam online (ferramenta 

síncrona), ou seja, conectados à internet, logados no ambiente Moodle e dentro 
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dessa “sala” para que seja possível a comunicação. Essa ferramenta pode ser 

útil como espaço de discussão, de esclarecimento de dúvidas, mas também 

pode ter outros usos, tais como discussão de vídeos ou textos, por exemplo.

Figura 10: Tela de bate-papo do Moodle

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

mEnsagEm 

A ferramenta mensagem possibilita a troca de mensagens instantâneas entre 

os participantes do curso. Na figura 11, é possível visualizar uma mensagem 

recebida. Para acessá-la, é necessário clicar no ícone em forma de carta 

situado ao lado do nome do autor.

Figura 11: Escrever mensagem

Fonte: DEaD/IFCE (2014)
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Wiki 

É um recurso que permite construir documentos de forma coletiva, usando um 

navegador da internet. Esse tipo de tecnologia aumenta a velocidade de criação e 

atualização de páginas desenvolvidas por vários autores ao mesmo tempo, sem 

haver a necessidade de revisões antes de as modificações se tornarem efetivas. 

Dessa forma, o Wiki no Moodle tem o objetivo de proporcionar aos participantes 

de um curso, um grupo, por exemplo, um trabalho em conjunto para adicionar 

páginas web e expandir e modificar seus conteúdos. O texto/página vai sendo 

escrito aos poucos e com a participação de todos. 

No Wiki, os textos podem ser editados, utilizando-

se, para isso, recursos comuns de edição de textos, 

acrescidos de outros recursos, que ampliam as 

possibilidades de criação. Os autores dos textos, 

sejam eles professores ou estudantes, podem 

desenvolver estilos diferentes de texto, inserir lista, 

hiperlinks, tabelas e figuras de acordo com a necessidade da atividade. 

A partir da inserção da primeira página, nomeada pelo próprio usuário 

(professor ou estudante), existe a possibilidade de reversão da página editada, 

ou seja, a possibilidade de se disponibilizar a página antiga, sem perda do 

seu texto novo ou antigo. A criação de links podem ser feitas pelos próprios 

estudantes ou pelo professor.

Figura 12: Wiki

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

As versões antigas da produção 

textual nunca são apagadas, 

podendo ser inclusive restauradas. 

GUARDE BEM ISSO
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tarEFa

Uma tarefa consiste na descrição ou enunciado de uma atividade a ser 

desenvolvida pelo estudante, que pode ser enviada, em formato digital, ao 

local indicado no ambiente Moodle. Você pode ser solicitado a fazer atividades 

como redações, projetos, relatórios, imagens, resoluções de exercícios, 

textos, resumos, entre outras. Na figura abaixo, você tem um exemplo dessa 

ferramenta. O envio de um arquivo ocorre através do botão “Adicionar tarefa” 

localizado ao final da página.

Figura 13: Tarefa

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

glossário 

É uma ferramenta em que o professor/ tutor e estudantes podem construir 

uma espécie de dicionário, no qual serão inseridos conceitos referentes 

ao conteúdo estudado. Para acrescentar um termo ao dicionário é 

necessário clicar em “Inserir novo item” digitar um título e uma descrição 

em seguida salvar.
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Figura 14: Glossário

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

quiz

Trata-se de uma ferramenta que permite a você, estudante, responder testes 

com perguntas em formatos variados, testes objetivos, subjetivos ou com 

diversos tipos de perguntas (verdadeiro ou falso, múltipla escolha, respostas 

curtas, associativas, etc). A nota é calculada automaticamente pelo próprio 

ambiente virtual, isso implica que você já sabe o valor da sua nota logo 

após concluir o quiz. Na figura 15, você pode observar um exemplo de uma 

pergunta do tipo múltipla escolha. 

Figura 15: Quiz

Fonte: DEaD/IFCE (2014)
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WEBconFErência 

Essa ferramenta promove encontros virtuais entre dois ou mais participantes 

em locais diferentes, distantes geograficamente, podendo utilizar diversos 

recursos tais como texto, imagens, áudio, vídeo, compartilhamento de 

arquivos e tela de computador, quadro branco etc.

Segundo Santiago (2010, p. 14), 

a webconferência consiste em uma ferramenta que permite realizar interações 

síncronas online com múltiplos recursos interativos como chat, áudio, voz, 

vídeo, compartilhamento de tela, arquivos, apresentações/slides, dentre outras 

várias opções de gerenciamento de  conferência  por  meio  de  configuração  de  

permissões  e  tipos  de  usuário, permitindo  diferentes  formas  de  apresentação  

de  acordo  com  a  finalidade,  comercial  ou educacional.

Na Diretoria de EaD do IFCE, a webconferência é usada para dar aulas, fazer 

apresentações, organizar reuniões de trabalho e sessões tira-dúvidas. Veja figura 16.

Figura 16: Tela da webconferência

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

Os principais recursos disponíveis num sistema de webconferência podem 

ser observados na figura 17. 
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Figura 17: Recursos da webconferência

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

vidEoaulas

São aulas gravadas em vídeos pelo professor-formador, pelo conteudista 

ou pelo professor-tutor para a explicação de um conteúdo ou de uma aula 

prática. Na figura 18, temos a tela de um vídeo aula ministrada pela professora 

Cassandra Joye sobre a temática Metodologia do trabalho científico.

Figura 18: Imagem de uma vídeoaula IFCE

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

Com a apresentação desses recursos e ferramentas, concluímos nosso tópico e 

esperamos que tenham sido proveitosas as informações compartilhadas até agora. 
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O papel do professor e do 
estudante no ensino a distância

3
AULA

Fonte: http://w
w

w
.unplash.com

/

Caro(a) cursista,

Na aula anterior, conhecemos algumas ferramentas utilizadas em EaD e no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. Nesta aula, trabalharemos sobre duas 

questões também importantes para a compreensão dessa modalidade de ensino: 

o papel do professor e do estudante, destacando como este poderá organizar 

seus estudos para obter sucesso em sua aprendizagem. Esperamos que, após o 

estudo desta aula, você aprenda alguns procedimentos e técnicas que venham a 

contribuir para o seu sucesso em EaD.

Objetivos

•	 Compreender o papel do professor no ensino a distância por meio das TICs

•	 Conhecer técnicas e procedimentos para estudo em EaD
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TÓPICO 1
O papel do professor no ensino 
a distância

OBJETIVO
•	 Discutir a função do professor frente 

ao ensino por meio das TICs

Como discutimos na Aula 2, o uso de tecnologias para o ensino e 

aprendizagem já é um hábito desde o uso de recursos auxiliares 

como calculadoras, dicionários, manuais, instrumentos de medição, 

softwares educativos de diversas áreas do conhecimento e níveis de ensino ou 

de produtividade como editores de texto, de planilhas, de apresentações e 

outros que auxiliam nossos estudos dentro e fora da sala de aula convencional. 

Durante o século XIX, com o surgimento do rádio, da TV e de programas 

educacionais envolvendo esses recursos, cogitou-se, inclusive, a possibilidade 

de substituir a figura do professor por um desses veículos de comunicação. 

Houve, também, a ideia de que uma máquina de ensinar pudesse ser mais 

eficiente que o professor.  Isso foi defendido por 

Skinner, que, na década de 50, propôs atividades 

por meios de máquinas para que os estudantes 

aprendessem os conteúdos curriculares, depois 

vieram os tutoriais, as hipermídias/multimídias e a 

Web, ambientes de ensino e aprendizagem mais 

abertos. 

No entanto, essas ideias de Skinner sobre a 

máquina de ensinar não surtiram efeito, porém, 

Para conhecer um pouco mais 

da história de vida do psicólogo 

Skinner, acesse o site:  http://

re v i s t aesco l a . ab r i l . com.b r /

h istor ia/prat ica-pedagogica/

skinner-428143.shtml

SAIBA MAIS
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curiosamente, suas concepções pedagógicas 

tecnicistas ainda influenciam o processo de 

ensino e aprendizagem até os dias atuais por ser 

fortemente instrucionista e menos interacionista/

construcionista. 

Assim, da época de Skinner para a atualidade, existe 

uma constante (re) definição das abordagens de 

ensino e, consequentemente, do papel do professor 

que vem a cada dia sendo questionada, provocando 

diversas reflexões acerca da sua função e de sua 

real contribuição para a formação educativa dos 

aprendizes nos diversos níveis e modalidades de 

ensino, seja no presencial ou a distância. 

No ensino a distância, os processos de 

acompanhamento dos estudantes diferenciam-se 

das práticas presenciais, por isso, novos papéis são criados por exigência 

da própria estrutura tecnológica atual e da exigência de mediação remota, já 

que o professor não está mais presente face a face. De acordo com Oliveira 

(2006, p. 1), “(...) as figuras de sala de aula, professor e estudante não se 

materializam no tempo e no espaço, conforme ocorre no ensino presencial. 

Essas figuras não deixam de existir, mas assumem características e funções 

específicas para essa modalidade de ensino”. 

Nesse cenário, os sistemas de tutoria são adotados por instituições que 

trabalham com EaD na busca de responder a sua complexidade Por isso, 

consideramos sistema de tutoria como a estrutura disponibilizada pelas 

instituições para oferecer todo o suporte ao estudante, contando com 

diferentes profissionais envolvidos no processo de produção de materiais até 

o profissional que atua como tutor, trabalhando diretamente com o estudante. 

Oliveira (2006, p. 1) alerta que “(...) podemos ao invés de falar em “sistema” de 

tutoria, falarmos em “sistemas” de tutoria, ou seja, concepção e estruturação 

de sistemas de apoio aos estudantes que revelam na prática a concepção de 

EaD da instituição que o organizou”. 

Pedagogia Tecnicista é uma 

abordagem pedagógica que 

coloca as ferramentas tecnológicas 

no centro do processo de ensino 

e aprendizagem.

Pedagogia Instrucionista é a 

abordagem educacional no qual 

predomina a prática da instrução 

e o acúmulo de informações ou de 

conteúdos já construídos. Ênfase 

no recurso da memorização e 

retenção da informação.

VOCÊ SABIA?
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Dentro desses sistemas, podemos destacar alguns papéis desempenhados 

pelo professor que, dependendo da instituição, podem ter modificações 

e variações:

Figura 19: Papéis dos atores em EaD

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

Por meio dessa classificação geral, é possível perceber que o trabalho do 

professor tutor depende do trabalho dos profissionais que estão atuando 

nos “bastidores”, ou seja, na preparação das disciplinas, como os 

professores conteudistas, e/ou no acompanhamento da mesma como os 

professores formadores. Cada um desses profissionais é responsável por 

um importante aspecto que refletirá em todo o processo educativo, sendo 

fundamental para o sucesso de um curso a distância. Dentre esses três 

papéis citados, discutiremos um pouco mais sobre a função do professor 

tutor, visto que esse profissional estabelece uma relação mais próxima e 

direta com você, estudante. 

Bem, de início, é importante destacar que o professor tutor precisará de todos 

os saberes mínimos exigidos à docência para uma boa atuação profissional, 

conforme apresenta Tardif (2002):
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Figura 20: Saberes mínimos exigidos para a atuação de um bom tutor

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

Acrescentamos aos saberes elencados o domínio das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) e suas ferramentas e linguagens como 

sendo imprescindível para a atuação docente, tais como ambientes virtuais 

de aprendizagem, sites de pesquisa, programa e aplicativos para interação 

entre estudantes e professores, entre outros.

É importante destacar, também, que o professor tutor terá sua atuação orientada 

pela abordagem pedagógica proposta pela instituição a que está vinculado. 

Figura 21: Competências: Saber, saber-fazer e saber ser

Fonte: DEaD/IFCE (2014)
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Essa abordagem pedagógica dará um norte 

para a relação que o professor tutor estabelecerá 

com o estudante. Por exemplo, o professor tutor 

poderá ter uma postura de mediador e orientador, 

preocupando-se com a interação e discussão de 

conteúdos; em outra abordagem, poderá exigir do 

professor uma postura administrativa, quer seja, mais 

diretiva, de cumprimento de prazos, e de entrega de 

conteúdo (tarefas/atividades), que se preocupa com 

as respostas aos exercícios e avaliações, a partir de 

uma abordagem mais instrucional, dando, claro, os 

feedbacks necessários ao estudante!

Vimos sinteticamente qual o papel do professor, agora focaremos na parte 

que lhe toca neste processo, que é o papel do estudante que estuda na 

modalidade a distância, mediado por tecnologias, principalmente por meio de 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (que no nosso caso é o Moodle). 

Isto posto, vejamos os principais instrumentos no próximo tópico para que 

você, estudante, obtenha o máximo de desempenho e sucesso no seu 

processo de aprendizagem. Ou seja, aprenda mais e melhor!

Abordagem pedagógica é a teoria 

da educação que fundamenta 

um processo educativo. As 

abordagens se desenvolvem a 

partir de uma concepção de como 

se aprende e como deve ser o 

ensino, entre outras questões.  

ATENÇÃO
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Aprender a distância exige bastante disciplina e comprometimento 

do estudante, visto que este necessita ter maior controle sobre seu 

tempo e organização da sua aprendizagem, pois se pressupõe uma 

autonomia do estudante. Esse é um conceito que 

se chama HEUTAGOGIA! Por isso, para estudar a 

distância, é preciso que o estudante compreenda 

bem seu papel dentro desse processo. Portanto, 

neste tópico, mostraremos a você instrumentos de 

acompanhamento, organização e planejamento para 

sua organização pessoal de estudo. Então, vamos lá?

Quando você decidiu fazer seu curso na modalidade 

à distância, aceitou participar de um novo desafio! 

Pois bem, agora é hora de se engajar a fundo em 

seus estudos, saber o que é esperado de você, o 

que precisa ser feito, e como fazer. Em resumo, 

é hora de desenvolver o hábito de planejar e 

de organizar sua aprendizagem e, com isso, criar melhores condições de 

aprender e de manter-se no controle de seus estudos. Veja, a seguir, alguns 

passos importantes para você se tornar um bom aluno em EaD.

TÓPICO 2
Aprendendo a distância

OBJETIVOs
•	 Entender qual o seu papel no ensino 

a distância
•	 Compreender a importância do 

planejamento e comprometimento 
em cursos a distância

•	 Conhecer as ferramentas que 
auxiliam na aprendizagem

•	 Utilizar técnicas de estudo no 
aprendizado a distância

Heutagogia é uma expansão 

da andragogia e refere-se 

a autoaprendizagem, muito 

valorizada na área de educação 

a distância, que requer que 

o estudante desenvolva 

competências de autogestão da 

sua própria aprendizagem.

VOCÊ SABIA?

AU LA  3  -  TÓP ICO  2
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Diagrama 3: Passos para você se tornar um bom aluno em EaD

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

Diagrama 4: Atitudes e tarefas de um estudante EaD

Fonte: DEaD/IFCE (2014)
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Veja bem, o estudante que estuda a distância 

necessita ter o controle sobre sua aprendizagem, 

isto é, ele deve comandar todas as ações que 

permeiam esse processo. Para isso, deve 

desenvolver uma série de aptidões, habilidades, 

hábitos, atitudes e competências que lhe ajudem 

a obter bons resultados em sua aprendizagem. 

Saber gerenciar e planejar suas atividades, 

comprometer-se com seus estudos, criar um 

ambiente que estimule o desenvolvimento da sua aprendizagem e estar 

constantemente se autoavaliando  são elementos importantes para você 

obter êxito em um curso a distância. Seu lema deve ser não desistir na 

primeira dificuldade, mas se desafiar e vencer cada etapa!

Portanto, esses hábitos precisam ser desenvolvidos continuamente no 

decorrer do curso. Você, estudante, deverá agir como seu próprio treinador 

(coach) agora. Todos os seus esforços devem ser voltados para sua 

aprendizagem. Nesse caso, a partir desse momento, comprometimento e 

planejamento do tempo para estudar a distância serão as duas coisas mais 

exigidas de você. Assim, para auxiliá-lo na compreensão desses dois termos 

tão significantes para sua aprendizagem a distância, vamos elencar, a seguir, 

alguns pontos que devem norteá-lo nesse processo.

compromEtimEnto 

Para avaliar e melhorar seu grau de comprometimento, pense no seu objetivo de 

concluir este curso com um excelente desempenho. Para isso, será necessário: 

•	 ter disciplina e realizar as atividades do curso com responsabilidade; 
•	 valorizar o curso que escolheu se dedicando e contribuindo para 

que ele mantenha um ótimo padrão de qualidade;
•	 confiar em si mesmo para superar seus limites e buscar soluções 

para as dificuldades encontradas ao longo de sua aprendizagem;  
•	 ser sujeito participante ativo do curso, exercer continuamente seu 

espírito crítico, valorizando suas opiniões e as dos colegas;
•	 colaborar sempre que necessário para a melhoria do curso, da sua 

aprendizagem e dos colegas, se possível socializando e compartilhando 
suas experiências e projetos na área em que está estudando.

A falta de planejamento é um fator 

que impede seu sucesso no curso 

a distância (e em qualquer área da 

vida pessoal e profissional). 

ATENÇÃO
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planEjamEnto 

Em educação a distância, o estudante deve ter 

autodisciplina e aprender a gerir o seu tempo. 

Infelizmente, o sistema tradicional de ensino 

habituou-se a dizer-lhe o que fazer, quando 

fazer, como fazer e com que fazer, dificultando, 

assim, o desenvolvimento dessas habilidades tão 

necessárias agora. Reverta o hábito! Quebre o 

paradigma estabelecido!  Sem disciplina, é quase 

improvável que o estudante conclua seu curso. 

Na verdade, o bom estudante de EaD precisa 

de duas características principais: autonomia e 

disciplina. Esse estudante compõe o universo de 

pessoas que “sabem dosar suas horas de estudo”, 

no dizer de Litto, Presidente da Associação 

Brasileira de Educação a Distância (ABED). 

Diante disso, você pode se questionar: e agora? Como fazer? A resposta 

é planejar! O planejamento é a chave para seu sucesso nas disciplinas, no 

curso, e também na vida! Por isso, comece por aprender o planejamento do 

seu tempo, ele é uma ferramenta poderosa para: 

•	 estabelecer objetivos e prioridades claras, realizáveis, dentro 
do cronograma do curso e do tempo de que você dispõe para 
estudar; 

•	 gerenciar seus estudos, seu tempo e seu ritmo para um bom 
cumprimento das atividades curriculares do curso; 

•	 avaliar as condições que você tem disponíveis e aquilo de que 
precisa para melhor se aplicar nos estudos; 

•	 criar as condições (físicas, psicológicas e emocionais) favoráveis 
para seus estudos; 

•	 controlar e avaliar constantemente sua maneira de aprender, 
melhorando-a no que for necessário.

2.1 ESTABELECENDO OBJETIVOS E PRIORIDADES CLARAS E REALIZÁVEIS 

Pallof e Pratt (2004) destacam que o princípio básico para o gerenciamento 

do tempo é o estabelecimento claro dos objetivos e, entre eles, quais são as 

A Associação Brasileira de 

Educação a Distância, sociedade 

científica, sem fins lucrativos, 

voltada para o desenvolvimento 

da educação aberta, flexível e 

a distância, foi criada em 21 de 

junho de 1995 por um grupo de 

educadores interessados em 

educação a distância e em novas 

tecnologias de aprendizagem. 

Fonte: http://www2.abed.org.br/

institucional.asp?Institucional_ID=1

SAIBA MAIS



55

prioridades.  Por isso, estas estão sempre ligadas aos objetivos. Os autores 

chamam atenção, ainda, para como devem ser estabelecidos os objetivos 

e salientam a relação entre estes e a obtenção de nota e a apreensão de 

conteúdo, como se vê a seguir. 

Os estudantes virtuais devem ser incentivados a determinar seus objetivos não 

só pelo resultado do programa como um todo, mas pelos resultados obtidos 

em cada um dos cursos que farão. Mesmo que o curso seja um pré-requisito, 

uma obrigação para se obter o diploma, é importante estabelecer o tempo 

necessário para dar conta dos trabalhos [...] O tempo destinado para cada uma 

dessas atividades deve, então, ser planejado e marcado em um calendário. 

(PALLOF; PRATT, 2004, p. 100) 

Para uma melhor visualização das concepções acima de Pallof e Pratt (2004), 

você pode conferir abaixo uma figura em que os autores sugerem critérios 

para classificar nossas atividades por ordem de importância e urgência.

Quadro 4: Priorizando o comprometimento com o tempo.

 Fonte: Adaptado de Pallof e Pratt (2004)

Agora, cursista, você poderá estabelecer, dentro dessa classificação, 

quais são suas prioridades. Poderá cumprir com todas as suas tarefas e 

compromissos, priorizando, é claro, as mais importantes e urgentes sem se 

descuidar das demais. 

Os autores apresentam, ainda, como as atividades podem ser encaixadas 

no quadro 4. Veja que você também pode fazer isso! Dessa forma, procure 

construir o seu quadro. Para isso, use o cronograma, agenda, horários e lista 

de tarefas sugeridas no item 2.4 deste tópico.

AU LA  3  -  TÓP ICO  2



AMBIENTAÇÃO  NA  PLATAFORMA V IRTUAL  DE  APREND IZAG E M56

2.2 APRENDER A DISTÂNCIA, MAS COMO? 

A resposta para essa pergunta é aprender a 

planejar, gerenciar e avaliar seus estudos, seu 

tempo e seu ritmo, bem como o cumprir atividades 

curriculares do curso. 

Existem diversas ferramentas de gestão que 

ajudam na tarefa de planejamento e avaliação. 

A Universidade de Laval, no Canadá, pela 

experiência acumulada de muitos anos em 

educação a distância, aconselha que o estudante 

prepare e utilize um calendário, uma agenda, um 

quadro de horários diário/semanal e também uma 

lista de tarefas a cumprir a cada semana, como 

ferramenta básica para se planejar (DESSAINT, 

1998). São essas ferramentas que vamos indicar 

para ajudá-lo a planejar e organizar sua formação. 

Se for seu hábito, você pode baixar, preparar e usar um desses diversos 

aplicativos para celulares,  smartphones, tablets, PCs e notebooks disponíveis 

no próprio aparelho ou em lojas virtuais.

Dessaint (1998) ressalta que essas ferramentas ajudam o estudante 

a acompanhar atentamente, a longo prazo, a progressão da 

aprendizagem, conforme detalharemos nos próximos sub-tópicos.

2.3 SUA PRIMEIRA FERRAMENTA: UM GRANDE CALENDÁRIO! 

Nas disciplinas ao longo do seu curso, você encontrará disponível no ambiente 

virtual um calendário semanal das atividades curriculares, das datas das provas, dos 

encontros e práticas presenciais e outros compromissos. Pois bem, pegue esse 

mesmo calendário e amplie com as demais obrigações: familiares, profissionais 

e sociais (aqueles inadiáveis), como o aniversário de seus pais ou uma viagem 

já programada. Transforme em um calendário bem grande e colorido, se puder, 

destacando com cores diferentes as prioridades importantes e urgentes.

Depois disso, coloque seu calendário bem visível, em local onde você passe 

Nos links abaixo algumas sugestões 

de aplicativos que podem lhe 

auxiliar no gerenciamento de suas 

tarefas diárias.

Wunderlist - http://www.techtudo.

com.br/tudo-sobre/s/wunderlist.

html

Remember the milk - http://www.

techtudo.com.br/tudo-sobre/s/

remember-the-milk.html

Evernote - https://evernote.com/

intl/pt-br/

SAIBA MAIS
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a maior parte do seu tempo (em casa ou no trabalho). Ah, ele é para ser 

consultado como se toma um remédio, duas vezes por dia! Com ele, você 

saberá os seus períodos mais ocupados e os mais leves. Assim você pode 

organizar melhor o uso do tempo para seus estudos individuais e atividades 

obrigatórias do curso sem se perder e, como lucro, obterá os melhores 

resultados nas disciplinas e no curso.

2.4 UMA AGENDA, SANTA FERRAMENTA! 

Você não imagina, caro estudante, o quanto esse 

item é útil para tantas coisas! Por isso, adquira 

o hábito de ter e usar diariamente uma agenda. 

Pegue seu calendário e anote logo na agenda 

todos os compromissos do curso. Em seguida, 

anote seus compromissos pessoais e profissionais. 

Vá alimentando sua agenda com as atividades 

que forem surgindo. Com isso, você terá, além do 

controle dos seus afazeres, uma ajuda para avaliar 

o cumprimento dos seus compromissos e até para fazer relatórios periódicos. 

importantE! mEus horários diários E sEmanais 

Munido (a) de um cronograma geral e 

amplo, posicionado em local de fácil 

visualização, além de uma agenda, 

onde há o registro de tudo que deve 

fazer no curso, você estabelecerá 

os horários reservados para 

estudos e atividades profissionais. 

Mas lembre-se de reservar tempo 

também para o divertimento!

2.5 LISTA DE TAREFAS, NÃO POSSO PERDER MEUS OBJETIVOS DE VISTA! 

Outra ferramenta, sem dúvida, eficaz para planejamento, gestão e controle 

dos seus compromissos é criar e manter bem atualizada uma lista de tarefas. 

Ao realizar cada atividade lembre-se sempre de marcar e/ou excluir aquelas 

que forem sendo cumpridas. 

Se preferir, lembre de replicar sua 

agenda e manter sincronizada a 

mesma agenda em formato digital no 

computador ou no seu celular. 

GUARDE BEM ISSO

No link http://info.abril.com.br/

noticias/blogs/download-da-hora/

windows/13-opcoes-para-agendar-

seus-compromissos/ você encontra 

uma relação de agendas online que 

podem te ajudar na organização de 

suas atividades.

SAIBA MAIS
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No entanto, cursista, lembre-se de que você deve controlar seu tempo 

para não ficar sobrecarregado. Se isso acontecer, reavalie seu cronograma, 

sua agenda, seu horário e sua lista de tarefas, redistribua conforme o 

estabelecimento das prioridades; claro que você priorizará as mais urgentes, 

respeitando seus limites e seu tempo. Nos períodos mais sobrecarregados, 

procure parar e depois retomar as atividades com a mente mais aberta, 

descansada. Gerencie seu tempo, seu ritmo e garanta seus prazos.

No quadro 5, você encontrará um modelo de planejamento bem útil para a 

organização das suas atividades.

Quadro 5: Modelo de agenda

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

2.6 A IMPORTÂNCIA DA AUTOAVALIAÇÃO 

É sempre muito útil, também, Caro(a) estudante, você fazer uma reflexão: 

como estou progredindo em minha aprendizagem? Perceba que o professor 

pode até saber suas notas, mas a verdadeira situação de sua aprendizagem, 

somente você sabe. Por isso, adquira o hábito de se avaliar constantemente, 

pois a autoavaliação é a melhor bússola para você administrar seu percurso 

de aprendizagem e sua progressão nos estudos. 

Dessaint (1998) afirma que as vantagens da autoavaliação são numerosas.  

A partir de pressupostos teóricos e de nossa experiência como docente e, 
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ao mesmo tempo um eterno estudante, acreditamos que uma autoavaliação 

permite ao estudante identificar alguns pontos. Vejamos, então? 

a. Conhecer-se melhor como estudante 

•	 Perceba que tipo de estudante você é. Tente encontrar um ponto 
de equilíbrio para o seu desempenho, nem excessivamente 
rigoroso, nem relapso. 

•	 Identifique qual seu modo próprio de pensar, de aprender as 
coisas e quais as melhores condições para isso: se é lendo e 
ouvindo música, por exemplo; se é anotando e fazendo esquemas 
do que vai estudando. 

b. Avaliar como eu aprendo melhor e mais rápido

c. Identificar o que lhe distrai e o que o ajuda a se concentrar para 

aprender mais fácil e rapidamente

•	 Analise qual o grau de conhecimento que você já tem (ou 
não tem) sobre o assunto estudado, se precisa estudar mais, 
pesquisar sobre o assunto, aprender coisas mais básicas para 
compreender melhor o conteúdo ou ir logo para a parte mais 
aprofundada, pois as bases, talvez você já saiba. 

•	 Prepare-se para as avaliações e provas, mantendo seus exercícios 
em dia e revisando-os frequentemente. 

Além disso, é importante também você estar “antenado” com suas 

motivações, suas mudanças de humor, seu estado de espírito. Ninguém é 

de ferro. Se estiver se sentindo desmotivado, desanimado, frustrado, é hora 

de pedir ajuda para o pessoal do curso ou até mesmo para a família dar uma 

forcinha. Acontece com todo mundo e não tem idade!

Lembre-se sempre de que ninguém melhor do que você para ter consciência 

de si mesmo. Então, trate de detectar e corrigir o que não estiver bom 

(consigo e com suas tarefas). Temos acima alguns conselhos que ajudam na 

autoavaliação. Agora, eis alguns exemplos para você refletir e, é claro, para 

guiar-se nos estudos. 

AU LA  3  -  TÓP ICO  2



AMBIENTAÇÃO  NA  PLATAFORMA V IRTUAL  DE  APREND IZAG E M60

Figura 22: Orientações nos estudos

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

2.7 A LEITURA COMO MÉTODO DE ESTUDO PARA A APRENDIZAGEM A DISTÂNCIA

Caro(a) estudante, você costuma realizar leituras (livros, revistas, jornais 

etc) no seu cotidiano? Pois é, nos estudos, para aprender, é preciso tirar o 

máximo proveito da leitura. É comum termos dificuldades de entender textos 

abstratos, extrair ideias principais, resumir o que foi lido, relacionar o conteúdo 

com outros conhecimentos ou associar aqueles conhecimentos com outros, 

contudo, precisamos de determinação e organização para superar nossas 

dificuldades. Este tópico é proposto para ajudá-lo a refletir sobre sua prática 

de leitura e contribuir para que você aproveite o máximo de seus estudos. 

Lembre-se de que agora você é “senhor (a) absoluto (a)” de sua aprendizagem! 

A primeira etapa de qualquer leitura é saber que objetivo ela terá para você. 

Vai ler para fazer anotações? Para um trabalho de pesquisa? Para aprender 

um tema novo? Para responder atividades ou estudar para prova? Observe 

que, para cada objetivo, existe um determinado ritmo, às vezes mais rápido 

ou mais lento.  Assim, dependendo do objetivo de sua leitura em uma 

atividade específica, verifique qual o tempo necessário e veja o ambiente mais 

adequado para seu conforto e concentração. 

Depois disso, dê uma olhada geral na estrutura e organização do material a 

ser lido e tente identificar as intenções do autor. Observe o sumário, títulos e 

subtítulos. Tente identificar o que você já conhece do conteúdo. 
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A partir disso, você estabelecerá que tipo de leitura deve fazer: reflexiva? 

Seletiva? Ler o texto em diagonal? Fazer uma leitura ativa e analítica, ou misturar 

as técnicas de acordo com as necessidades? Para compreendermos um 

pouco melhor como funciona cada uma das técnicas de leitura mencionadas 

anteriormente, vamos detalhar a seguir. Vamos lá?

Figura 23: Técnicas de leitura

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

Para ativar os conhecimentos anteriores - aqueles que acumulamos durante 

toda nossa vida - que são frutos de nossa experiência e que facilitam a 
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aprendizagem de novos conhecimentos (pois a pessoa sempre faz associações 

entre o que sabe e o que vai saber), exercite isso: leia a introdução, faça os 

exercícios para ver o que você já sabe, tente fazer analogias, comparar com 

outras situações parecidas, encontre exemplo, escreva suas impressões, 

seus comentários, o que você achou das passagens mais importantes. Enfim, 

crie ou descubra seu jeito de ativar seus conhecimentos! 

Com isso, chegamos ao final da nossa aula 3. Nela, enfocamos o papel 

do professor e do estudante no ensino a distância enfatizando bastante a 

importância da organização e planejamento do estudante para seu sucesso 

no curso. Na próxima aula, discutiremos sobre a avaliação em EaD e sua 

importância para o desenvolvimento do processo educativo a distância.

Até lá!
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Avaliação em EaD: desafios e 
possibilidades

4
AULA

Caro(a) cursista,

Até agora abordamos diferentes aspectos do ensino a distância, os conceitos, as 

tecnologias empregadas, as formas de estudar, os recursos que poderão ajudá-lo 

em sua formação e autoformação, entre outras temáticas importantes e necessárias 

para você que estuda a distância. Para fecharmos a disciplina, entraremos agora 

na temática da avaliação da aprendizagem.

Traremos elementos para que você compreenda que a avaliação é um dos 

componentes no processo de ensino e aprendizagem que tem um papel 

fundamental na construção/mediação do conhecimento. 

Abordaremos as especificidades da avaliação no ensino a distância para que você 

tenha clareza de como se dá o processo de avaliação da qual você faz parte. 

Bom estudo!

Objetivos

•	 Conhecer a avaliação da aprendizagem na educação a distância como 

elemento importante na construção do conhecimento 

•	 Entender como funcionam algumas técnicas de avaliação e fatores 

condicionantes para o estudante desenvolver uma aprendizagem efetiva

Fonte: http://w
w

w
.freepick.com

/
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O ato de avaliar é uma ação que acompanha o ser humano durante toda 

a sua vida, ocorrendo mesmo quando este não tem consciência que 

está realizando alguma avaliação, seja no trabalho, na escola ou na 

vida pessoal. Avaliamos nossas próprias atitudes, avaliamos as atitudes dos 

outros, assim a avaliação é tão presente em nosso cotidiano que nem notamos 

sua existência e, poucas vezes, refletimos sobre o que significa avaliar.

Em seu processo de aprendizagem, é muito importante que você conheça 

o papel da avaliação e sua relevância, por isso contextualizaremos 

historicamente a avaliação e o que significa dentro do contexto educativo, 

para adentrarmos a avaliação no ensino a distância. 

  

Vamos então conhecer um breve 

histórico sobre avaliação?

Para facilitar sua compreensão, apresentamos uma linha do tempo com fases 

que caracterizaram a avaliação no decorrer da história. 

TÓPICO 1
Avaliação da aprendizagem a 
distância
OBJETIVOs
•	 Conhecer os conceitos de avaliação 

e sua importância no processo e 
aprendizagem 

•	 Entender as especificidades da 
avaliação na EaD

AU LA  4  -  TÓP ICO  1
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Figura 24: Linha do tempo historia da avaliação.

Fonte: DEaD/IFCE (2014). Adaptado do texto: Avaliação Formativa: revendo decisões e ações educativas 

Denise Lannes Andréa Velloso. Fundação CECIERJ
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Na linha do tempo, destacamos apenas alguns marcos importantes, que 

ajudam a contar a história de forma didática. Entenda caro(a) estudante(a), 

que um processo histórico não é um processo estanque que possui início e 

fim bem definidos!

Após conhecermos um pouco sobre a história da avaliação, é possível entender 

que as formas de avaliação que as instituições de ensino trazem são heranças 

de séculos passados e que estão presentes na própria história do homem. 

Conheceremos agora um pouco mais sobre avaliação, buscando caracterizá-

la e conceituá-la. 

O que é mesmo avaliar?

Você já pensou nisso?

Vamos observar alguns conceitos de autores que pesquisam na área.

avaliação é...

Um processo e não uma nota ou uma prova pontual que rotula o estudante 

como capaz e não capaz! Vejamos agora algumas concepções.

Para Caldeira (2000), a avaliação não se dá num vazio, mas é embasada por uma 

teoria pedagógica que determinará a prática na sala de aula. Está associada a 

uma visão de homem, sociedade, educação e, consequentemente, de ensino 

e aprendizagem. Dessa forma, assim como não existe somente uma teoria 

pedagógica, a avaliação também terá diferentes concepções e abordagem. 

Por isso, você já deve ter observado que numa mesma instituição de ensino 

encontramos diferentes posturas dos professores frente aos resultados e formas 

de avaliar, mesmo quando existem regras e normas para orientar o professor. 

Prof. Carlos Cipriano Luckesi, um estudioso respeitado na área de avaliação, 

destaca que é por meio da avaliação que o professor pode fundamentar 

decisões sobre processo de ensino e aprendizagem, dessa forma a avaliação 
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é um instrumento de auxilio em sua prática e não deve ser vista somente 

como forma de atribuir uma nota ao estudante, como se fosse algo externo ao 

processo educativo. O autor enfatiza que “(...) se a avaliação não for diagnóstica 

ela não terá como objetivos a aprendizagem e o desenvolvimento do estudante 

nem o auxiliando em seu crescimento.” (LUCKESI, 2005, p. 150)

Observe que Luckesi (2005) destaca que avaliar 

não é somente dar nota em atividades pontuais, 

mas a avaliação é um instrumento em que o 

professor deve se apoiar para contribuir com a 

aprendizagem dos estudantes. Essa ideia nos 

faz pensar na avaliação como algo positivo e 

contínuo, na educação se contrapondo a ideia 

negativa que normalmente vem associada a 

avaliação historicamente.

Como o professor entenderá o desenvolvimento cognitivo 

dos seus estudantes sem avaliá-los? Como saberá se os 

conceitos apresentados estão sendo compreendidos? 

Esses questionamentos nos remetem ao ponto chave da avaliação! Avaliar 

pensando na qualidade da aprendizagem! Agora, abordemos essa discussão 

na avaliação no contexto da EAD! 

1. AVALIAR NO CONTEXTO DA EAD 

Vimos no tópico anterior que avaliar é um processo que é acompanhado 

pelo professor com objetivo de ajudar na aprendizagem dos seus estudantes. 

Assim, a avaliação é um instrumento de trabalho do docente!

No ensino a distância, que no nosso caso é desenvolvido no 

ambiente virtual de aprendizagem, como é feita avaliação da 

aprendizagem? Como são realizados os procedimentos avaliativos?

Vamos averiguar primeiramente na legislação brasileira. Esta obriga as instituições 

que trabalham com educação a distância a realizarem exames presenciais 

para comporem as notas que são geradas nos diários e históricos escolares, 

Quer saber mais sobre avaliação 

na percepção de Carlos Cipriano 

Luckesi? Então acesse o vídeo 

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /

watch?v=f5oxHVJuM5I.

SAIBA MAIS
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definindo que as notas dos exames presenciais 

prevaleçam sobre a nota das atividades realizadas 

a distância. No cronograma do seu curso, estão 

previstas atividades presenciais e, em cumprimento 

à Legislação, as defesas/apresentações dos 

trabalhos finais ocorrerão presencialmente.

Apesar de haver uma maior valorização dos exames 

presenciais em relação aos processos e atividades 

realizados a distância, é importante consideramos que 

é no momento da interação a distância no ambiente virtual que o estudante tem 

todas as condições e estrutura para o desenvolvimento de sua aprendizagem. Essa 

valorização do exame presencial deve-se principalmente ao fato de uma “tentativa” 

de controle da identidade do estudante que estuda a distância pelas instituições. 

Pensando na realidade das atividades que são realizadas a distância, os 

ambientes virtuais de aprendizagem são desenvolvidos para facilitar o 

processo de avaliação. Assim, quando você entra no ambiente virtual, quando 

você registra seu login (usuário) e senha, todas as suas ações são registradas 

e mapeadas em ferramentas próprias de avaliação que somente o professor 

e a coordenação têm acesso. 

Vejamos alguns dados fornecidos pelos ambientes virtuais em forma de 

dados qualitativos e quantitativos. Na figura a seguir, você observa alguns 

dados quantitativos.

Figura 25: Exemplos de dados quantitativos

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

Para saber mais da legislação que 

trata da educação a distância acesse 

o site http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/_ato2004-2006/2005/

Decreto/D5622.htm

SAIBA MAIS
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Evite deixar para fazer as 

atividades do ambiente todas de 

uma vez só, entre frequentemente 

no ambiente e gradualmente, de 

acordo com o cronograma do seu 

curso, participe das atividades 

colaborativas, como os debates 

em fóruns de discussão, pois 

cada atividade possui um tempo 

para iniciar e terminar, na EaD os 

prazos são cruciais para um bom 

aproveitamento e aprendizagem.

ATENÇÃO

Os dados fornecem subsídios para que o 

professor tenha condições de averiguar como 

está a frequência do estudante nas atividades, 

permitindo que o docente possa tomar decisões 

para acompanhar o estudante em dificuldades 

que este esteja sentido para frequentar o 

ambiente e/ou acessar suas aulas. Essa ação é 

muito importante e definidora para evitar a evasão 

em cursos a distância. 

Na figura 26, você observa alguns dados 

qualitativos:

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

Os dados qualitativos possibilitam ao professor conhecer seus estudantes, 

realizar uma avaliação individual e ajudar cada estudante em sua aprendizagem, 

assim envolve questões subjetivas tanto do professor quanto do estudante. 

Essa avaliação está diretamente relacionada aos critérios definidos previamente 

pelo professor em relação aos objetivos a alcançar pelos estudantes em 

sua disciplina, por isso os feedback (retorno) às atividades entregues pelos 

Figura 26: Exemplos de dados qualitativos
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estudantes e, também, às participações nas atividades colaborativas são 

definidoras para o sucesso do estudante  no curso.

Esses são alguns exemplos que facilitam a avaliação do professor em relação 

ao desempenho dos estudantes e que são fornecidas pelo ambiente. Diante 

dessa constatação, você deve ter clareza da sua participação nas atividades 

solicitadas durante todo o processo, pois todas as suas ações serão 

registradas e alimentam as decisões do professor em relação a sua avaliação! 

AU LA  4  -  TÓP ICO  1
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Vimos o que é um processo de avalição, porque existe, para que e 

como se dá tal processo. Vejamos agora neste tópico um assunto 

que lhe toca diretamente: como e em que condições estudar para as 

avaliações de maneira que esse processo se torne prazeroso (por que não?) 

e proveitoso para que você, nos resultados somativos, obtenha boas notas 

tendo aprendido efetivamente. 

No caso do IFCE e da maioria das instituições, a regra geral de aferição 

das notas e frequência nas disciplinas e do curso como um todo é de 

aproveitamento com média sete (7,0), numa escala de 0 a 10, e frequência 

de 75% nas atividades presenciais e no ambiente virtual de aprendizagem. 

Dessa forma, fique atento às atividades e orientações de seu tutor. A seguir, 

apresentamos alguns tópicos importantes e que lhe auxiliarão no melhor 

aproveitamento de seus estudos.

Michel Coéffé (1996) escreveu um excelente livro chamado “Guia dos Métodos 

de Estudo” focando três grandes temas, conforme a figura a seguir. 

TÓPICO 2
Preparar-se para as avaliações

OBJETIVO
•	 Conhecer algumas das técnicas e 

condições para uma aprendizagem 
efetiva
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Figura 27: Orientações de estudos

Fonte: Coéffé (1996)

Concentremo-nos neste tópico sobre preparar-se para as avaliações, 

mas antes vejamos um pouco sobre como aprendemos e sobre nossas 

preferências de aprendizagem.

2.1 – SOBRE COMO APRENDEMOS E NOSSAS PREFERÊNCIAS DE APRENDIZAGEM

Somente a pessoa pode aprender, pois ninguém aprende em seu lugar e 

cada pessoa aprende com um estilo e num ritmo que lhe é próprio, lendo, 

escrevendo, esquematizando, manipulando, testando o conhecimento, 

memorizando, deitado, sentado, ouvindo música, etc. 

Na aprendizagem, ato individual, estão envolvidos não apenas os aspectos 

cognitivos, mas também os emocionais, sociais, culturais, biológicos e outros. 

Assim, como arrumamos a mesa com os materiais que vamos precisar 

para estudar, o quarto para dormir, o “mise en place” dos ingredientes para 

cozinhar, e outras situações, precisamos nos preparar previamente com os 

materiais e as condições para estudar, dentre eles os livros ou computador 

conectado à internet para acessar os materiais do ambiente, local com 

iluminação apropriada, climatização agradável, ambiente silencioso/calmo, 

música ambiente ajuda, bem estar físico e outros que lhe deixam confortável. 

Se o ambiente for barulhento, mal iluminado, sem conexão, problemas 

familiares e profissionais lhe desviam a atenção, seu aproveitamento ficará 

comprometido. Estudar requer preparação prévia das condições! Você sabe 

disso, mas sempre é bom lembrar!

AU LA  4  -  TÓP ICO  2
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Figura 28: Ambiente de estudo

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

Em essência, aprender, segundo Hourst (1997) consiste em três grandes 

partes:

1. A maneira na qual recebemos informações;
2. A maneira na qual tratamos a informação e;
3. A maneira na qual utilizamos a informação.

Na recepção das informações, alguns aspectos influenciam na aquisição do 

conhecimento, veja a figura 29.

Figura 29: Aspectos que influenciam a aquisição do conhecimento 

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

Diante desses aspectos, vamos compreender onde e como ocorrem os filtros 

das informações que recebemos em nosso dia a dia. 
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Na figura 30, você observa como se dá o processamento das informações 

em nossa memória. 

Figura 30: Recepção

Fonte: Hourst (1997 pg.101)

Na figura 30, podemos observar que primeiro há a 

entrada das informações, o disjuntor é a atividade, 

cada sujeito tem seu modo de aquisição e isso 

ocorre através dos filtros individuais que cada 

pessoa traz consigo.

Hourst (1997) considera como “disjuntor” o 

sistema límbico, que em caso de sentimento de 

ameaça dispara no cérebro “comportamentos de 

sobrevivência”, bloqueando em parte ou totalmente 

o processo de aprendizagem em benefício desse 

comportamento. Tudo isso é ligado à nossa 

memória de longo prazo. 

O sistema límbico tem formato 

de anel cortical e é um conjunto 

de estruturas do cérebro que são 

responsáveis primordialmente 

por controlar as emoções e 

secundariamente participa das 

funções de aprendizado e memória, 

podendo também participar do 

sistema endócrino. Localiza-se 

na parte medial do cérebro dos 

mamíferos. Fonte: http://www.

infoescola.com/anatomia-humana/

sistema-limbico/

SAIBA MAIS
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2.2 A MEMÓRIA E COMO ELA INFLUÊNCIA EM NOSSA APRENDIZAGEM

A figura 31 confirma os modos de aprendizagem, isso ressalta que aprendemos 

de múltiplas formas e cada teoria de aprendizagem busca explicar essas 

diferentes formas. 

Figura 31: Diferentes tipos de memória

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

A memória declarativa é aquela que pode ser verbalizada. Pode ser do tipo 

semântica ou episódica. Na memória semântica (conhecimento), as informações 

são armazenadas em redes, uma vez que a lembrança de um conceito leva aos 

conceitos ligados a ele. Exemplo: lembrar de “animal” pode lembrar de “peixe” 

que “nada”, “vive na água” e assim vai. Já a memória episódica (eventos) permite 

lembrar o evento imediato, por exemplo, o que se comeu ontem à noite.

No modelo de memória não declarativa, ou Procedural, é mais automático, 

pois as habilidades procedurais remetem à lembrança de um procedimento 

motor, como andar de bicicleta, nadar, dirigir carro (se aprende uma vez e 

nunca mais se esquece!).

Para Gardner (1985), uns aprendem através das imagens, outros através da fala, 

outros através da música, do movimento, do isolamento ou a capacidade de 
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ouvir, ler e escrever, outros em manusear as palavras, outros captam melhor o 

que podem ver. Veja a figura 32, a seguir, e conheça os 7 tipos de aprendizagem.

Figura 32: Sete tipos de aprendizagem 

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

Por isso, nos cursos, disciplinas e seus materiais 

de estudo, devem privilegiar uma mescla de mídias, 

escrita, falada, imagética e como aprendizes 

identificar e tirar melhor proveito de qual forma melhor 

potencializa nossas aprendizagens e privilegiar os 

recursos que as fortaleçam sem eliminar os demais. 

Assim, se retemos mais vendo um vídeo, ao ler um 

texto ou documento do conteúdo, buscar um vídeo 

Você sabe qual é a sua forma mais 

eficiente de aprender?   Acesse ao 

link abaixo e conheça seu estilo de 

aprendizagem, respondendo ao 

teste “estilos de aprendizagem”. 

http://www.believeidiomas.com.br/

estilo-de-aprendizagem.php

SAIBA MAIS
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sobre o tema é bastante produtivo para variar os estilos de aprendizagem.

2.3 – TÉCNICAS E CONDIÇÕES PARA O ESTUDO

Para um bom aproveitamento do estudo e consequentemente bom resultado 

nas avaliações, ressaltamos três importantes pontos para você considerar 

durante seu curso e se preparar para as atividades avaliativas, seja fórum, 

chat, tarefas, projeto, relatório, quizzes, seminário ou outra atividade. 

Concentremo-nos em três pontos dos escritos de Michel Coéffé (1996), 

Bruno Hourst (1997), Giordan e Saltet (2007) e Giordan (1997). São eles: 

Figura 33: Condições para o estudo 

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

condiçõEs dE saúdE

Mens sana in corpore sano (mente sã em corpo são) (Homero)

Sabemos que uma boa saúde tem impactos positivos nas nossas tarefas 

do dia a dia, seja para o trabalho, lazer, família, e para o rendimento no 

estudo! Daí elencarmos esse fator importante para você estar bem para o 

estudo e as avaliações. 
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Saltet (2007) e Hourst (1997), além de vários programas de TV, documentários 

e revistas, chamam-nos a atenção para cuidar do corpo e da mente e ter uma 

boa saúde. A seguir, algumas dicas sobre os cuidados que devemos ter.

Respeitar os ritmos biológicos de 
seu corpo para obter o máximo 

de resultado. Se você é matutino, 
vespertino ou noturno, organize-se 

para concentrar-se nesses períodos.

Durma bem pelo menos sete horas 
por noite. O sono é necessário para 
o cérebro (e o corpo) se reorganizar 
e processar as informações do dia 

e consequentemente, aprender.

Cuide de sua alimentação. Coma 
um pouco de cada grupo alimentar. 

Coloque mais frutas, verduras e 
legumes na sua comida. Alguns 

alimentos propulsionam o cérebro 
para a memória e o raciocínio.

Pratique atividade física pelo menos 
três vezes por semana, é bom para o 
cérebro, o corpo e para desestressar. 

Se você não tem tempo, ande 
mais, suba as escadas ao invés 
de pegar o elevador, alongue-se.

AU LA  4  -  TÓP ICO  2
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Como o estresse faz parte da 
natureza humana e é difícil não 

tê-lo, é preciso gerenciá-lo 
para transformá-lo em estresse 
positivo, não no que o bloqueia 

e impede de seguir adiante, 
mas que o impulsiona a finalizar/

atingir seus objetivos. 

Crie boas condições, climas e 
ambientes de trabalho, pratique 

exercício de relaxamento, respiração, 
e, num momento de pico, dê uma 
parada, comtemple a paisagem, 
tome um suco, enfim ache algo 

agradável para relaxá-lo. 

motivação/ concEntração

Para estudar e preparar-se para as avaliações, uma pré-condição é estar 

motivado e concentrar-se. Não é o professor que motiva o estudante, no 

máximo ele o estimula. O estudante é quem tem o desejo de aprender, a 

motivação. Este é um estado intrínseco da pessoa. 

Os professores e o sistema do curso colocarão todos os recursos para ajudar 

na sua aprendizagem, conteúdos, exercícios, imagens, vídeos, fórum, chats, 

pesquisa, glossário... tudo para ajudá-lo a atingir seu objetivo que é aprender 

e obter ao final sua certificação, mas você é que fará uso dos conteúdos e 

materiais disponibilizados no curso para sua aprendizagem.

Agora vamos para a pré-condição de concentrar-se nos estudos. Aqui 

recorremos às orientações de Michel Coéffé (1996) e a um pouco de nossa 

experiência docente (e porque não discente!). Depois da motivação, a vontade 

e a atenção permitem a concentração.

Fonte: http://w
w
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Para começar a estudar, é preciso estar claro com seus objetivos e aí para 

estudar com atenção. O recomendado por Coéffé (1996) é:

•	 Concentrar-se numa só tarefa, evitando tudo que possa distraí-lo;
•	 Ficar em estado de super alerta;
•	 Exercitar sua atenção com regularidade (é tão fácil se distrair...).

Começar é a parte mais difícil, é preciso vencer essa etapa, o resto vem 

por impulso.  Para que isso se estabeleça, mantenha seus objetivos, faça 

seus cronogramas e agendas, esteja atento ao cronograma do curso e das 

atividades, revise continuamente seus objetivos e do curso, premie-se a cada 

etapa vencida.

E para conservar a atenção, é recomendado:

•	 Fazer intervalos. Estabeleça pausas, tipo cinco a dez minutos a 
cada hora, mude de atividade, dê uma volta, olhe pela janela, 
relaxe, beba água, mas não demore para não desfocar de seu 
objetivo. Procure estar bem física e intelectualmente.

•	 No caso de cansaço prolongado, tomar medidas de recuperação 
do equilíbrio mais depressa possível (para não dispersar e bloquear). 

técnicas E métodos dE Estudo

Quando estiver estudando não basta ler com atenção, é recomendado fazer 

revisões para uma boa retenção do assunto em estudo. Faça-as em seu 

ritmo e em pequenas doses. Use recursos que você está acostumado para 

fazer sínteses, tais como fichas, esquemas, listas, fluxogramas, desenhos, 

diagramas, infográficos. Tente revisar cada aula e tópicos de aula, liste o 

que você gostaria de aprofundar naquela aula ou tópico para pesquisa 

concomitante ou posterior. Revise também o todo ou partes do conteúdo 

a cada período que antecede as avaliações para reforço da aprendizagem, 

faça exercícios, testes e simulações. 

Retome o tópico 2 da aula 3, aprendendo a distância, e leia mais sobre 

as técnicas de leitura. Ainda sobre a leitura, Coéffé (1996) alerta para 

a necessidade da compreensão do texto, das questões da avaliação.  
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Descubra seu sentido, destacando os problemas colocados, analisando-os, 

raciocinando sobre eles e classificando as ideias colocadas. 

Coéffé (1996) recomenda ler as questões (exercícios, 

provas e etc) antes do texto, sublinhando as 

palavras-chave e os números chave (só o que for 

essencial), depois ler o texto atentamente. Segundo 

Coéffé (1996, p. 238), “se o enunciado for complexo, 

você descobrirá detalhes que o esclarecerão”, 

diminuindo a angústia inicial ao ler a questão. 

Coéffé diz que, em geral, os temas são claros, sem 

ambiguidades, mas você deve ter o cuidado de 

explicar bem sua escolha da temática quando estiver escrevendo um texto 

desde a introdução até a conclusão. Delimite precisamente o assunto, nem 

tente dizer tudo o que você conhece, “expor todo o seu saber apenas para 

exibi-lo” (COÉFFÉ, 1996, pg 239), trate de toda a questão somente ela, não 

saia do assunto. Clareza, coerência e coesão são as regras para uma boa 

redação da resposta à questão numa avaliação.

A maioria das avaliações exigirá que você escreva. Por isso, é importante colocar 

em prática a sua escrita. Veja algumas orientações para você não se perder e 

ter uma boa qualidade da escrita, segundo Coéffé (1996) e Joye (2009, 2012).

•	 Exponha as ideias com clareza e objetividade.
•	 Utilize linguagem direta.
•	 Redija com simplicidade, sem resvalar para o supérfluo e sem 

descambar para o excessivamente coloquial. Enfoque a matéria 
e particularize os pontos necessários para a comunicação sem 
recorrer a um estilo prolixo.

•	 Use vocabulário técnico somente para o estritamente necessário. 
•	 Evite escrever períodos muito longos. Prefira frases curtas.
•	 Use a terceira pessoa do singular. Evite referências pessoas como 

“minha tese”, “neste meu estudo”. É mais correto e elegante utilizar 
expressões como “a presente tese”, “no presente estudo”. É também 
desaconselhável usar a primeira pessoa do plural para indicar 
impessoalidade. Por exemplo: “nossa tese”, “neste nosso estudo”.

•	 Ao redigir, observe as regras gramaticais (ortografia, concordância 

Verifique qual é exatamente o 

problema colocado, considere 

os pontos de vista, pense cada 

termo, o que está exatamente 

sendo pedido? Isso é importante 

para não sair do tema da questão.

GUARDE BEM ISSO
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e pontuação podem modificar o sentido de sua mensagem).
•	 Procure escrever como se tivesse se dirigindo diretamente a 

alguém definido. Isso ajuda a desenvolver a linha de raciocínio e 
de argumentação para alcançar um objetivo estabelecido.

•	 Esteja atento ao significado dos termos utilizados no trabalho.
•	 Evite usar modismos, gírias e banalidades vocabulares.
•	 Corrija e/ou reescreva o texto quantas vezes forem necessárias 

para obter maior objetividade, precisão e clareza em sua 
mensagem.

•	 Procure escrever seguindo uma ordem de raciocínio; introdução, 
desenvolvimento e conclusão do texto. Na introdução, procure 
descrever o contexto do tema. No desenvolvimento, é construído 
o miolo do tema, é onde você vai “vender o peixe” e na conclusão 
se dá o fechamento do tema.

Fonte: Joye (2012, p. 42).

A seguir, sintetizamos as três regras para se preparar para uma avaliação, em qualquer 

situação: vestibular, concurso, escrita de TCC, dissertação ou tese.  São elas:

Figura 34: Regras para se preparar para uma avaliação

Fonte: DEaD/IFCE (2014)

Pronto! Ajudamos um pouco você a se preparar para o estudo e as avaliações, 

mas saiba que o assunto não acaba aqui. Esperamos que você tenha sucesso 

em toda sua jornada neste curso e multiplique seus conhecimentos!

AU LA  4  -  TÓP ICO  2
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