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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem por finalidade identificar sobre novas formas de ensinar e 

aprender no ensino presencial, por meio do uso de recursos que são utilizados 

no Ensino à distância – EAD, e que podem servir de apoio para o ensino 

presencial. Nesta perspectiva, foi coletado de alguns docentes em Instituições 

de Ensino Superior de Valença-BA, suas percepções sobre uso de Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem – AVA e Tecnologias Digitais de informação e 

Comunicação – TDICs, e sua viabilidade no ensino presencial. O método da 

pesquisa foi um estudo de caso. O instrumento de pesquisa foi a entrevista. Os 

resultados indicam quais tecnologias são adotadas pelos docentes para 

complementar suas aulas e como isso influencia ou não no processo de ensino-

aprendizagem. 

Palavras-chave: Ensino presencial; Ensino à distância; Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem; Tecnologia Digitais de Informação e Comunicação; Ensino-

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to identify new ways of teaching and learning in 

face-to-face teaching, through the use of resources that are used in Distance 

Learning - EAD, and that can serve as a support for face-to-face teaching. In this 

perspective, it was collected from some teachers in Higher Education Institutions 

of Valença-BA, their perceptions about the use of Virtual Environments of 

Learning - AVA and Digital Technologies of Information and Communication - 

TDICs, and their viability in face-to-face teaching. The research method was a 

case study. The research instrument was interview. The results indicate which 

technologies are adopted or not by teachers to complement their classes and 

how this influences the teaching-learning process.  

Keywords: Classroom teaching; Distance learning; Virtual Learning 

Environments; Digital Information and Communication Technology; Teaching-

learning
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1 INTRODUÇÃO 
 

O advento das novas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDICs), vem transformando o processo educacional, nos levando a refletir sobre 

a importância de aprimorar a tradicional forma de ensino, adequando ela com as 

variadas inovações tecnológicas, permitindo novas formas de ensinar e 

aprender.  

Nos dias atuais, professores e alunos não precisam mais estar 

unicamente no mesmo espaço físico para que se desenvolva o processo de 

ensino-aprendizagem. Hoje, muitos professores vem utilizando ferramentas 

tecnológicas para estimular os estudos fora do horário de aula, o que nos leva a 

considerar sobre a relevância de reconhecer essas ferramentas como estratégia 

no ensino. 

Assim, a evolução tecnológica permitiu o surgimento de novos modelos 

educacionais, oferecendo um olhar diferenciado no espaço escolar, trazendo 

diversas formas de aprendizagem em diferentes níveis educacionais, 

possibilitando relacionar conhecimentos que o professor repassa na sala de aula 

com as novas ferramentas tecnológicas disponíveis, para ensinar e aprender de 

forma inovadora. 

De acordo com Moran (2010, p. 03), “O futuro será aprender em qualquer 

tempo e lugar, de forma personalizada e, ao mesmo tempo, colaborativa e com 

flexibilidade curricular, no quadro de um novo conceito de “estarmos juntos”, 

conectados virtualmente”. 

Para tanto, recursos destinados ao Ensino à distância (EAD) vem sendo 

incorporados no ambiente presencial como forma de complemento a essa 

modalidade. Segundo Tori (2010), a modalidade de educação à distância e 

educação presencial vem se aproximando de um modelo híbrido, integrando o 

ensino presencial com as inovações utilizadas no EAD. E essa mistura já vem 

sendo percebida em Instituições de ensino superior. 

O modelo de ensino que utiliza aulas presenciais e à distância na mesma 

disciplina é conhecida como semipresencial, reconhecida pelo Ministério da 

Educação, Portaria nº 4.059, art 1º, que permite Instituições de ensino superior 

utilizar até 20% da carga horária do curso de forma à distância. 
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§ 1o. Para fins desta Portaria, caracteriza-se a modalidade 
semipresencial como quaisquer atividades didáticas, módulos ou 
unidades de ensino-aprendizagem centrados na autoaprendizagem e 
com a mediação de recursos didáticos organizados em diferentes 
suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação 
remota. 
 
§ 2o. Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral 
ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20 % (vinte por 
cento) da carga horária total do curso. (BRASIL, 2004) 
 
 

Para tal, foi com o advento de plataformas virtuais como Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVAs), ferramenta utilizada na EAD, que essas novas 

possibilidades educacionais tornaram-se possíveis, pois essa plataforma oferece 

cenários interessantes, disponibiliza materiais para leitura complementar, 

espaços de interação e resolução de dúvidas, entre outros recursos, e vem 

sendo utilizada no ensino presencial como uma alternativa para dinamizar as 

aulas, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. 

Sendo assim, esse recurso pode ser utilizado de modo a tornar o processo 

de ensino mais eficaz e colaborativo, além de incorporar a tecnologia 

diretamente no contexto escolar, favorecendo assim, a redução de obstáculos 

referentes a locais e horários de aulas, além disso, possibilitam o 

armazenamento e acesso a informações independentemente do local. 

Com base nisso, este estudo visa responder a seguinte questão 

norteadora: Como se dá a integração de recursos EAD como complemento para 

cursos presenciais em Instituições de ensino superior de Valença-Ba? 

Assim, o objetivo desta pesquisa é investigar a utilização de recursos EAD 

como apoio para o ensino presencial, tendo como base uma pesquisa realizada 

em Instituições de ensino superior de Valença-Ba. Para isto, este trabalho foi 

dividido em 5 capítulos. O primeiro capítulo tem como finalidade apresentar 

sobre as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) e sua 

inserção no meio escolar. 

 O segundo capítulo aborda sobre a modalidade de Educação a distância 

(EAD) e a modalidade semipresencial. O surgimento da primeira, e como os 

recursos destinados a EAD vem se desenvolvendo para o aprimoramento do 

ensino presencial. 

 No terceiro capítulo, é identificado conceitos de Ambientes Virtuais de 
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Aprendizagem (AVAs), e a finalidade de sua utilização no ambiente escolar 

presencial. 

 O quarto capítulo é sobre os resultados obtidos nesta pesquisa. No quinto 

e último capítulo, são apresentadas as considerações finais deste trabalho. 

 

1.1 Justificativa 
 

O ambiente escolar vem vivenciando várias modificações nos últimos 

anos em relação a melhoria de recursos pedagógicos, decorrente da evolução 

tecnológica. Segundo Santos, Toczek e Gimenes (2014), entre os maiores 

avanços da educação em relação a aspectos tecnológicos, destaca-se a 

evolução de recursos de ensino a distância, que vem sendo introduzidos no 

ambiente escolar presencial, e a popularização da internet que vem permitindo 

novas formas de ensinar e aprender. 

Com isso, a incorporação desses recursos no âmbito educacional vem 

crescendo e ganhando espaço nesse meio, com o propósito de diminuir 

dificuldades existentes em relação a distância física entre professores e alunos, 

o que tem contribuído para a implementação de um novo modelo de educação 

superior. 

Assim, esta pesquisa se justifica por dois motivos. O primeiro é que, como 

estudante do curso de Licenciatura em Computação no IFBA – Campus Valença, 

acredito que seja relevante entender um pouco mais sobre como esses recursos 

podem servir de complemento no processo de ensino-aprendizagem, além de 

divulgar o potencial dos recursos tecnológicos, sobretudo os recursos utilizados 

para a Educação a distância, no apoio às atividades dos docentes em disciplinas 

presenciais, aliando essa nova metodologia ao cotidiano da sala de aula 

tradicional.  

Segundo, recursos de EAD já vem sendo usados há algum tempo em 

Instituições de Ensino Superior em todo Brasil, e são utilizados em Instituições 

de ensino superior de Valença-Ba também. Vale refletir que alguns obstáculos 

podem vir a ser enfrentados por graduandos ao longo de sua trajetória 

acadêmica, portanto, a utilização de recursos para complementar algum tipo de 

assunto ou atividades que não podem ser feitas na sala de aula presencial, se 

mostra bastante viável para minimizar as dificuldades apresentadas. 
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Diante disso, esta pesquisa visa identificar como ocorre a integração de 

recursos EAD como apoio ao ensino presencial em Instituições de ensino 

superior de Valença-Ba, além de identificar suas contribuições no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

1.2 Objetivo Geral 
 

Investigar em instituições de ensino superior de Valença-Ba, como a utilização 

de recursos EAD pode servir de apoio no ensino presencial. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 
 

 Mapear o uso de recursos EAD como apoio a disciplinas presenciais em 

Instituições de Ensino Superior de Valença; 

 Identificar quais Ambientes Virtuais de Aprendizagem são utilizados como 

plataforma de gestão de ensino EAD nas Instituições; 

 Discutir de que forma os recursos EAD como extensão ao ensino presencial 

é utilizada nestas Instituições de ensino superior e sua repercussão na 

relação ensino-aprendizagem. 

 

1.3 Metodologia 
 

 Esta pesquisa foi realizada em quatro Instituições de ensino superior de 

Valença/Ba, nas quais foram entrevistados diretores e professores com o intuito 

de identificar o uso de recursos EAD na mediação da relação ensino-

aprendizagem, no ensino presencial. 

 A pesquisa foi desenvolvida tendo como base o estudo de caso. Segundo 

Gil (2002), “o estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. 

Ou seja, o estudo de caso é um estudo que trata a pesquisa dentro do contexto 

da realidade que está sendo feita determinada investigação. Conforme 

complementa Cerva e Bervian (2002), “o estudo de caso é entendido como uma 

pesquisa sobre um determinado indivíduo, família ou grupo, que seja 

representativo ao seu universo, para examinar aspectos variados de sua vida”.  
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 Em um estudo de caso existem algumas técnicas utilizadas para coleta de 

dados, a entrevista é uma destas. Moreira (2002) trata a entrevista como uma 

conversa entre duas ou mais pessoas com um propósito específico em mente. 

Para Gil (2008), “Pode-se definir entrevista como a técnica em que o 

investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, como 

o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação”.  

 Para esta pesquisa foi aplicada entrevista semi-estruturada, que segundo 

Gil (2010, p. 137), consiste em uma técnica para coleta de dados “que permite, 

ao mesmo tempo, a liberdade de expressão do entrevistado e a manutenção do 

foco pelo entrevistador”. A entrevista foi constituída de duas partes: a primeira, 

com perguntas abertas direcionadas aos Diretores de cada Instituição de ensino 

superior a respeito da modalidade dos cursos e sobre o uso de recursos EAD 

nos cursos presenciais. De acordo como Marconi e Lakatos (2003), “perguntas 

abertas são as que permitem ao informante responder livremente, usando 

linguagem própria e emitir opiniões”. A segunda parte das perguntas foi 

direcionada a professores das Instituições, com perguntas também abertas para 

que eles pudessem expressar suas experiências e opiniões ao utilizar ou não 

recursos EAD em suas disciplinas presenciais. 

 Segundo Yin (2015), vários autores concordam que o estudo de caso é 

uma abordagem bem ampla, focada em examinar o objeto de estudo em seu 

contexto real, por isso essa metodologia é muito utilizada em métodos de 

pesquisa com abordagem qualitativa e quantitativa. 

A pesquisa qualitativa se diferencia da quantitativa de acordo com a 
forma de abordagem de uma realidade e da maneira pela qual os 
dados são coletados, tratados e analisados. O método qualitativo não 
aplica instrumentos estatísticos para análise de um problema, uma vez 
que seu objetivo não é medir nem numerar os eventos estudados 
(RICHARDSON, 2008). 
 
As pesquisas qualitativas na Sociologia trabalham com: significados, 
motivações, valores e crenças e estes não podem ser simplesmente 
reduzidos às questões quantitativas, pois que, respondem a noções 
muito particulares. Entretanto, os dados quantitativos e os qualitativos 
acabam se complementando dentro de uma pesquisa (MINAYO, 
1996). 
 

Sendo assim, ambas abordagens trazem contribuição para este 

trabalho, pois os dados coletados serão avaliados tanto sob aspectos 

qualitativos como quantitativos sobre as Instituições pesquisadas. Para isto, a 

avaliação qualitativa buscou identificar sobre as opiniões de alguns professores, 
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em relação a utilização de recursos EAD como apoio em suas disciplinas 

presenciais, e sobre as ferramentas utilizadas nesse processo de ensino e sua 

contribuição na relação ensino-aprendizagem.  

Já a análise quantitativa buscou a quantidade dos cursos em cada 

Instituição. Por fim, foi feita uma análise dos dados obtidos por meio das 

entrevistas. 

 

2 TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 

 O mundo está cada vez mais globalizado e a utilização de tecnologias 

vem possibilitando mudanças significativas na educação. O uso de Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) tem permitido que o acesso a 

informação aconteça de uma maneira mais rápida e fácil. Assim, as tecnologias 

digitais estão inseridas em nosso cotidiano, leva-las para a sala de aula como 

parte das práticas educativas seria uma forma de transformar o processo 

educacional.  

 Segundo Uliano (2016, p. 11), “pode-se dizer que o giz, o quadro negro, 

o caderno e os livros já não são mais as únicas ferramentas utilizadas em sala 

de aula, sendo assim a tecnologia ganha espaço como ferramenta importante 

no cotidiano escolar.” 

 Diante disso, observa-se que a inserção das tecnologias vem 

acontecendo cada vez mais rápido no meio educacional e vem se tornando uma 

alternativa muito válida, estimulando uma nova proposta pedagógica. 

As tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) na 
educação se apresentam como uma ação voltada para a incorporação 
de práticas diferenciadas na sala de aula, bem como, oportunizar 
aprendizagens em que o aluno possa buscar nas ferramentas 
tecnológicas digitais a interatividade, necessária para ampliar seus 
conhecimentos. SANTOS e RODRIGUES (2015, p. 4) 

 

 Sendo assim, a incorporação das tecnologias na educação tem um 

importante papel, principalmente no que diz respeito ao aprimoramento e 

desempenho do aluno, por isso há uma necessidade que o professor perceba a 

importância do uso das TDIC na sala de aula como mediadora no processo de 

ensino-aprendizagem. E isso tem sendo um dos maiores desafios para os 
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professores, que é entender essa demanda e incorporá-las nas práticas 

pedagógicas. Para Machado (2016), “não há dúvidas que as TDICs provocam 

mudanças consideráveis na forma de ensinar e aprender transformando o 

processo educacional tradicional, antes passivo, em aprendizado interativo”. 

 Entretanto, conforme destaca Santos e Rodrigues (2015, p. 5), “Utilizar-

se das tecnologias como ferramenta de aprendizagem, não é tão simples como 

parece, porque depende de práticas diferenciadas que devem ser ajustadas ao 

fazer pedagógico e ao currículo[...].” Sendo assim, entende-se que com uso de 

tecnologias na educação, é reconfigurado a maneira de ensinar e aprender, e 

isso ainda se mostra como um desafio para a educação, tendo em vista que a 

Instituição de ensino precisa reorganizar o seu modelo de ensinar. O autor 

Oliveira Junior (2010, p. 84) reforça, “autores concordam que o uso de 

tecnologias na sala de aula é um ponto de partida importante para a educação, 

mas para que isso ocorra é necessário que escolas e professores estejam aptos 

para lidar com esses recursos”. 

 Posto isto, ainda há uma resistência por parte de Instituições de ensino 

em relação a inserir práticas tecnológicas no currículo escolar, e isso tem 

diversos motivos: falta de preparação de professores para o uso de tecnologias; 

medo de perder o controle da sala; ou até mesmo, medo que a tecnologia venha 

tomar o lugar do professor. Contudo, o desenvolvimento tecnológico só acelera, 

e cabe as Instituições de ensino se adequarem à essas mudanças. 

 Nesse contexto, as TDICs constituem um conjunto de meios 

tecnológicos que propiciam, por meio de programas e mídias digitais, a 

agregação de vários ambientes e pessoas numa rede, facilitando a 

comunicação entre eles. SOARES et al (2015). Não há dúvidas que o uso de 

TDICs vem ocasionando mudanças significativas quando utilizadas com um 

foco educacional. Visto que, o ambiente escolar mudou, e esse espaço agora é 

cada vez mais frequentado por estudantes mais interativos e conectados, e 

esses recursos podem ser extremamente úteis como ferramentas de 

aprendizagem. 

 

3 EDUCAÇÃO à DISTÂNCIA e SEMI-PRESENCIAL 
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 O avanço da Educação à distância é caracterizado pelo uso intenso das 

TDICs no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Valente (2014, p. 

147), “As TDICs têm contribuído muito para o desenvolvimento, a reformulação 

e a disseminação da Educação a Distância (EaD). Na verdade, essas 

tecnologias têm possibilitado uma revolução na EaD. ” 

 No entanto, ao contrário do que muitos pensam, a Educação a 

Distância, surgiu a muito tempo, alguns pesquisadores dividem a EAD em 

gerações. Para Maia e Mattar (2007), o ensino por correspondência, que seria 

os materiais impressos, livros, apostilas, é classificado como a primeira geração 

da EAD. A segunda geração seria composta pelas novas mídias e 

universidades, que utilizavam a EAD através de rádio, vídeo, TV etc, ainda 

segundo Maia e Mattar (2007, p. 22), vivemos a terceira geração da EAD, que 

é classificada como “EAD on-line”, caracterizada pela internet, Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVA), vídeos, redes sociais, fóruns etc. 

 Foi com o desenvolvimento das tecnologias de Informação e 

Comunicação que a EAD se tornou mais atrativa, segundo Tori (2010, p.4), “a 

Educação a Distância (EAD) não é tão nova como muitos acreditam. O uso das 

novas tecnologias para essa modalidade é que trouxe o caráter inovador e 

atualizado para a EAD”. 

 Ou seja, o desenvolvimento e crescimento da Educação a distância, 

está diretamente ligada a expansão do computador e da internet, e ao advento 

das novas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) na 

educação. 

 Em relação ao marco da EAD no Brasil Ribeiro e Mendonça (2007) 

afirmam, 

Somente em 1990 as Instituições de Ensino Superior do Brasil 
começaram a dar importância para a EAD, com o uso de Novas 
Tecnologias da Comunicação e Informação. Em 1995 a internet 
começou a se expandir no ambiente universitário, juntamente com as 
novas tecnologias ligadas a ela, contribuindo para o grande impulso do 
crescimento desta modalidade de educação. 
No ano seguinte, surgiu a primeira legislação específica para educação 
a distância no ensino superior, com a promulgação da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (Lei n°9.394, de 20/12/1996), em especial no 
artigo 80, que pela primeira vez no país, estabelece a EAD para todos 
os níveis e modalidades de ensino. 

 

 Assim, o progresso da Educação a Distância no Brasil, está associado 

a criação da primeira Lei sobre a Legislação de Educação a Distância no 
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Decreto, Lei 4.024/61. Mas, somente em 2005, com o Decreto de Lei 5.622/05 

prevista no art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394, a 

Educação a Distância passou a ser caracterizada pelo poder público como 

modalidade de educação.  

 Atualmente, muitas Instituições de Ensino Superior (IES), utilizam no 

ensino presencial ferramentas que são destinadas ao Ensino a distância, e essa 

mistura entre Modalidade presencial x Educação à Distância é defendida por 

Tori (2010), segundo ele a modalidade de educação à distância e educação 

presencial vem se aproximando de um modelo híbrido, integrando o ensino 

presencial com as inovações utilizadas na EAD.  

 De acordo com a Portaria 4.059/2004, do MEC: 

Art. 1o. As instituições de ensino superior poderão introduzir, na 
organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores 
reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que 
utilizem modalidade semi-presencial, com base no art. 81 da Lei n. 
9.394, de 1.996, e no disposto nesta Portaria.  

§ 1o. Para fins desta Portaria, caracteriza-se a modalidade semi-
presencial como quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades 
de ensino-aprendizagem centrados na auto aprendizagem e com a 
mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de 
informação que utilizem tecnologias de comunicação remota.  

§ 2o. Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral 
ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por 
cento) da carga horária total do curso.  
§ 3o. As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade referida 
no caput serão presenciais.  

§ 4o. A introdução opcional de disciplinas previstas no caput não 
desobriga a instituição de ensino superior do cumprimento do disposto 
no art. 47 da Lei no 9.394, de 1996, em cada curso superior 
reconhecido. 

  

 Embora a modalidade de ensino semipresencial esteja reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC), a sua prática não está presente em todas 

as Instituições de Ensino Superior, visto que ainda se tem uma resistência por 

parte de professores, pois, nem todos os docentes tem interesse ou sentem-se 

preparados para utilizar e incorporar ferramentas tecnológicas em suas práticas 

pedagógicas.  

 Há muitos anos o computador é uma tecnologia que vem sendo 

utilizada como ferramenta de apoio no processo de ensino, e assumindo um 

papel fundamental para a aprendizagem. É uma ferramenta essencial no auxílio 
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tanto do processo de ensino presencial, quanto no ensino a distância ou 

semipresencial, oferecendo várias opções de recursos para a sua utilização. 

  Segundo Junior e Fernandes (2014, p. 181) ,  

O desenvolvimento de um modelo de ensino semipresencial para 
cursos de graduação presencial não significa perda da qualidade, uma 
vez que esses elementos poderão ser determinantes na medida em 
que os objetivos e expectativas pela incorporação das novas 
tecnologias contribuem para implementação de um novo modelo de 
Educação Superior. 

 

  Partindo desse conceito, se entende que a integração de recursos EAD 

nos cursos de graduação presenciais, representa um novo caminho para o 

processo de ensino-aprendizagem. Pois, utilizar ferramentas destinadas a EAD 

no ensino presencial pode vir a diminuir as dificuldades relacionadas a distância 

física entre professor e aluno.  

É importante ressaltar que, foi com o surgimento de plataformas AVA 

(Ambiente virtual de aprendizagem), agregadas as TDICs, que surgiram novas 

possibilidades na EAD e na educação presencial, pois esses ambientes 

possibilitam trocas de informações, interação, disponibilização de materiais 

didáticos, além de gerenciar atividades de ensino pela internet, fazendo novas 

possibilidades educacionais tornar-se possíveis. 

 

4 AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 
 

 Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) são recursos muito 

utilizados no Ensino a distância, porém, oferecem possibilidades interessantes 

de recursos para serem usados no ensino presencial, pois apresentam 

alternativas para tornar as aulas mais interativas e dinâmicas. SANTOS; 

TOCZEK; GIMENES (2014).  

 A internet passou por um grande avanço, isso possibilitou uma forma 

de ensino mediado por tecnologias on-line, ou mais precisamente, por meio de 

Ambientes virtuais de aprendizagem, que são programas destinados a gerenciar 

atividades de ensino por meio da internet e funcionam como salas on-line, 

promovendo maiores interações entre professores e alunos.  

Os AVAs geralmente são desenvolvidos por Instituições de ensino ou 

Empresas privadas, ligados a áreas de Educação, Informática e Comunicação, 
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e suas funcionalidades são estabelecidas de acordo com os requisitos definidos 

de cada ambiente. Além de serem utilizados na administração do curso, por meio 

de AVAs podem ser disponibilizados materiais de estudo, tarefas, registro de 

notas, dentre outras coisas.  

 Como instrumento de apoio ao ensino presencial, os AVAs já são 

utilizados em várias Instituições de Ensino Superior. Visto que, de acordo com 

McKimm, Jollie e Cantillon (2003), AVA oferece um conjunto de ferramentas 

eletrônicas voltadas ao processo de ensino-aprendizagem, e os principais 

componentes incluem sistemas que podem organizar conteúdos, acompanhar 

atividades e, fornecer ao estudante suporte on-line e comunicação eletrônica. 

 Ribeiro e Mendonça (2007), apontam que, 

Os ambientes virtuais de aprendizagem podem ser utilizados em: 
atividades presenciais, possibilitando aumentar as interações para 
além da sala de aula; em atividades semi-presenciais, nos encontros 
presenciais e nas atividades à distância; oferecendo suporte para a 
comunicação e troca de informações e interação entre os participantes. 

 

 Desta forma, os AVAs oferecem vários recursos para serem utilizados 

no processo de ensino-aprendizagem, favorecendo a interação entre 

professores e alunos, entre aluno e computador, além da disponibilização de 

materiais didáticos de uma forma diferenciada, com o intuito de dinamizar a 

aprendizagem. 

 Alguns autores apontam que um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

deve apresentar algumas ferramentas básicas em seus requisitos. De acordo 

com Milligan (1999), citado por Pereira, Schimitt e Dias (2007), dentre essas 

ferramentas destacam-se, 

-Controle de acesso: geralmente realizado através de senha; 
-Administração: refere-se ao acompanhamento dos passos do 
estudante dentro do ambiente, registrando seu progresso por meio das 
atividades e das páginas consultadas; 
-Controle de tempo: feito através de algum meio explícito de 
disponibilizar materiais e atividades em determinados momentos do 
curso, por exemplo, o recurso calendário; 
-Avaliação: usualmente formativa (como por exemplo, a auto 
avaliação); 
-Comunicação: promovida de forma síncrona e assíncrona; 
-Espaço privativo: disponibilizado para os participantes trocarem e 
armazenarem arquivos; 
-Gerenciamento de uma base de recursos: como forma de administrar 
recursos menos formais que os materiais didáticos, tais como FAQ 
(perguntas frequentes) e sistema de busca; 
-Apoio: como por exemplo, a ajuda on-line sobre o ambiente; 
-Manutenção: relativo à criação e atualização de matérias de 
aprendizagem. 
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 Essas são algumas das funcionalidades que, por meio da internet, torna 

os AVAs uma possibilidade para a gestão do processo educacional.  

  De acordo com a autora Oliveira (2001), citada por Mozzaquatro e 

Medina (2008), 

A acessibilidade, o intuito e a facilidade de uso em um sistema podem 
ser considerados como os fatores determinantes para a utilização ou 
não de um serviço de informação, requerendo constante feedback para 
que esses serviços possam ser planejados e atendam às necessidades 
presentes dos seus usuários. 

 

 Portanto, vê-se como é importante que a interface de um Ambiente 

Virtual de Aprendizagem seja intuitiva, facilitando o acesso e o entendimento e 

atendendo as necessidades de todos que estejam envolvidos com o seu uso. 

 Diferentes sistemas foram desenvolvidos na forma de Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem, no Brasil, os principais AVAs utilizados em 

Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas são o MOODLE, TelEduc e 

Tidia-Ae. Vale ressaltar que existem muitos outros. 

 O AVA MOODLE ou Modular Object Oriented Distance Learning é um 

ambiente de aprendizado à distância, mas que também serve de apoio no 

ensino presencial. De acordo com Lopes e Gomes (2006), a plataforma 

MOODLE, é um Ambiente virtual de aprendizagem de código aberto, ou seja, 

pode ser instalado e modificado. O MOODLE possui várias funcionalidades, por 

isso, é um ambiente que vem sendo utilizado por várias instituições de Ensino, 

para gerenciar materiais e conteúdos de disciplinas. 

 Segundo Oliveira e De Nardin (2012),  

No Brasil, o Moodle, após homologado pelo MEC, vêm sendo utilizado 
como plataforma oficial para EaD em diversas instituições de Ensino. 
Sua utilização, no entanto, não está restrita ao âmbito da Educação a 
Distância passando a servir de suporte e ser associado as atividades 
presenciais e semipresenciais. 

De acordo com o site oficial dessa plataforma, o TelEduc é um ambiente 

de participação, criação e administração de cursos na Web, é um ambiente 

aberto e gratuito. Ele apresenta uma interface simples e intuitiva, o que o 

diferencia de outros ambientes, pois pessoas leigas no uso de ferramentas 

tecnológicas tem facilidade de uso, por ser um sistema flexível quanto como usar 

suas funcionalidades. ZAPELINI e ZAPELINI (2011). 

Entre as funcionalidades do TelEduc está a disponibilização de 
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atividades, leituras, materiais didáticos, material de apoio, grupos de discussão, 

bate-papo, entre outras. Com isso, facilita a comunicação dos participantes e 

uma visibilidade das atividades desenvolvidas. 

Por fim, o Tidia-Ae, também é um ambiente de aprendizagem via Web, 

que permite gerenciar cursos, oferecendo recursos e ferramentas de suporte à 

comunicação, distribuição de conteúdo, entre outros. Pode ser utilizado como 

suporte a cursos presenciais ou no modelo de ensino à distância. 

De acordo com o site oficial, para cada curso criado no ambiente Tidia-

Ae, é possível: 

 Disponibilizar e resolver exercícios e problemas de forma colaborativa ou 

individual; 

 Montar, disponibilizar e realizar cursos de qualquer nível de ensino: primário, 

secundário, médio, superior, especialização, treinamento, etc...; 

 Planejar, desenvolver e relatar projetos em grupo; 

 Realizar reuniões online e armazenar atas e documentos; 

 Realizar atividades de colaboração e interação dos participantes; 

 Apoiar o processo de ensino-aprendizagem presencial; 

 Realizar atividades de ensino-aprendizagem totalmente online;   

 Percebe-se com a identificação das características dos AVAs, que suas 

funcionalidades são basicamente as mesmas, promover o gerenciamento de 

cursos e disciplinas por meio da web, além de possibilitar apoio para cursos 

presenciais. Em relação ao que é melhor ou pior, vai depender de cada 

Instituição conhecer o perfil dos ambientes e identificar para qual finalidade o 

ambiente será utilizado. 

 A partir disso, ratifica-se a importância de uma compreensão mais 

crítica acerca do conceito do uso de Ambientes Virtuais de aprendizagem como 

apoio no ensino, uma vez que, estão sendo progressivamente utilizados no 

âmbito acadêmico, possibilitando o armazenamento de conteúdos e acesso a 

informações em um espaço virtual, e servindo de complemento no ensino 

presencial. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 A pesquisa foi realizada por meio de aplicação de entrevistas em quatro 

Instituições de Ensino Superior de Valença-Ba, e teve como sujeitos 

participantes os diretores e quatro professores de cada Instituição. Para tanto, 

a escolha dos professores não foram escolhas aleatórias, pois, quando em 

entrevista com os diretores perguntei sobre professores que utilizam 

ferramentas de EAD como apoio em suas disciplinas presenciais, não são 

muitos que fazem uso desses métodos, portanto fui em busca dos professores 

citados pelos diretores, e também busquei alguns que não utilizam, com o intuito 

de enriquecer mais o meu estudo. 

 A entrevista utilizada para a coleta dos dados foi composta por dez 

perguntas abertas, sendo que quatro delas foram destinadas aos diretores e 

seis destinadas aos professores, onde responderam diferentes perguntas 

acerca do uso de recursos EAD como apoio para o ensino presencial, e para 

além disso, sobre o uso de Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, que são 

ferramentas destinadas ao ensino à distância, no ambiente presencial. 

 A primeira parte a entrevista foi com os diretores, onde informaram a 

modalidade dos cursos, se a modalidade EAD prevista na Lei Federal de nº 

9.394 está inserida na organização pedagógica dos cursos e se é utilizada 

alguma ferramenta AVA para apoiar o ensino presencial, conforme mostra 

dados abaixo. 

 As Instituições terão seus nomes preservados e para tal, utilizaremos 

IES 1, IES 2, IES 3, IES 4 para não identifica-las. 

 

 Conforme respostas dos diretores, a modalidade dos cursos presentes 

nas Instituições pesquisadas são 100% presenciais.  

 Em relação a modalidade prevista na Lei Federal de nº 9.394, prevista 

em seu art. 80 da lei de Diretrizes e bases da Educação, que estabelece que 

Instituições de ensino superior possam introduzir na organização pedagógica 

dos seus cursos superiores a modalidade EAD, desde que esta oferta não 

ultrapasse 20% da carga horária do curso, os entrevistados responderem se 

esta lei está inserida nas Instituições. Conforme é descrito nas falas abaixo: 

 IES 1 - “A modalidade EAD nos cursos presenciais está inserida a partir do 
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momento que o professor pede, então ele solicita e a partir daí ele tem esses 

20% EAD.” 

IES 2 - “Sim.” 

IES 3 - “A Instituição está em implantação do sistema, para a implantação dos 

20% da carga horária final conforme a recomendação do MEC, então esse 

sistema, o AVA para o ensino a distância será implantado no próximo semestre.” 

IES 4 - “Ainda não”. 

Como podemos observar nas respostas acima, duas das Instituições já fazem 

uso da EAD para complementar disciplinas presenciais, enquanto duas não 

fazem uso ainda. 

 

Figura 1: Uso de ferramenta AVA 

 

Fonte: Adriana Sousa (2018) 

 

 Como podemos observar na questão anterior, duas das quatro 

Instituições pesquisadas utilizam EAD para complementar o ensino presencial, 

sendo assim, esse complemento é mediado através de AVAs. Portanto, 

conforme demonstra a figura 1, 50% das Instituições utilizam uma ferramenta 

AVA, sendo ela o Moodle, como apoio ao ensino fora do ambiente presencial 

da sala de aula e 50% não utilizam, pelo menos não ainda. 

 Segundo Ribeiro e Mendonça (2007),  
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Os ambientes virtuais de aprendizagem podem ser utilizados em: 
atividades presenciais, possibilitando aumentar as interações para 
além da sala de aula; em atividades semi-presenciais, nos encontros 
presenciais e nas atividades à distância; oferecendo suporte para a 
comunicação e troca de informações e interação entre os participantes. 

 De acordo com a citação acima, podemos observar que os Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem representam não só novos formatos de aprender, 

possibilita novas maneiras de ensinar, potencializando a construção do 

conhecimento de forma interativa entre os participantes. “Não há dúvidas de que 

com o advento das novas tecnologias alguns avanços na educação, 

especialmente na Educação Superior, vêm sendo registrados[...].” (GESSER, 

2012, p. 25) 

 

 Continuando a pesquisa, a segunda parte das perguntas foi destinada 

a professores de diferentes cursos. Estes professores terão seus nomes 

preservados e para tal, utilizaremos P1, P2, P3, P4...PS, para não identificá-los. 

 

PERGUNTA 1 – Você utiliza recursos EAD para complementar sua 

disciplina presencial? 

 

 

Figura 2: – Recursos EAD para complemento de disciplinas presenciais 

 

Fonte: Adriana Sousa (2018) 
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Superior. Quanto a utilização de atividades de forma EAD como complemento 

as disciplinas presenciais, conforme demonstrado na figura 2, a maioria dos 

professores entrevistados utilizam, seja por meio de AVAs ou por meio de 

portais disponíveis na faculdade. Para Gonzalez et al (2001), conforme citador 

por Coutinho; Freddi; Nogueira, (2015, p. 6), “o processo de ensino e 

aprendizagem em uma instituição de ensino superior, não pode se reduzir ao 

espaço da sala de aula, sendo necessário equilibrar a organização dos 

momentos presenciais e os de aprendizagem virtual”. 

 De acordo com a figura, o percentual de professores que utilizam 

recursos EAD como suporte a disciplinas presenciais são respectivamente, (IES 

1) 75%, (IES 2) 25%, (IES 3) 100% e (IES 4) 75%, segundo eles, utilizam 

recursos para complementar de forma EAD principalmente quando por fatores 

externos, como feriados por exemplo e outros contratempos, impedem de 

conseguirem fechar a carga horária no tempo previsto, sendo assim, 

complementar a carga horaria da disciplinas utilizando esses elementos como 

uma extensão da sala de aula presencial, é dito como uma possibilidade de 

aprendizagem viável. 

 Em relação aos professores que não utilizam, que são 

respectivamente, (IES 1) 25%, (IES 2) 75%, (IES 3) 0% e (IES 4) 25%, 

destacaram que não utilizam por faltar na Instituição uma ferramenta AVA para 

que esse uso seja feito de uma forma mais formal, ou por se tratar de cursos 

em que algumas disciplinas precisam ser totalmente práticas em sala, por isso 

a alternativa de atividades complementares de forma a distância não é viável. 

 

PERGUNTA 2 – Para qual finalidade utiliza os recursos EAD na disciplina 

em que ministra? 

 

 Analisando as respostas dos entrevistados, os dados trazem quase que 

por unanimidade independente da Instituição verificada, que a finalidade para 

qual utilizam recursos EAD na disciplina em que ministram são basicamente 

esses motivos: complementar as aulas presenciais, compartilhar materiais para 

discussão em sala, conteúdos, exercícios complementares, receber exercícios 

dos alunos e manter uma comunicação com os alunos. De acordo com Martins 

e Campestrini (2004),  
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Com uma abundância de novos espaços eletrônicos de interação e a 
explosão da educação a distância, há a tendência de que esses 
espaços eletrônicos sejam cada vez mais utilizados para facilitar a 
aprendizagem, tanto como suporte para distribuição de materiais 
didáticos quanto como complementos aos espaços presenciais de 
aprendizagem. 

 

 Os professores responderam da seguinte forma sobre como utilizam a 

EAD na disciplina em que ministram:  

 

P1: “Para ampliar os horizontes do ensino-aprendizado. ” 

P2: “Complementar as aulas presenciais; tirar dúvidas; compartilhar atividades; 

para os alunos postarem as atividades respondidas; postarem apresentações. ” 

P3: “Compartilhar atividades com os alunos e eles postarem respondidas. ” 

P4: “Para o gerenciamento dos conteúdos da disciplina; exercícios 

complementares; e até para gerar minhas provas. ” 

P5: “Colocar conteúdos para discussão na sala de aula. ” 

P6: “Para discussão, envio e recebimento de atividades. ” 

P7: “Para envio de atividades. ” 

P8: “Para envio e recebimento de atividades; disponibilizar materiais 

complementares. ” 

P9: “Me auxilia nos conteúdos; compartilho materiais e atividades. ” 

P10: “Para a comunicação e tirar dúvidas. ” 

P11: “Para comunicação e envio de materiais. ” 

 

 Corroborando com as falas dos professores os autores Coutinho, Freddi e 

Nogueira (2015) afirmam, “Com o uso das novas tecnologias o docente pode 

reorganizar o tempo utilizado em sala de aula e o tempo para atividades à 

distância, facilitando a troca de informações e de conteúdo com os estudantes. ” 

 

PERGUNTA 3 – Qual sua opinião sobre utilizar uma parte da carga horária 

da disciplina de forma EAD? Porque? 

 

P1: “Eu acho excelente, eu penso que a gente pode ampliar o horizonte dos 

alunos, e especialmente eu acho que você pode motivá-los[...]” 

P2: “Não utilizo, mas acho que é uma questão de adaptação mesmo, de rever 

algumas questões de metodologia, eu acho importante. ” 
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P3: “No caso da disciplina em que ministro, o interessante seria se toda a carga 

horaria fosse de forma presencial, uma vez que os alunos precisam de bastante 

prática.” 

P4: “Eu acho muito bom. E eu acredito que não é só o aluno que aprende, os 

professores também aprendem e se envolve com um mundo que é bastante 

diferente mas que que hoje se tornou uma realidade.” 

P5: “Lindo. Porque o aluno, ele pode em casa fazer o acompanhamento daquilo 

que é visto em sala, então você pode flexibilizar a parte da carga horária 

justamente para que o aluno possa flexibilizar a sua carga de horário de estudo.” 

P6: “Eu acredito que se ela for pensada direitinho não tem problema nenhum, 

inclusive pode de certa forma diminuir a sobrecarga sobre os alunos[...]” 

P7: “Eu acho ótimo, acho que se a gente souber usar as ferramentas  bem dá 

para aproveitar bastante e a gente cria modalidades diferentes de 

aprendizagem.” 

P8: “Acho interessante. Minha preocupação é o percentual de 20% aumentar e 

precarizar o ensino presencial.” 

P9: “Como eu sou professor de um curso que tem uma carga horária de prática 

muito grande, eu sou a favor do EAD apenas em circunstâncias teóricas, em 

matérias que não tem carga horária prática, então nada vai substituir a aula 

prática. agora em conteúdo extra e complementar teórico eu acho válido.” 

P10: “Sou favorável. Pois nem sempre o espaço de sala de aula apresenta 

condições durante o tempo de aula para aprofundamento de temas 

interessantes ou que exigem mais dedicação individual do estudante.” 

P11: “Eu acho que é bom para o ensino, porque sem essa parte fica complicado 

a questão da comunicação, ainda mais em uma instituição que vem alunos de 

outra cidade.” 

P12: “Hoje é fundamental, com o advento da tecnologia e até com a falta de 

tempo de muitas pessoas, acaba dinamizando o ensino, então a partir do 

momento que a gente tem uma ferramenta de interação a distância, a gente 

consegue se aproximar geograficamente e fazer com que outros conteúdos 

sejam introduzidos na disciplina.” 

P13: “Não opinou.” 

P14: “Isso é bem relativo, não é qualquer disciplina que você consegue fazer 

um trabalho bem feito em fora do ambiente presencial.” 
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P15: “Para usar uma parte da carga horária eu não acho muito legal não, 

principalmente na minha disciplina que eu já acho tão pouca a carga horária.” 

P16: “Na vida cotidiana que nós levamos, na correria que você tem que 

relacionar trabalho com a vida pessoal, utilizar alguma parte da carga horária 

da disciplina de forma EAD veio para contribuir muito com isso de forma 

positiva.” 

 

 Ao analisarmos as respostas observamos um ponto muito importante, 

onde a maioria dos entrevistados sejam eles usuários ou não de tecnologias em 

suas práticas em sala de aula, salientam quanto é importante nos dias de hoje 

a inclusão de métodos complementares no ensino. Os autores Coutinho e 

Nogueira (2015), corroboram dizendo, 

Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação (TICs), 
está havendo um empenho por parte de educadores em utilizar novos 
recursos nos processos de ensino, com o objetivo de criar maior 
interação dos professores com seus alunos e promover a 
aprendizagem. 
 

 Na entrevista são citadas diferentes formas de como utilizar uma parte 

da carga horária fora do ambiente presencial da sala de aula pode dinamizar o 

ensino presencial e como isso pode ser benéfico principalmente para os alunos, 

fazendo com que eles comecem a adotar uma nova postura em relação a 

dedicação individual, sem ter que ser totalmente conduzido pelo professor, 

desenvolvendo a autonomia. Para Galvis (1992, p. 52) “um ambiente de 

aprendizagem poderá ser muito rico, porém, se o aluno não desenvolve 

atividades para o aproveitamento de seu potencial, nada acontecerá”. 

 Foi mencionado por alguns professores que não conseguem expor 

certos conteúdos durante o tempo de aula, pois nem todos os alunos chegam 

no horário que a aula deveria começar, e também não conseguem ficar na sala 

até o horário que a aula deveria terminar, isso se dá principalmente por motivos 

externos como trabalho, ou por causa da locomoção, pois muitos alunos são de 

outras cidades. Sendo assim, inevitavelmente, a complementação de forma 

EAD se torna uma alternativa muito viável. 

 Por outro lado, existem percalços que foram identificados por alguns 

professores em relação a tirar da disciplina a sua essência de ser totalmente 

presencial, por exemplo, tem alguns cursos que as disciplinas exigem muita 
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prática, sendo assim, não se interessam em usar parte dela de forma EAD. 

 Mesmo a tecnologia estando fortemente presente em todas a áreas, a 

inserção dela no ambiente escolar ainda preocupa alguns docentes. Cancela et 

al, (2010), citador por Coutinho, Freddi e Nogueira (2015, p. 6) afirmam, “Existe 

um elevado nível de resistência dos docentes ao uso de ferramentas de EaD 

como ferramenta auxiliar no ensino presencial, nem sempre causada por 

limitações técnicas, mas sim por limitações ideológicas ou mesmo emocionais. ” 

 Diante disso, e conforme respostas de alguns entrevistados, ainda há 

uma resistência, e um dos motivos é o receio de que a tecnologia possa tomar 

o lugar do professor como principal mediador na sala de aula, ou até mesmo 

que ela venha precarizar o ensino presencial. 

 

PERGUNTA 4 - Houve/há algum tipo de capacitação promovida pela 

Instituição para uso de ferramenta AVA? (Caso utilize AVA na Instituição) 

 

Figura 3: Capacitação de professores para uso de AVA 

 

Fonte: Adriana Sousa (2018) 

 

Conforme já foi mencionado em uma pergunta anterior, das quatro 

Instituições pesquisadas, duas utilizam ferramenta AVA. Na figura 3 pode-se 

visualizar que nas Instituições que utilizam o AVA os professores foram 

devidamente capacitados para tal. Em relação a capacitação de docentes, as 

autoras Mehlecke e Silva (2017), afirmam, “Por mais que os recursos e o acesso 

50%50%

Capacitação de professores para uso de AVA

SIM NÃO
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à informação estejam mais facilitados, há a necessidade de uma formação 

continuada de professores para que possam utilizar as diferentes tecnologias 

em sala de aula. ” 

 Diante disso, é pertinente informar que nas Instituições pesquisadas os 

docentes foram capacitados para o uso de AVA, por profissionais capacitados 

na área. Vale ressaltar que uma plataforma AVA não vem com as disciplinas 

montadas, cabe aos interessados em utilizá-las montar sua própria disciplina e 

inserir os conteúdos que irão trabalhar em suas aulas. Para tanto, conforme os 

dados colhidos nas entrevistas, os professores informaram que durante os 

encontros de capacitação era ensinado para eles montar suas próprias 

disciplinas na plataforma AVA e a adicionarem os conteúdos que era pertinente 

a cada disciplina em que lecionavam. 

 

PERGUNTA 5 – Além do AVA institucional (no caso de quem utiliza), você 

utiliza outras TDICs para mediar a relação ensino-aprendizagem em sua 

disciplina? 

 

 Ao questionar os professores sobre o uso de TDICs (Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação), para mediar a relação ensino-

aprendizagem, a maioria respondeu que utilizam redes sociais: WhatsApp e 

Facebook. No mais, E-mail, blogs, Youtube, ferramentas do Google (Google 

drive, Google Classroom), Planilhas eletrônicas, Dropbox, também são 

utilizados por alguns deles. 

 Utilizam essas ferramentas basicamente para manter uma 

comunicação melhor com os alunos, para tirar dúvidas, disponibilizar materiais. 

Segundo Kenski (2009), em estudo semelhante, “o espaço de mediação das 

TDICs em educação e as pessoas envolvidas no processo – alunos e 

professores – estão diretamente articulados com os objetivos do ensino e da 

aprendizagem. ”  

 

Tabela 1: TDICs utilizadas pelos professores para interação com os alunos 

WhatsApp Facebook 

Ferramentas Google Dropbox 



35 
 

E-mail Blogs 

Youtube Planilhas eletrônicas 

Fonte: Adriana Sousa (2018) 

 

 Conforme podemos observar, alguns professores não utilizam AVAs, 

que seria um meio mais formal como apoio para o ensino, mas usam redes 

sociais, que não são formas convencionais de aprendizagem, mas contribuem 

de alguma forma para a socialização do conhecimento.  

 De acordo com Moran (2013, p.10) “Podemos aprender estando juntos 

fisicamente e também conectados, podemos aprender no mesmo tempo e ritmo 

ou em tempos, ritmos e formas diferentes”. Sendo assim, aquela ideia de 

aprendizagem somente em um espaço formal de uma sala de aula, começa a 

ser modificada, deixando de ser a única forma de ensinar e aprender, e as 

ferramentas tecnológicas vem sendo introduzidas para aperfeiçoar essas 

práticas. 

 

PERGUNTA 6 - Você acredita que o uso de AVAs contribui 

pedagogicamente na relação ensino-aprendizagem? Porque? 

 

 Os professores entrevistados consideram que ferramentas AVAs, ou 

até outros meios tecnológicos contribuem sim pedagogicamente na relação 

ensino-aprendizagem, mas claro que como tudo na vida, esse uso também deve 

ser feito com reservas.  

A sociedade do conhecimento exige pessoas mais dinâmicas e 
inovadoras, o que só é possível repensando a forma de agir no mundo, 
pensar sobre ele e encará-lo, portanto, o professor deve estar aberto 
ao que as inovações tecnológicas podem oferecer de contribuição ao 
seu trabalho cotidiano. SANTOS; TOCZEK; GIMENES (2014) 
 

 Segundo os entrevistados, o uso de meios tecnológicos, facilita e está 

em conformidade com os alunos de hoje, sendo que os tempos mudaram e as 

relações ocorrem muito através do ciberespaço. Eles ressaltam também que, a 

geração de hoje é a geração da tecnologia, e trazer novas possibilidades de 

usar algo diferente na sala de aula, como ferramentas AVAs pode vir a ajudar o 

aluno a gerir seu próprio tempo, criar sua própria metodologia de ensino, seria 

uma forma de reconfigurar as coisas, mas isso se bem utilizadas. 
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Sendo assim, através da análise dos dados coletados, acredita-se que 

a pesquisa tenha alcançado os objetivos definidos. A pesquisa mostra que o 

uso de metodologias para além do ambiente físico da sala de aula é importante 

e os professores vem adotando isso em suas práticas. Sabemos que o mundo 

mudou, e a educação precisa acompanhar essas mudanças, em algumas 

situações nada vai substituir a importância de um professor na sala de aula, 

como afirma Faria (2008, p.44), “não se pode esquecer que os mais poderosos 

e autênticos “recursos” da aprendizagem continuam sendo o professor e o 

aluno[...]” porém, a presença de tecnologias trouxe uma nova dinâmica no 

ambiente escolar, sobretudo na maneira de ensinar e aprender.  

 Em conformidade com o que foi dito, “[...]A imagem do professor 

transmissor de informação, protagonista central das trocas entre seus alunos e 

guardião do currículo começa a entrar em crise em um mundo conectado por 

telas de computador.” (COLL, MONEREO, 2010, p.31) 

  Em vista disso, o professor deixa de ser o único transmissor do 

conhecimento para se tornar um mediador de diversas formas de aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O objetivo desta pesquisa foi identificar o uso de recursos EAD como 

apoio para o ensino presencial em Instituições de ensino superior de Valença-

Ba. Este estudo permitiu um olhar sobre novas formas de ensinar e aprender no 

ensino presencial, pois, as diversas possibilidades que a inserção de novas 

tecnologias traz no ensino é uma realidade que deve ser abraçada por 

Instituições, não como uma forma de precarizar o ensino tradicional e a 

autonomia de professores, e sim como aliados possibilitando novas formas de 

construção de conhecimento. 

 Essa é uma necessidade que se alinha ao perfil dessa nova geração 

de estudantes “tecnológicos”, sendo capaz de oferecer instrumentos cada vez 

mais atrativos e estão em conformidade com os alunos de hoje. Sendo que, a 

ideia de haver ferramentas que podem proporcionar uma melhor interação entre 

professores, alunos e conteúdos, favorecendo a própria construção do 

conhecimento, é algo que pode transformar de maneira significativa a educação. 

 Os dados colhidos para este trabalho apontam o potencial do uso de 

recursos EAD e uso de TDICs no apoio ao ensino presencial, como uma 

alternativa para dinamizar as aulas e tornar o ensino mais interessante, e os 

professores vem adotando isso em suas práticas, pois fazem um grande 

diferencial no processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, ainda há 

aqueles professores que não utilizam esses recursos e que preferem mesmo 

apenas o espaço presencial, pois reconhecem que em algumas situações a 

utilização desses recursos não é uma alternativa viável. Sendo assim, a 

inserção dessas tecnologias ainda preocupa alguns docentes, provocando uma 

resistência ao uso. 

 A realização deste trabalho foi importante para verificar que os 

professores vem buscando adotar o uso de tecnologias em suas práticas no 

processo de ensino aprendizagem, incorporando métodos/recursos que visam 

contribuir para a melhoria do processo educacional, proporcionando novas 

formas de ensinar, e consequentemente de aprender. Assim, foi verificado 

através dos dados colhidos para esta pesquisa, que professores de ensino 

superior vem adotando em suas práticas o uso de recursos que visam dinamizar 

o ensino presencial. 
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 Porém, dada a relevância do tema abordado, torna-se necessário uma 

nova investigação sobre o assunto. Para futuras pesquisas, sugere-se verificar 

as opiniões de alunos sobre o uso desses recursos no ensino presencial, e como 

isso impacta na maneira de aprender. 
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ANEXO 
 

Perguntas para entrevista aplicada paro os diretores e professores de 

Instituições de ensino superior de Valença-Ba. 

 

De acordo com a Lei Federal de nº 9.394 de 1996, prevista no art. 80 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a Educação a Distância (EAD), passou 

a ser caracterizada como modalidade de Educação. Em seu art. 81 é 

estabelecido que Instituições de ensino superior possam introduzir na 

organização pedagógica dos seus cursos superiores a modalidade EAD, desde 

que esta oferta não ultrapasse 20% da carga horária do curso. 

* Institucional 

1º - Quantos cursos possuem nesta Instituição? Quais? 

2º -  Qual a modalidade destes cursos: 

            Totalmente EAD 

            Semi-presenciais 

            Presenciais 

3º. Nesta Instituição de ensino, a modalidade EAD prevista na Lei Federal de nº 

9.394 está inserida na organização pedagógica dos cursos presenciais?  

4º.  A Instituição faz uso de ferramenta AVA como apoio ao ensino presencial? 

Se sim, qual? Se não, porque?  

 

* Professor 

5º - Você Utiliza recursos EAD para complementar sua disciplina presencial? (Se 

for não, justificar) 

6º - Para qual finalidade utiliza os recursos EAD na disciplina em que ministra? 

7º - Qual sua opinião sobre utilizar uma parte da carga horária da disciplina de 

forma EAD? Porque? 

8º - Houve/há algum tipo de capacitação promovida pela instituição para uso da 

ferramenta AVA? 

9. Além do AVA institucional (no caso de quem utiliza), você utiliza outras TDICs 

para mediar a relação ensino-aprendizagem em sua disciplina? 

10. Você acredita que o uso de AVAs contribui pedagogicamente na relação 

ensino-aprendizagem? Porque? 


