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1. Introdução e Tópicos de Interesse Relacionados 

A oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, na modalidade a distância, 
está tendo um crescimento expressivo nos últimos anos. O censo de 2010 mostra um 
crescimento ainda maior no que diz respeito ao número de concluintes, matrículas e 
oferta de cursos superiores desenvolvidos na modalidade a distância no Brasil. Segundo 
as Sinopses Estatísticas da Educação Superior, publicadas no portal do INEP (INEP, 
2011), o país teve um total de 144.553 estudantes concluintes do ensino superior, 
egressos de um total de 930 cursos de graduação e 930.179 matrículas realizadas. Este 
panorama aponta para uma preocupação com a qualidade dos cursos de forma geral. A 
qualidade de um curso pode ser observada a partir de vários indicadores, dentre os 
principais, tem-se o desempenho dos estudantes em exames nacionais, como a prova do 
ENADE – Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes do Ensino Superior1.  

A aprendizagem dos estudantes, a avaliação desta aprendizagem e a mediação 
pedagógica por parte dos professores e professores tutores, são fatores importantes a 
serem considerados quando se trata da qualidade de um curso a distância. A partir deste 
contexto e pensando na qualidade dos cursos oferecidos nesta modalidade, o objetivo 
deste artigo resumido é apresentar alguns dados parciais, de pesquisas em andamento, 
nas quais se busca refletir sobre a importância de conceitos importantes para a 
construção do conhecimento na educação online.  

Os tópicos de interesse que estão relacionados a esta pesquisa são: cibercultura, 
educação online, mediação pedagógica, interação e interatividade. 

2. Descrição da Pesquisa 

Quando o assunto trata da construção do conhecimento na educação a distância é 
fundamental discutirmos dois conceitos que são importantes para a aprendizagem 
mediada pelas tecnologias digitais, são eles: a interação e a docência mediadora e 
online. Estas discussões são pertinentes porque faz-se necessário refletir sobre as formas 

                                                 
1 Informações sobre o ENADE, disponível em: http://portal.inep.gov.br/enade, com acesso em 12 fev 2013. 



  

de comunicação e de mediação pedagógica em ambientes virtuais, para que se possa 
trabalhar com uma educação menos a distância e mais online.  

Este artigo resumido apresenta um relato de caso e faz parte da pesquisa que está 
em andamento, no Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação 
(PGIE/UFRGS), onde a ideia principal é o estudo de uma arquitetura pedagógica 
(Carvalho, 2005) que contemple, na prática, a interação mútua (Primo, 2003) e a 
mediação pedagógica online (Silva, 2010), com o uso intensivo das tecnologias digitais 
de rede (Teixeira, 2010). Pois, acredita-se que, desta forma, é possível proporcionar 
melhores condições ao estudante virtual para que este consiga construir conhecimento 
em rede, e contribuir com a qualidade dos cursos de graduação online. A seção seguinte 
apresenta os objetivos e a metodologia deste relato de caso.  

3. Objetivos e Metodologia 

O relato de caso em questão tem como objetivo analisar o desempenho acadêmico dos 
estudantes de uma turma de graduação 100% a distância a partir das interações, nos 
fóruns de discussão e na ferramenta chat, do ambiente virtual Moodle.   

Esta disciplina prevê quatro créditos, totalizando sessenta horas-aula, e foram 
analisadas três turmas, em três períodos letivos diferentes (2011/1, 2011/2 e 2012/1). A 
disciplina analisada é oferecida no primeiro semestre do curso e se efetiva em um 
bimestre definido em nove semanas letivas. O planejamento da disciplina prevê 
encontros semanais síncronos, com duração de uma hora e suporte tecnológico da 
ferramenta chat. Além dessa ferramenta de interação e comunicação, o fórum de 
discussão, as mensagens individuais e o correio eletrônico, foram utilizados. A 
ferramenta fórum de discussão esteve disponível em cada módulo de estudo, onde os 
conceitos e as dúvidas, de cada módulo específico, foram discutidos. A ferramenta 
mensagem individual esteve disponível para troca de mensagens individuais entre o 
professor tutor com os estudantes e entre os estudantes e seus pares.  

Para início deste estudo, conforme mostrado na Tabela 1, foi considerado o total 
de estudantes de cada turma (matriculados), o total de estudantes que obtiveram 
aprovação (aprovados) e o total de estudantes que não obtiveram aprovação 
(reprovados). É importante destacar, que os estudantes são pessoas que já atuam na área 
do curso, possuem idade acima de vinte e cinco anos, e residem na região metropolitana 
dos estados do Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC) e Paraná (PR). A Tabela 1 
apresenta os totais referentes às três turmas e a Tabela 2 mostra os percentuais de 
estudantes aprovados e reprovados: 

Tabela 1. Total de estudantes matriculados, aprovados e reprovados por turma 

Situação dos Estudantes Turma 2011/1 Turma 2011/2 Turma 2012/1 
Matriculados 63 88 65 

Aprovados 15 52 30 

Reprovados 48 36 35 

Tabela 2. Percentual de estudantes aprovados e reprovados por turma  

Situação dos Estudantes Turma 2011/1 Turma 2011/2 Turma 2012/1 
Aprovados 23.81% 59.09% 46.15% 

Reprovados 76.19% 40.91% 53.85% 



  

Observa-se que a turma 2011/1 teve o índice de reprovação mais alto e que as 
turmas seguintes tiveram índices melhores no que diz respeito à quantidade de 
estudantes aprovados e reprovados. É importante salientar que a oferta desta disciplina, 
no curso 100% a distância, teve início no ano de 2010/1, e que em 2011/1 estava 
fazendo um ano desta oferta. Isto mostra que os professores tutores ainda estão em 
processo de capacitação e formação docente, e que, com a experiência dos semestres 
anteriores, estes professores tutores foram tendo uma melhor capacitação pedagógica, e 
também, apropriaram-se do que é ser um “professor tutor a distância”. Ou seria um 
docente online ?  

A análise do desempenho dos estudantes foi realizada a partir das interações deste 
estudante no ambiente virtual. Realizou-se uma comparação entre os estudantes que 
mais participaram dos fóruns de discussão e dos chats, além do acesso ao ambiente 
como um todo, e as suas respectivas notas finais.  

É importante salientar que a nota final é calculada a partir da média ponderada 
entre a produção do bimestre (30%) e a prova presencial realizada no polo (70%). 
Entende-se por produção do bimestre como sendo: a) as participações nos fóruns de 
discussão; b) as participações nos chats; c) a entrega de trabalhos escritos; e d) a entrega 
de exercícios pelo ambiente virtual, na forma de envio de arquivos ou de questionários 
de correção automática. 

4. Resultados Parciais  

Finalmente, como resultados parciais, constata-se que, somente a quantidade de acessos 
no ambiente virtual não garante os melhores desempenhos acadêmicos nas avaliações 
presenciais. Observou-se que alguns estudantes acessaram o ambiente muitas vezes, mas 
não apresentaram desempenho satisfatório na avaliação presencial. 

Por outro lado, observa-se que a quantidade de acessos e cliques no ambiente 
virtual, configura a interação de uma forma reativa (Primo, 2003), e efetivamente, não 
contribui para a construção do conhecimento, e tão pouco, para a aprendizagem. Isto 
quer dizer que, mesmo o estudante tendo entrado no ambiente virtual um maior número 
de vezes do que o comparado com outros estudantes, não garante que este estudante 
esteja aprendendo e construindo conhecimento na educação a distância.  

A interação reativa (Primo, 2003) é constatada como uma comunicação 
unidirecional, onde somente um dos atores age e os outros atores apenas recebem a 
mensagem, sem interferir na comunicação, nem na mensagem.  

A aprendizagem foi observada quando os estudantes, efetivamente, participaram 
das atividades colaborativas propostas no ambiente (fóruns e chats) e que tiveram estas 
interações mediadas pelo professor tutor.  

 Nestas situações, constatou-se que houve uma interação mútua (Primo, 2003), a 
partir de uma docência mediadora, numa relação de diálogo entre professores e 
estudantes e entre estudantes e seus pares.  Nesta situação, Primo (2003) define a 
comunicação como sendo bidirecional, isto é, uma comunicação entre os atores 
envolvidos no processo de aprendizagem. A Tabela 3 apresenta um resumo dos 
conceitos comentados.  

 



  

Tabela 3. Resumo dos Conceitos 

Paradigma 
Educacional 

(Moraes, 1997) 

Mediação Pedagógica 
(Silva, 2010) 

Interação 
(Primo, 2003) 

Educação  
(Freire, 1982) 

Tradicional Tutoria Reativa Reativa Bancária 
Emergente Docência Mediadora Mútua Dialógica 

Por isso, é importante salientar, que o planejamento pedagógico de novos cursos 
oferecidos na modalidade a distância, precisa prever atividades com situações didáticas 
que priorizem a interação mútua e mediada pelo professor, a partir do uso das 
ferramentas da Web 2.0 incorporadas no ambiente virtual.  

Outro aspecto importante é a oferta de formação docente constante, com dois 
objetivos principais: a) capacitá-los para o uso pedagógico das tecnologias digitais de 
rede e b) conscientizá-los para uma nova postura diante do espaço digital como 
ambiente educacional para exercer a docência online, uma postura mediadora e pautada 
no diálogo (Freire, 1982). 

Finalmente, faz-se necessário refletir sobre uma nova era na educação a distância, 
onde se possa pensar em uma educação mais online e menos a distância, baseada em 
atividades onde os estudantes possam construir conhecimentos em interação com o 
ambiente virtual, com os professores e com seus pares.  
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