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RESUMO 

 

A introdução de novas tecnologias no processo educacional, notadamente os sistemas virtuais 

de aprendizagem via web, vem possibilitando que a Educação a Distância (EAD) se torne mais 

interativa. Esses avanços no EAD trouxeram uma nova forma de pensar e de aperfeiçoar 

continuadamente a qualidade do serviço de educação. Como resultado destes avanços as Instituições 

de Ensino Superior (IES) necessitam desenvolver competências tecnológicas relativas ao uso e 

exploração das tecnologias de informação. O objetivo desta dissertação é compreender a relação do 

uso das tecnologias de Educação a Distância e o desenvolvimento da competência tecnológica da 

Instituição de Ensino Superior a partir da articulação entre artefatos, agentes e prática. O recorte 

conceitual desta pesquisa se concentra na tecnologia e competência na prática. Parte-se de um 

abordagem estruturacionista da tecnologia, em que a partir de seu contato com o usuário, resultados 

inesperados surgem em relação aos propósitos originais. A prática humana é constituída e 

reconstituída a cada dia e as práticas coletivas se tornam rotinas. Portanto, o desenvolvimento da 

competência tecnológica resulta da interação recorrente entre artefatos, agentes e a forma como as 

novas práticas são institucionalizadas ao longo do processo de implantação e uso da tecnologia. O 

objetivo geral desta dissertação é compreender a relação do uso das tecnologias de Educação a 

Distância e o desenvolvimento da competência tecnológica da Instituição de Ensino Superior a partir 

da articulação artefatos, agentes e prática. Os objetivos específicos deste estudo são: 1. Identificar os 

artefatos de EAD utilizadas pela Instituição de Ensino Superior e a estrutura necessária para implantar 

o curso de EAD em uma IES; 2. Compreender as competências dos agentes envolvidos no 

desenvolvimento e uso da tecnologia de EAD, em termos de conhecimento, experiências e 

habilidades; 3. Analisar a prática de EAD a partir da introdução da tecnologia, em termos de 

treinamento e adaptação às mudanças; 4. Analisar o impacto da relação do uso da tecnologia e o 

desenvolvimento da competência tecnológica em EAD em termos de qualificação do professor, 

conteúdo ensinado e participação de mercado. Na concepção destes objetivos, optou-se pela pesquisa 

qualitativa de caráter predominantemente interpretativo, exploratória e descritiva, com base na técnica 

de estudo de caso único. Os dados foram analisados segundo a abordagem interpretativa de análise de 

conteúdo proposta por Flores (1994). Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com gestores, 

desenvolvedores, professores e tutores que atuam em EAD. As diferentes visões desses participantes 

contribuíram para um melhor detalhamento do processo de interação dos agentes com a tecnologia. A 

pesquisa mostra que tanto a tecnologia, quanto os agentes e as práticas sofreram mudanças por conta 

da dinâmica de introdução dessa nova modalidade de ensino, trazendo reflexões sobre os papéis 

desempenhados pelos usuários e a influência sobre o próprio modelo de ensino presencial. 

Palavras-chave: Competência Tecnológica, Educação a Distância, Tecnologia na prática, 

Competência na prática, Instituição de Ensino Superior, Serviço mediado por tecnologia. 
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ABSTRACT 

 

The introduction of the new technologies in the educational process, especially virtual learning 

systems via web, is enabling the Distance Education (DE) become more interactive. Those advances in 

DE bringing a new way of thinking and continuously improving the quality of education service. 

Because of these advances, the Higher Education Institutions (HEI) need to develop technological 

skills related to the use and exploitation of information technology. The objective of this dissertation is 

to understand the relationship of the use of technologies for Distance Education and the development 

of technological competence of the Higher Education Institution from the articulation between 

artifacts, agents and practice. The conceptual framework of this research focuses on technology and 

competence in practice. It starts on the approach structurationist technology, through contact with the 

user, unexpected results arise in relation to original purposes. The human practice has constituted and 

reconstituted every day and collective practices become routine. Therefore, the development of 

technological competence results from recurring interaction between artefacts, agents, new 

institutionalized practices throughout the process of implementation and use of technology. The 

objective of this dissertation is understand the relationship of the use the Distance Education’s 

technologies and the development of technological competence of the Institution of Higher Education 

from the articulation artifacts, agents and practice. The specific objectives of this study are: 1) identify 

the artifacts used in DE by HEI and the necessary infrastructure to deploy DE at an HEI.; 2) 

understand the competencies of the agents that develop and use the technology of DE in terms of 

knowledge, experience and skills; 3) analyze the practice of DE from the introduction of technology, 

in terms of training and adaptation to changes; 4) analyze the impact of using technology and the 

development of technological competence in terms of professor qualification, teaching content and 

market share. In defining these goals, we opted for qualitative research, predominantly interpretive, 

exploratory and descriptive based on a single case study. The data were analyzed according to 

interpretative approach of content analysis proposed by Flores (1994). Semi-structured interviews had 

conducted with managers, developers, teachers and tutors that work in DE. The different views of 

these participants contributed to a more process detailed of the interaction between agents and 

technology. The research shows that both, the technology, the agents and the practices have changed 

because of the dynamic introduction of this new type of education model, bringing reflections about 

the users roles and the influence on the presence education model. 

 

Keywords: Technological Competence, Distance Education, Technology in practice, 

Competence in Practice, Higher Education Institution, Service mediated by technology. 
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1. Introdução 

 

As projeções para o setor de ensino no Brasil são boas. O crescimento do setor tem 

sido estimulado pelo aquecimento da economia nacional, assim como as maiores exigências 

do mercado de trabalho, levando à inserção de um número cada vez maior de estudantes nas 

Instituições de Ensino Superior, como também em cursos de Pós Graduação e 

Especializações. Isso impactará no faturamento nominal em Reais e o setor deverá apresentar 

crescimento de mais de 11,2% em 2012 (LAFIS, 2011). Entretanto, as tendências para o 

futuro e o atual momento de consolidação do mercado das Instituições de Ensino Superior 

(IES) trazem à tona a necessidade por parte dos gestores da utilização de um posicionamento 

estratégico diferenciado em busca de vantagens competitivas que garantam não só a 

sobrevivência como também a possibilidade de obter crescimento em um setor 

hipercompetitivo.  

As IES estão expostas a ambientes de negócios cada vez mais incertos diante de 

fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos do cenário geral, somados às variáveis 

específicas do ambiente do Ensino Superior, como as políticas governamentais de 

privatização ou fortalecimento do Ensino Público. Assim, as instituições veem-se obrigadas a 

manter um processo contínuo de alerta, adaptação e ajuste às mudanças ambientais, tendo que 

contar com o mais alto nível de confiabilidade das informações, para definirem seu 

posicionamento (FORTE et al., 2009). 

Dentre as mudanças em curso, destaca-se o surgimento de uma classe de sistemas 

web, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), voltados aos procedimentos envolvidos 

nas tarefas e serviços acadêmicos, que auxiliam na mudança de paradigma do ensino 

tradicional centralizado para um ensino colaborativo descentralizado. O AVA de uma 

Instituição de Ensino Superior é uma forma relevante de contato direto do usuário com a 

instituição. (NETO; TAKAOKA, 2009) 

Os sistemas web são aplicações desenvolvidas para funcionarem com comunicação via 

rede Internet, acessadas por meio de um navegador web e são criados para atender aos 

objetivos organizacionais das organizações. Eles permitem o compartilhamento de 

informações em tempo real e suportam processos colaborativos e de comunicação. A web se 

popularizou devido à criação de navegadores com interface gráfica, fato que facilitou o acesso 

e estendeu seu alcance ao público em geral. O navegador permite o fácil acesso a dados 

textuais e multimídias, como imagens e sons, sendo aceito pelo público, especialmente pela 
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facilidade de uso. Estes navegadores impulsionaram o crescimento da Internet como principal 

meio de comunicação no fim do século XX (NETO; TAKAOKA, 2009). 

No Brasil, o uso dos ambientes virtuais de aprendizagem vem ganhando espaço na 

medida em que há um avanço no acesso às tecnologias da informação e no uso da Internet. O 

relatório que resulta da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2009 informa 

que, em um ano, o número de pessoas que acessaram a Internet aumentou em 12 milhões. 

(IBGE, 2009). O uso da Internet com a finalidade de estudo e aprendizagem aparece em 3o 

lugar na medição feita pelo IBGE, posicionando-se na sequência das finalidades de 

comunicação com outras pessoas e de atividade e lazer (IBGE, 2008). 

Historicamente, o setor educacional apresenta uma tendência em protelar a absorção 

de inovações em suas práticas pedagógicas, sendo a escola, um dos últimos setores a absorver 

os avanços tecnológicos. Entretanto, os sistemas web podem alterar este quadro, uma vez que 

as formas efetivamente inovadoras de educação pela Internet podem ser geradas e colocadas 

em prática (SANTOS, N., 1999). Esse avanço tecnológico propiciou o desenvolvimento de 

novas alternativas de ensino a distância (EAD), que vêm sendo pesquisadas e praticadas em 

universidades e empresas (TEIXEIRA et al., 1998; MOORE, ANDERSON, 2003).  

Desde o início desta década, os números da Educação a Distância (EAD) no Brasil 

têm revelado, por meio de levantamentos feitos a respeito, uma evolução significativa em 

relação ao crescimento econômico do país. Os dados do Censo da Educação Superior 

divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) também deixam claro o avanço da educação 

privada sobre a pública em EAD. Na série histórica dos números referentes ao nível de 

graduação, pode-se ver que, no ano de 2005, o número de alunos de Ensino Superior em EAD 

na rede privada superou pela primeira vez os números de alunos da rede pública e desde então 

só cresceu, a ponto de chegar a 2007 já com 70% dos alunos. O resultado é similar ao que 

apurou o CensoEAD.BR 2009 no levantamento sobre todos os níveis educacionais (do básico 

à pós-graduação): 74,5% dos alunos em instituições privadas. A prevalência do privado sobre 

o público também pode ser observada no número de instituições e no de cursos a distância. 

O universo das instituições que praticam essa modalidade credenciada pelo Sistema de 

Educação no Brasil chegou a 376 com 1.752 cursos e 1.075.272 de alunos segundo o  Censo 

EAD.BR de 2009, com seu relatório divulgado no site da Associação Brasileira de Educação 

a Distância (ABED).  
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O relatório divulgado em 2011, mostra que os cursos de Educação a Distância (EAD) 

aumentaram 30,4% e já representam 14,1% das matrículas de graduação, enquanto a 

modalidade presencial cresceu 12,5% (LAFIS, 2011). 

O aumento do uso de sistemas de informação voltados para o ensino e aprendizagem 

nas instituições de ensino leva a crer que tais sistemas deixaram de ser diferenciais 

competitivos para se tornarem requisitos condicionantes em um mercado altamente 

competitivo como o mercado de ensino superior (NETO; TAKAOKA, 2009).  

A sobrevivência das universidades, enquanto instituições de ensino, demanda o 

desenvolvimento de maior competência no uso da tecnologia da informação e nas novas 

tecnologias de EAD. O novo cenário traz a necessidade de desenvolvimento de uma imagem 

sólida e de reputação, consolidando a marca, destacando-se tanto em volume de cursos como 

em abrangência de conhecimentos, trazendo uma nova forma de pensar e de aperfeiçoar 

continuamente a qualidade de serviços, os sistemas de avaliação e a flexibilidade (IVES; 

JARVENPAA, 1996). 

Em suma, o EAD é uma realidade presente no mercado de ensino e das Instituições de 

Ensino Superior no Brasil e no mundo e, por esta razão, é necessário analisar os impactos 

destas tecnologias na competitividade destas instituições. Neste estudo em particular, a 

preocupação está em compreender a relação entre a adoção e uso das tecnologias de EAD e o 

desenvolvimento de competência tecnológica na Instituições de Ensino Superior (IES), tendo 

em vista que a difusão e o uso de novas tecnologias de informação e comunicação nas práticas 

educacionais trouxeram mudanças na produção de materiais didáticos e nas metodologias de 

ensino-aprendizagem. Tais mudanças são mais evidentes quando nos referimos à educação a 

distância. As alterações acontecem tanto em atividades de ensino-aprendizagem como nos 

modos de gestão da educação a distância, tornando-a mais flexível e descentralizada 

(MARTINS, 2008) 

Observam-se duas lacunas importantes que justificam este estudo. Em primeiro lugar, 

as pesquisas sobre competência em EAD, via de regra, estão focadas no nível individual, 

notadamente do ponto de vista da aprendizagem, em que são analisados os resultados efetivos 

desta forma de ensino na relação professor/aluno e na transferência de conhecimento. 

(MORAN, 2000; JACINSKI; FARACO, 2002; ANDERSON; DRON, 2012; SILVA, 2012) 

Entretanto, não são analisados os reflexos do ponto de vista coletivo ou organizacional. O 

foco deste estudo está em analisar a competência no nível da organização, mais 
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especificamente a competência tecnológica desenvolvida pela instituição que possui o EAD 

como uma opção na prestação do serviço de ensino.  

O tema competência é discutido em três níveis de análise: individual, coletivo e 

organizacional.  Nos anos 80, a discussão se concentrava no indivíduo, ou seja, no 

profissional. A análise era feita sobre a capacidade de agir diante das dificuldades, grau de 

conhecimento e habilidades ( LE BOTERF , 2007; RUAS, 2004, 2006; ZARIFIAN, 2008).  

A partir da década de 90, com o trabalho de Prahlad e Hamel (1990), o tema 

competência passa a ser analisado no nível organizacional, do ponto de vista da contribuição 

para a vantagem competitiva da empresa. De acordo com os autores, a competência 

organizacional, portanto, traz uma visão mais estratégica e é definida pelo conjunto de 

habilidades e tecnologias derivados dos recursos da organização.    

Trabalhos recentes sobre competência propõe que as competências organizacionais 

fundamentais para a empresa resultam da combinação de competências coletivas exploradas 

em vários serviços internos e/ou no interior de diversos departamentos  (RETOUR; 

KROHMER, 2011) A competência coletiva, conforme esses autores, é formada por quatro 

atributos fundamentais: o referencial comum, a linguagem compartilhada, memória coletiva e 

o engajamento subjetivo. A competência coletiva, portanto, possui papel duplo e fundamental: 

fator de desenvolvimento das competências individuais e elemento constitutivo das 

competências essenciais da organização.  

  O conceito de competência tecnológica, foco desta dissertação, tem sido discutido em 

níveis variados. Alguns estudos apresentam um nível analítico mais amplo, no nível do país 

(LALL, 1992) e do setor, como siderurgia (FIGUEIREDO, 2002, 2003) e software 

(ANDRADE; FIGUEIREDO, 2008; MIRANDA; FIGUEIREDO, 2010). Nesses setores a 

tecnologia é mais evidente, sendo diferente, portanto, da maioria dos casos das empresas de 

serviços. 

Os indicadores utilizados nestes estudos, em geral, estão relacionados às habilidades e 

conhecimentos tecnológicos, investimentos futuros e inovações geradas nos processos de 

produção. Esses estudos baseia-se em número de patentes registradas ou pelo impacto em 

termos de competitividade e sobrevivência em determinado mercado, como no caso da 

pesquisa em que se analisa capacidade tecnológica no setor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) em países emergentes feita por Andrade e Figueiredo (2008). São 

estudos, portanto, voltados para os resultados da competência tecnológica do ponto de vista da 

inovação. 
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Notadamente, são estudos que não abordam a competência tecnológica conforme o 

conceito de competência como ação (SANDBERG, 2000; RUAS, 2004, 2006), em que os 

atributos do indivíduo e do processo de trabalho devem ser vistos em uma perspectiva 

interativa e dinâmica. Para isso, é necessário abordar tecnologia tal como proposto por 

Orlikowski (1992; 2000; 2007), em que a tecnologia é vista como o resultado da ação humana 

coordenada e, portanto, como inerentemente social. O papel da tecnologia, quando 

considerada a interação entre agentes humanos e a própria tecnologia podem ser tratados 

como estrutural e socialmente construídos, mostrando a visão dinâmica entre o processo de 

desenvolvimento da tecnologia e seu uso, considerando a relação de tempo e espaço.  

Segundo a autora, existe flexibilidade na forma como as pessoas projetam, interpretam 

e usam a tecnologia, em função dos componentes materiais que compõem o artefato, o 

contexto institucional em que uma tecnologia é desenvolvida e utilizada e o poder, 

conhecimento e interesse dos agentes humanos (desenvolvedores, usuários e gestores). 

O foco deste estudo está no uso da tecnologia e os resultados gerados em termos do 

desenvolvimento da competência tecnológica. Parte-se de uma visão da tecnologia como 

prática  (ORLIKOWSKI, 2000, 2007), em que a tecnologia é criada e alterada pela ação 

humana e é usada por seres humanos para realizar alguma ação. Sob esta perspectiva a 

competência tecnológica é identificada na ação, sendo cíclico o processo de desenvolvimento 

de tal competência, uma vez que as informações sempre transitam entre os agentes humanos e 

a própria a tecnologia.  

Diante dessa discussão, o problema de pesquisa é:  

Qual a relação do uso das tecnologias de Ensino a Distância e o desenvolvimento da 

competência tecnológica da Instituição de Ensino Superior? 

O objetivo geral desta dissertação é compreender a relação do uso das tecnologias de 

Educação a Distância e o desenvolvimento da competência tecnológica da Instituição de 

Ensino Superior a partir da articulação artefatos, agentes e prática. 

A pesquisa terá como diretrizes os seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar os artefatos de EAD utilizadas pela Instituição de Ensino Superior e 

a estrutura necessária para implantar o curso de EAD em uma IES.  

2. Compreender as competências dos agentes envolvidos no desenvolvimento e 

uso da tecnologia de EAD, em termos de conhecimento, experiências e 

habilidades. 
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3. Analisar a prática de EAD a partir da introdução da tecnologia, em termos de 

treinamento e adaptação às mudanças. 

4. Analisar o impacto da relação do uso da tecnologia e o desenvolvimento da 

competência tecnológica em EAD em termos de qualificação do professor, 

conteúdo ensinado e participação de mercado. 

 

A dissertação inicia-se com o referencial teórico, que começa conceituando serviço e 

tecnologia, abrindo a discussão sobre os temas de Educação a Distância e Tecnologia de 

EAD. Na sequência, a discussão se concentra no tema competência, apresentando as 

diferenças entre as competências individuais, coletivas e organizacionais e faz uma reflexão 

sobre rotinas, habilidades e competência organizacional. O referencial segue com a 

conceituação de competência tecnológica. A articulação entre tecnologia e prática e o 

detalhamento sobre competência em EAD aparecem na sequência. O referencial é finalizado 

com o recorte conceitual desta pesquisa se considera a tecnologia e a competência na prática. 

A metodologia é apresentada na sequência. Cabe destacar que o foco desta pesquisa é 

compreender a relação do uso das tecnologias de Educação a Distância e o desenvolvimento 

da competência tecnológica da Instituição de Ensino Superior a partir da articulação artefatos, 

agentes e prática. Trata-se, portanto, de um fenômeno social. A abordagem escolhida para 

atender os objetivos do estudo foi a qualitativa, predominantemente interpretativa, 

exploratória e descritiva. Os dados sobre competência tecnológica nas IES foram coletados 

com especialistas em EAD e desenvolvedores, usuários (professores/tutores) e gestores de 

uma IES que desenvolve e usa o EAD como ferramenta de prestação de serviço de ensino. 

Grande parte das informações apresentadas na caracterização da empresa foi retirada do 

relatório de investidores publicado pela própria Instituição no último trimestre de 2012. 

No capítulo 4 é apresentada a análise dos dados coletados, utilizando análise de 

conteúdo segundo Flores (1994), com a definição de meta-categorias, categorias e 

subcategorias, que foram definidas com base na análise textual dos relatórios e das entrevistas 

transcritas. 

No capítulo 5 são discutidos os dados apresentados e no capítulo 6 é apresentada a 

conclusão desta dissertação articulando os dados da pesquisa com os objetivos deste trabalho. 

O processo de desenvolvimento e uso da tecnologia da EAD contribui para o 

desenvolvimento da competência tecnológica da IES e da própria tecnologia.
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2. Referencial Teórico 

 

O referencial teórico aqui apresentado consiste em delinear os principais conceitos e 

definições que compõem o problema de pesquisa e norteiam os objetivos propostos. A 

primeira discussão concentra-se na relação entre serviços e tecnologia, relevantes para 

introduzir o conceito de EAD por ser este um tipo de serviço mediado por tecnologia 

(SCHUMANN et al, 2012). Na sequência são apresentados os principais aspectos do EAD e 

como estes se articulam com o recorte conceitual de tecnologia adotado, que tem como base a 

teoria da prática. 

A seção seguinte concentra-se no tema competência, onde são avaliadas as várias 

perspectivas de análise: competências individuais, coletivas e organizacionais (RUAS, 2006; 

MICHAUX, 2011; CORIAT; DOSI, 2002). Dentro dessas reflexões, são encontrados outros 

conceitos, como conhecimento, habilidade, rotina, prática e capacidade. Em seguida, são 

apresentados os principais aspectos da competência em EAD. Por fim, é discutido o conceito 

de competência tecnológica e o recorte conceitual adotado. 

 2.1 Serviços e Tecnologia 

 

O ensino é um tipo de serviço caracterizado pelo alto grau de intangibilidade. Ao 

contrário da qualidade de bens, que pode ser medida objetivamente por meio de indicadores 

como durabilidade e número de defeitos, a qualidade de serviço tem uma natureza mais 

abstrata e esquiva, sendo mais adequada medi-la avaliando-se a qualidade percebida pelos 

clientes (PARASURAMAN et al., 1988). 

O conceito de serviço refere-se a todo serviço prestado a destinatários precisos, com 

utilizações claramente definidas, tendo em vista os problemas dos destinatários e os usos 

concretos que esses clientes podem fazer do produto em suas próprias atividades (ZARIFIAN, 

2008). 

O serviço justifica a sobrevivência da organização e o emprego dos assalariados que 

trabalham na organização. O critério de produtividade reside na compreensão dos problemas 

específicos do cliente, na capacidade de escutar e de entender e no caráter adequado da 

solução que a empresa propõe ao cliente. O cliente participa na coprodução do serviço e 

coopera na avaliação, durante o processo de prestação do serviço, dos efeitos positivos que 

ele, usuário, obtém. É no serviço prestado e avaliado pelo cliente-usuário, que o valor ganha 
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importância em relação aos recursos que a empresa precisou mobilizar para prestá-lo 

(ZARIFIAN, 2008). 

De acordo com Zarifian (2008), a empresa de serviço deve trabalhar as expectativas do 

cliente, antecipando-se a elas e expressando o que lhe parece possível oferecer a um custo 

razoável. Trabalhar como professor na universidade, por exemplo, é produzir serviço para os 

estudantes. Isso implica conhecer suas necessidades, suas expectativas e a maneira de 

raciocinar e adequar seu ensino aos tipos particulares de estudantes. 

Conforme apontado em Meirelles (2006), existem diferentes abordagens para se 

classificar as características dos serviços. Na abordagem contemporânea, há autores cuja 

análise está centrada nas características de oferta (características do processo de produção e 

do produto gerado) e autores mais preocupados com as características de consumo (funções 

desempenhadas pelos serviços e o público a que se destinam - indústria, famílias e entidades 

de governo). 

A hipótese defendida por Meirelles (2006) é de que a natureza específica das 

atividades de serviço reside no fato de serem essencialmente realização de trabalho, 

independentemente das características formais do processo produtivo ou do produto resultante 

deste processo. A partir desta definição é possível compreender os atributos típicos de serviço, 

como a intangibilidade e a simultaneidade entre produção e consumo. Outro atributo evidente 

a partir desta perspectiva de processo é a irreversibilidade dos serviços, pois, uma vez 

disparado o processo de realização de trabalho não é possível revertê-lo. É possível 

interrompê-lo, mas não revertê-lo, uma vez que a ação e o efeito já se deram ao longo do 

processo de trabalho. Sendo trabalho em processo, os serviços são em essência geradores de 

valor. Se não há realização de trabalho, não há serviço e, portanto, não há geração de valor. 

Ainda existe a opção da exploração de renda, como no caso do aluguel de um imóvel, 

entretanto este não é um serviço, posto que não há realização de trabalho. A autora conclui 

afirmando que serviço é simplesmente realização de trabalho em processo e é a sua existência 

que garante a incessante reprodução do capital aplicado no setor ao qual está vinculado, o que 

permite tratá-los de forma endógena e integrada no sistema econômico. 

O serviço de educação é, de acordo com a classificação proposta por Meirelles (2006), 

um serviço puro, que consiste em realizar um trabalho único e exclusivo, no qual o resultado 

do processo de trabalho é o próprio trabalho, não existindo necessariamente um produto 

resultante. 
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A despeito dessa natureza de serviço puro, o trabalho realizado não necessariamente 

tem os recursos humanos como base exclusiva. Na perspectiva conceitual proposta pela 

autora, o trabalho em serviço envolve também o uso de máquinas e equipamentos, 

denominado de trabalho mecânico.  

O conteúdo de trabalho mecânico está cada vez mais presente nos serviços da 

economia moderna (MEIRELLES, 2006), principalmente quando se trata de serviços 

mediados pela tecnologia (SCHUMANN et al, 2012). 

Os serviços mediados por tecnologia são serviços prestados por uma interface 

tecnológica entre fornecedor e cliente, que permite uma troca imediata de informações a 

longas distâncias, como por exemplo, o Ensino a Distância (FROEHLE; ROTH, 2004; 

SCHUMANN et al., 2012). 

A mediação tecnológica de serviços elimina a necessidade de uma localização comum 

do cliente e seu fornecedor. A troca imediata de uma quantidade crescente de informações 

torna os serviços mediados por tecnologia cada vez mais multifuncionais, permitindo uma 

substituição adequada de serviços, que anteriormente só poderiam ser fornecidos por meio de 

contatos diretos do fornecedor e do cliente e/ou objeto do serviço (SCHUMANN et al., 2012).  

Esta troca imediata de informações é a principal diferença em relação aos serviços 

tradicionalmente oferecidos. Entretanto os serviços mediados por tecnologia não representam 

um tipo homogêneo de serviço. O que eles têm em comum é que podem ser transmitidos a 

longas distâncias e isso tem grandes implicações para a gestão dos serviços. No entanto, essas 

implicações não seguem uma lógica comum a todos os serviços mediados por tecnologia, eles 

têm diferenças com base na forma como a tecnologia é aplicada para prestação de serviços 

(SCHUMANN et al., 2012). 

De acordo com Schumann et al. (2012), existem três tipos de serviços mediados pela 

tecnologia: 1) self-service; 2) serviços de consultoria interativos; 3) serviços remotos. O self-

service tem como base a automação, o que exige a padronização e capacidade de 

armazenamento dos processos de prestação de serviços. Os serviços remotos e serviços de 

consultoria on-line normalmente são personalizados e difíceis de automatizar.  

Os serviços de Educação a Distância são considerados por Schumann et al (2012) 

como serviços mediados pela tecnologia, sendo classificados como self-service. 

O próximo item abordará o tema da Educação a Distância e apresentará as facilidades 

trazidas pelos avanços nas tecnologias de telecomunicações e crescimento no uso da Internet. 
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2.2 Educação a Distância 

 

A Educação a Distância (EAD) não é novidade. No Brasil, tem funcionado há décadas 

por meio de cursos por correspondência, como os do Instituto Universal Brasileiro, e pela 

televisão, como o Telecurso 2o Grau, criado pela Rede Globo (TEIXEIRA et al., 1998). 

Entretanto, o EAD atualmente usa sistemas de informação com base na web, sistemas estes 

que vêm sendo aplicados em diversos setores, incluindo não só o setor educacional (NETO; 

TAKAOKA, 2009). 

Ao pensarmos nas tecnologias de EAD, portanto, podemos dividi-las nas seguintes 

gerações: 1) primeira geração: correio. 2) segunda geração: definida pelos meios de massa de 

produção de televisão, rádio e cinema. 3) terceira geração: introdução de tecnologias 

interativas: inicialmente áudio, depois texto, vídeo e então conferência pela web e imersiva. 4) 

quarta e quinta gerações: a definição não é clara, mas pode-se registrar o uso de bancos de 

dados inteligentes (TAYLOR, 2000), que criam “aprendizagem flexível inteligente” ou que 

incorporam tecnologias da Web 2.0 ou Web semântica (ANDERSON; DRON, 2012).  

A Web 2.0 traz o conceito de “computação nas nuvens” ou “cloud computing”, no 

qual não é mais necessário instalar softwares nos computadores ou qualquer outro dispositivo, 

pois o acesso aos programas acontece diretamente na Internet, sendo possível editar, 

acrescentar, compartilhar e salvar diferentes tipos de arquivos (MACHADO et al., 2013).  

Um ponto importante, destacado por Anderson e Dron (2012), é que nenhuma 

geração, ao longo do tempo, eliminou a anterior e tanto o aluno, quanto o designer de EAD, 

portanto, tiveram suas opções aumentadas. O uso da Internet permite que programas de 

Master of Business Administration (MBA) de escolas, que estão no topo do ranking de 

negócios, sejam oferecidos em todo o mundo, ampliando o público alvo, que não fica limitado 

ao campus da universidade. Essa facilidade reduz os custos, pois elimina os gastos que 

envolvem a viagem e a estadia fora do país. As opções de data também se ampliam, pois os 

alunos não precisam abandonar suas atividades diárias, planejar férias e sair do país para 

estudar. O aluno, portanto, conta com mais flexibilidade e conveniência (SCHUMANN et al., 

2012). 

No Brasil, é no final da década de 1990 que a Educação a Distância entra num 

processo de expansão, direcionado, de certa forma, por políticas educacionais implementadas 

pelo Ministério da Educação, como a criação, em 1996, da Secretaria de Educação a Distância 

(SEED), que passou a subsidiar programas e ações voltadas para a Educação a Distância em 
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todos os níveis educacionais por meio do fomento à incorporação das tecnologias de 

informação e comunicação nos métodos didático-pedagógicos (MARTINS, 2008). 

Na Instituição de Ensino Superior (IES), até o ano de 2006, a política para Ensino a 

Distância ou implantação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) na IES era 

inexistente. Todo o processo de ensino e pesquisa que envolvia os docentes era desenvolvido 

presencialmente. O único contato do aluno com a instituição pela Internet era feito por meio 

do site, que funcionava, em sua maioria, apenas para lançamento e visualização de notas, 

faltas e posição financeira. A partir do início de 2007, a IES se mobilizou para viabilizar a 

implantação de um Ambiente Virtual de Aprendizagem que funcionasse como infraestrutura 

para futuros projetos de EAD (NETO; TAKAOKA, 2009). 

O avanço dos sistemas virtuais de aprendizagem foi fomentado pelo próprio aumento 

do número de espaços de interação interpessoal na Internet, bem como pela crescente procura 

por cursos de Educação a Distância que possuem como base os recursos disponíveis na rede. 

Esses fatos promoveram a expansão do uso do AVA para facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem, tanto como suporte para distribuição de materiais didáticos quanto como 

complemento aos espaços presenciais de aprendizagem (MARTINS; CAMPESTRINI, 2004). 

Com o EAD, o professor passa a ter um leque de novas opções de ferramentas e de 

metodologias de ensino que oferecem uma maior oportunidade de organização da 

comunicação com o corpo discente, além de trabalhar todo o conteúdo presencial e virtual, 

com a possibilidade de avaliação por ambos ambientes. Os ambientes virtuais ampliam o 

papel do professor, de informador, que apenas apresenta o conteúdo, para um orientador de 

aprendizagem, que gerencia a pesquisa e a comunicação, dentro e fora da sala de aula 

(MORAN, 2000). Entretanto, o EAD não se resume ao ambiente virtual. 

O termo Educação a Distância (EAD) sofreu alterações ao longo da história, 

principalmente com o surgimento de novas tecnologias. Keegan (1991) mostra diferenças do 

conceito de Educação a Distância apresentadas por alguns autores: (KEEGAN, 1991) 

 Dohmem (1967): forma sistematicamente organizada de auto-estudo onde o 

aluno se instrui a partir do material de estudo que lhe é apresentado. O 

acompanhamento e a supervisão são feitos por um grupo de professores, 

utilizando-se de meios de comunicação capazes de vencer longas distâncias. 

 Peters (1973): método racional de compartilhar conhecimentos, habilidades e 

atitudes, por meio da aplicação da divisão do trabalho e de princípios 

organizacionais, bem como pelo uso extensivo de meios de comunicação, 
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especialmente para reproduzir materiais técnicos de alta qualidade, os quais 

tornam possível instruir um grande número de estudantes ao mesmo tempo, 

enquanto esses materiais durarem. É uma forma industrializada de ensinar e 

aprender. 

 Moore (1973): família de métodos instrucionais onde as ações dos professores 

são executadas à parte das ações dos alunos, incluindo situações continuadas 

que podem ser feitas na presença dos estudantes. A comunicação entre o 

professor e o aluno deve ser facilitada por meios impressos, eletrônicos, 

mecânicos ou outros. 

 Holberg (1977): o termo “educação a distância” refere-se a várias formas de 

estudo, de vários níveis, que não estão sob a contínua e imediata supervisão de 

tutores presentes com seus alunos nas salas de leitura ou no mesmo local. A 

educação a distância se beneficia do planejamento, direção e instrução da 

organização do ensino. 

Para a Associação Brasileira de Ensino a Distância (ABED), existem muitas 

definições possíveis, mas há um consenso mínimo em torno da ideia de que EAD é a 

modalidade de educação em que as atividades de ensino-aprendizagem são desenvolvidas 

majoritariamente ou exclusivamente sem que alunos e professores estejam presentes no 

mesmo lugar à mesma hora (ABED, 2012). (ABED, 2012) 

Vale destacar que o EAD é um aprendizado organizado e exige técnicas especiais de 

criação do curso e de instrução, sua comunicação ocorre por meio de várias tecnologias, além 

de ter uma disposição organizacional e administrativa especial (MOORE; KEARSLEY, 

2011). 

O EAD pode ser considerado um elo que permite a superação de limitações físicas 

entre o professor e o aluno e estabelece uma comunicação de via dupla, necessitando, 

portanto, de meios que permitam a comunicação entre ambos (SILVA, 2012).  Segundo o 

autor, o EAD é uma ferramenta de educação adequada, pois atende às demandas educacionais 

da atual sociedade, permitindo uma globalização na atualização e renovação da qualificação 

profissional. 

Keegan (1991) apresenta os elementos centrais da EAD: 

1. Separação física entre professor e aluno; 

2. Influência da organização educacional (planejamento, sistematização, 

plano, projeto e organização rígida); 
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3. Uso de meios técnicos de comunicação, usualmente impressos, para unir o 

professor ao aluno e transmitir os conteúdos educativos; 

4. Comunicação de mão-dupla, onde o estudante pode beneficiar-se da 

iniciativa no diálogo; 

5. Possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de 

socialização;  

6. Participação de uma forma industrializada de educação, potencialmente 

revolucionária. 

A interação é componente integral de uma experiência educacional de qualidade, 

sendo feita de forma presencial ou a distância. As opções de ferramentas de interação são 

muitas e isso traz desafios para os educadores e administradores, que devem decidir quais irão 

utilizar, considerando as limitações ou as tendências das bases de conhecimento 

(ANDERSON, 2003). O autor cita Dewey (1996) que define interação como um componente 

do processo educacional que ocorre quando o estudante transforma uma informação inerte 

passada para ele por outro e constrói conhecimento com valor e aplicação pessoal. 

2.3 Tecnologias de Educação a Distância 

 

A maior novidade dos últimos anos é a possibilidade de uso de tecnologias interativas, 

que permitem a comunicação em tempo real entre instrutores e alunos, tais como as 

teleconferências e a Internet (TEIXEIRA  et al., 1998).  

O EAD pode ser realizado de duas formas: assíncrona e síncrona. Na modalidade 

assíncrona, a interação entre instrutores e alunos não é on-line, ou seja, não acontece em 

tempo real. Suas vantagens são: flexibilidade, tempo para reflexão, aprendizado “local” e 

custo mais razoável. Já na modalidade síncrona tem a comunicação em tempo real. As 

vantagens apresentadas são: motivação, telepresença, bom feedback e melhor 

acompanhamento.  A desvantagem é que o custo é maior em relação à modalidade assíncrona, 

pois exige tecnologia mais sofisticada, está mais condicionada ao desempenho do suporte 

tecnológico e pode ser menos flexível, devido à necessidade de interação on-line (TEIXEIRA 

et al., 1998). 

Os sistemas de informação educacionais compõem os dispositivos fundamentais para 

as redes de aprendizado no conceito híbrido de ensino, em que o uso das tecnologias de 

informação deve ocorrer simultaneamente ao ensino presencial (NETO; TAKAOKA, 2009). 
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Um sistema virtual de EAD pode obter ótimos resultados se incorporar o maior número de 

elementos do sistema de ensino tradicional tais como (TEIXEIRA  et al., 1998): 

a. Acessibilidade;  

b. Um instrutor bem preparado;  

c. Controle total do material didático pelo instrutor;  

d. Alto nível de interatividade entre professor e alunos e entre os próprios 

alunos; 

e. Controle da situação num ambiente intelectual rico e dinâmico;  

f. Acesso a ricos recursos didáticos;  

g. Verificação do processo de aprendizado em termos de rendimento e 

participação; 

h. Espontaneidade;  

i. Aprendizado auto-acompanhado. 

 

O AVA é o espaço na Internet quase sempre relacionado à organização de cursos e 

disciplinas, à administração de conteúdo e ao monitoramento dos alunos, suportando um 

universo virtual composto pelo aparato tecnológico, pelo gerenciamento das informações, 

pelos indivíduos e por suas interações (BEHAR et al., 2013a) desenvolvidos com base em 

pressupostos pedagógicos, chamado também de Learning Management System (LMS) 

(MACHADO et al., 2013). O AVA também é conhecido como plataforma de EAD, por 

empregar uma infraestrutura tecnológica com recursos que atendem a objetivos pedagógicos 

(MACHADO et al., 2013).   

O AVA pode ser utilizado em cursos presenciais, semipresenciais (blended learnig) e 

a distância (e-learning) (MACHADO et al., 2013). O blended lerning combina atividades de 

aprendizagem presenciais com atividades desenvolvidas a distância, também conhecido como 

cursos híbridos (TORI, 2009). Segundo o autor, os cursos híbridos procuram aproveitar o que 

há de mais vantajoso nas duas modalidades, considerando os custos, contextos, adequações 

pedagógicas, objetivos educacionais e perfil dos alunos. 

O Learning Management System (LMS) ou Sistema Gerenciador do Processo de 

Aprendizagem O LMS é uma plataforma que possibilita a criação de um ambiente 

educacional com base na Web. Trata-se de um software que visa simplificar a administração 

dos cursos e auxilia os alunos no planejamento individual do processo de aprendizagem, além 

de possibilitar a troca de informações e conhecimento (MAIA, 2012).  
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O LMS é um conjunto de ferramentas que integram um sistema, responsável pela 

gestão do EAD e tem como objetivo de simplificar a administração em uma organização e 

pode integrar-se a outros de gestão já existentes (FERNANDES et al., 2010). O início de um 

projeto de EAD implica na escolha do LMS, fator decisivo na implantação e sustentação do 

projeto que envolve gerenciamento administrativo, custos financeiros e recursos humanos e 

deve ser capaz de personalizar os perfis de administração, para facilitar o acesso de todos os 

usuários (FERNANDES  et al., 2010).  

A escolha do LMS envolve o cálculo do número de usuários e a previsão de 

crescimento, que determinarão o tamanho da infraestrutura necessária, como, por exemplo, a 

quantidade de servidores ideal (FERNANDES et al., 2010). Um LMS muito adotado é o 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle), que é um sistema de 

código aberto que tem como vantagens sua disponibilização e adaptação conforme as 

necessidades de instituição sem custo envolvido (FERNANDES et al., 2010; SANTOS, 

2012).  

O Moodle foi criado em 1999 pelo Webmaster Martin Dougiamas da Curtin 

University of Technology na Austrália, responsável pela administração do LMS usado pela 

Universidade (FERNANDES  et al., 2010; SANTOS, 2012). Martin tinha o objetivo de fazer 

um uso melhor da Internet e conhecia muitas pessoas, em escolas e instituições, pequenas e 

grandes, com o mesmo objetivo, proporcionar as pessoas uma alternativa gratuita e livre, que 

pudesse introduzi-los ao universo on-line. Após a produção de várias versões, a versão 1.0, 

lançada no ano de 2002, foi finalmente aceita e bastante utilizada a partir de então 

(FERNANDES et al., 2010). 

A filosofia sócio construtivista do Moodle, que defende a construção de ideias e 

conhecimentos em grupos sociais de forma colaborativa, contribui para o desenvolvimento 

desse ambiente virtual, criando uma cultura de compartilhamento de significados entre seus 

usuários (administradores da ferramenta, tutores, professores e alunos) e garantindo o uso por 

Universidades, escolas de ensino médio, escolas primárias, organizações, companhias 

privadas e por professores independentes (FERNANDES et al., 2010; SANTOS, 2012).  

Além do AVA, cabe destacar o uso dos objetos de aprendizagem (OA), definidos 

como qualquer material digital (vídeo, sons, animações, etc.) que tem objetivo educativo, ou 

seja um embasamento pedagógico, divididos em 3 categorias (MACHADO et al., 2013):  

 Simples: pouca interação do usuário com o objeto. Ex: texto. 

 Intermediário: interação limitada, uma fonte de informação. Ex: vídeo. 
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 Complexo: possibilita uma interação e uma interatividade maior do usuário 

com o objeto. Ex: portais.  

A escolha do OA é feita pelo formador e pelo gestor que devem escolher aquele que 

trará mais significado para a aprendizagem do aluno (MACHADO et al., 2013). 

Uma forma de ter uma maior interatividade é a aula via satélite, que apresenta a 

capacidade de atendimento de milhares de alunos simultaneamente, de diferentes regiões, com 

a possibilidade de atingir municípios que não tinha instituições de ensino tradicionais (ASSIS, 

2012). Nesse modelo as aulas são ao vivo, com a presença do tutor presencial, que realiza 

atividades complementares em sala, e do tutor a distância, conectado via Internet, com alunos 

presentes em diversas salas de aula, separados por turmas de até 50 alunos (ASSIS, 2012). 

A transmissão é feita via satélite, a partir de uma sala de geração ou estúdio, com a 

possibilidade de comunicação por meio de imagem, vídeo, áudio e dados (ASSIS, 2012).  A 

autora afirma que esse método facilita a interação síncrona, por meio do envio de perguntas e 

participação via chat ou voz, garantindo a interatividade entre alunos e professores e trouxe 

importante desenvolvimento e expansão da oferta de cursos EAD, principalmente cursos 

superiores. 

A universidade é um apoio importante (e fonte de conhecimento) para as atividades 

tecnológicas inovadoras, auxiliando na estruturação de ideias e projetos (FIGUEIREDO, 

2006). O aumento da inovação tecnológica altera a realidade de que as escolas podem se 

organizar apenas em torno do paradigma de centralização do saber no professor, em torno do 

livro e da cultura escrita. O uso de sistemas que abarcam recursos audiovisuais e 

descentralizam o saber e o conhecimento são imperativos e cruciais para o processo de ensino 

e aprendizagem no século XXI (JACINSKI; FARACO, 2002). 

Ao pensar em EAD como um serviço mediado por tecnologia, perguntamos  qual é a 

competência tecnológica da organização necessária para a realização deste serviço? 

A discussão do conceito de competência tecnológica ainda é um tema em aberto na 

literatura. Este é um conceito que passa por uma reflexão do próprio conceito de tecnologia, 

sobretudo em relação ao uso da tecnologia e seus reflexos do ponto de vista do 

desenvolvimento das competências. No próximo item são apresentados os conceitos de 

competência nos seus vários níveis (individual, coletivo e organizacional) e, associado a eles, 

os conceitos de rotinas e habilidades.  

2.4 Competência 
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O termo competência tem sido bastante explorado no âmbito da área de gestão de 

recursos humanos e da sociologia do trabalho desde os anos 80. Recentemente, o tema tem 

ganhado espaço na área de estratégia, diferente do foco inicial, que abordava principalmente 

as competências do indivíduo. Entretanto há diferenças conceituais e analíticas nesse 

movimento rumo à área de estratégia.  

Ruas (2004) classifica competência em três instâncias:  

1. Corporativa: competências organizacionais ou essenciais, que devem estar 

presentes em todos os funcionários da empresa;  

2. Funcional: considera as competências específicas de cada área e deve estar 

presente nos funcionários das áreas respectivas;  

3. Pessoal: competências individuais e gerenciais e relacionam-se ao 

desenvolvimento das pessoas/gestores.    

As competências individuais, as competências coletivas e as competências 

estratégicas/organizacional se associam a correntes teóricas/empíricas diferentes. A 

competência estratégica (organizacional) considera os conceitos desenvolvidos pela 

Resource-Based View (RBV) e é considerada fonte de vantagem competitiva (MICHAUX, 

2011), conforme abordado na página 32. 

A administração estratégica analisa a gestão estratégica das competências 

organizacionais (nível macro). Já a gestão de recursos humanos foca na gestão de 

competências individuais (nível micro) e nas competências coletivas (nível intermediário) 

(PAUVERS; SCHIEB-BIENFAIT, 2011). Os próximos tópicos, dentro da discussão sobre o 

tema competência, serão apresentados considerando essa divisão.   

2.4.1 Competências Individuais e Coletivas: a visão de recursos humanos 

A competência individual é reconhecida dentro de um contexto específico e envolve 

três categorias: CHA - conhecimento (saber), habilidades (saber fazer) e atitudes (saber agir) 

(RUAS, 2004, 2006).  

O profissional é uma pessoa capacitada diante de uma situação ou de um problema se 

ele sabe administrar o evento. A competência é o como saber agir com responsabilidade, 

integrando e disseminando conhecimentos e habilidades dentro de um contexto/situação 

profissional ( LE BOTERF, 2007; ZARIFIAN, 2008) e reconhecido por outros ( LE 

BOTERF, 2007). As habilidades são programadas, pois envolvem uma sequência de etapas na 

qual cada uma delas sucessivamente engatilhadas pela conclusão da etapa anterior, seguindo-a 

de perto. 
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De acordo com Sandberg (2000) existem duas abordagens de competência individual: 

a racional e a interpretativa. Na abordagem racional, a competência humana é descrita como 

um conjunto específico de atributos que os trabalhadores usam para realizar o seu trabalho. 

Assim, aqueles que realizam seu trabalho de forma mais competente do que os outros são 

considerados como possuidores de um conjunto superior de atributos.  

Além disso, os atributos são principalmente visto como independente de contexto. Isto 

é, um atributo específico, como habilidades de comunicação, é considerado como tendo um 

significado fixo em si, é vista como independente do contexto e, portanto, pode ser usada em 

uma série de atividades de trabalho (SANDBERG, 2000). 

Na abordagem interpretativa, a competência é vista como constituída pelo significado 

que o trabalho assume para o trabalhador ou de sua experiência dele. A mudança no ponto de 

partida dá origem a uma forma alternativa de entender a competência humana no trabalho. A 

competência humana não é essencialmente um conjunto específico de atributos. Em vez disso, 

os conhecimentos, competências e outros atributos utilizados na realização do trabalho são 

precedidos por e com base em suas concepções de trabalho. Mais especificamente, os 

resultados sugerem que a estrutura de significado básico das concepções de trabalhadores de 

sua obra constitui competência humana. É a maneira do trabalhador conceber o trabalho que 

compõe, forma e organiza seus conhecimentos e habilidades em competência distintiva para a 

realização de seu trabalho. Assim, os resultados sugerem que a concepção particular de um 

trabalhador do trabalho define a competência que ele desenvolve e utiliza na realização desse 

trabalho (SANDBERG, 2000). 

Essa visão interpretativista da competência pode ser analisada sob a ótica do 

conhecimento tácito, pois segundo Polanyi (1983), o conhecimento tácito é aquele adquirido 

por meio da experiência vivenciadas ao longo da vida e que nem sempre é fácil explicá-lo por 

palavras. Ele é subjetivo e envolve a percepção e experiência do indivíduo, sendo difícil de 

ser formalizado por meio de regras e elementos, o que pode dificultar sua transferência ou 

explicação para outra pessoa. Polanyi (1983) afirma que as pessoas sabem mais do que 

consegue dizer. (POLANYI, 1983) 

Segundo Patriotta (2003), o conhecimento tácito não se trata de propriedade e está 

relacionado aos problemas de pré-interpretação, uma vez que a realidade é necessariamente 

apreendida por meio de lentes socialmente construídas, sedimentada ao longo do tempo.  

As pessoas utilizam o conhecimento tácito, pois nem sempre estão conscientes dos 

detalhes do desempenho e envolve fazer várias escolhas, porém, na maioria das vezes as 
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escolhas são automáticas (NELSON; WINTER, 2005). As pessoas já não "fazem" as coisas, 

mas controlam o que é feito por equipamentos automáticos. No controle, eles devem exercer 

algum julgamento e sua habilidade em avaliar situações incomuns, baseando-se em alguma 

educação formal e sobre a experiência adquirida no trabalho. Seu conhecimento tácito é 

complementar a uma base de conhecimento codificado (CORIAT; DOSI, 2002). 

Habilidades individuais, no entanto, estão entre os blocos de construção da rotina 

organizacional. Habilidade se aplica, portanto, ao nível individual e rotina, para o nível 

organizacional   (CORIAT; DOSI, 2002; DOSI et al., 2008).  

A perspectiva da aplicação das habilidades e dos conhecimentos por meio das ações, 

dos comportamentos e das posturas, é trazida pela atitude, os quais podem ser observados 

pelos demais sujeitos. (BEHAR et al., 2013b) As autoras concluem que por meio deste 

elemento, a competência se concretiza, porque significa a prontidão para agir. Elas afirmam 

que as atitudes acabam revelando a forma de pensar do sujeito, seus valores e crenças e estão 

sintonizadas com suas intenções, desejos e vontades. 

Para Zarifian (2008), o conceito de competência envolve 3 prismas: aspecto 

situacional do trabalho, a comunicação interna da empresa e a repercussão desse processo de 

comunicação na prestação de serviços dentro e fora da organização.  

A competência é um entendimento prático de situações que se apoia em 

conhecimentos adquiridos e os transforma na medida em que aumenta a diversidade das 

situações. Qualquer que seja o modelo organizacional, a competência não contribui para o 

desempenho produtivo senão quando integra esta abertura explícita à cadeia de cooperação e 

quando o indivíduo consegue integrar um horizonte suficientemente amplo, uma percepção da 

rede de ação e dos efeitos de suas ações. Ser competente, portanto, é agir localmente tendo a 

preocupação e a visão dos efeitos globais. A mobilização de competências na atividade 

profissional é geradora de valor econômico para a empresa e de valor social para o assalariado 

(ZARIFIAN, 2008). 

A competência individual está relacionada com a capacidade do indivíduo de lidar 

com situações em permanente mudança. O sucesso da ação do coletivo fica pendente, por 

assim dizer, da competência ativa de cada um, considerando o valor individual das iniciativas 

tomadas diante dos eventos. A aprendizagem social e comunicação desenvolvem as 

competências individuais. A visibilidade das implicações estratégicas não é uma questão de 

informação, concerne a todo o sistema de gestão das competências (ZARIFIAN, 2008). 
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Não se pode analisar uma competência individual fora do contexto e da rede de 

relações sociais nas quais ela se inscreve (GRIMAND, 2011). Conhecer o trabalho envolve 

saber coisas que são relacionais, envolvendo outros participantes e a organização (CORIAT; 

DOSI, 2002). Nesta perspectiva, alguns autores, como Michaux (2011), propõem uma 

articulação entre o conceito de capital humano e capital social para a compreensão do 

conceito de competência coletiva.  

A competência coletiva, hoje, é associada a fenômenos de aprendizagem coletiva na 

ação, adaptação da coletividade a mudanças diversas, mobilização de competências para 

enfrentar o imprevisto (MICHAUX, 2011).  

Ao se falar de competência coletiva é necessário que o encontro de competências 

individuais inicie uma dinâmica de compartilhamento, de transformação, de criação de uma 

competência nova que faz parte da coletividade que a viu emergir (COLIN; GRASSER, 

2011). Segundo esses autores, a competência coletiva resulta de um processo de 

aprendizagem. 

A competência coletiva é uma resultante que emerge a partir da cooperação e da 

sinergia existente entre as competências individuais. Administrar e desenvolver o capital de 

competências de uma empresa não se limita à administração e ao desenvolvimento de 

competências individuais de seus empregados. O valor do capital depende não tanto de seus 

elementos constitutivos, mas da qualidade da combinação ou da articulação entre esses 

elementos. Com a competência coletiva, certas competências perduram apesar da partida das 

pessoas ( LE BOTERF, 2007). A competência coletiva pode contribuir para a vantagem 

concorrencial reforçando as barreiras contra a imitação no campo dos recursos humanos e 

desse modo, protegendo as competências estratégicas com as quais estão relacionadas 

(GRIMAND, 2011). 

A competência coletiva é mais do que a soma das competências individuais ( LE 

BOTERF,  2007; ZARIFIAN, 2008). Uma parte da competência coletiva forma-se e circula 

nas redes de trabalho, redes que superam amplamente a importância de uma equipe. A reunião 

e a mobilização de competências profissionais podem, por si mesmas, criar novos campos de 

desenvolvimento do valor, graças à prospecção de novas necessidade, à oferta de novos 

produtos ou serviços (ZARIFIAN, 2008). As características das capacidades das organizações 

são diretamente afetadas pelas características do comportamento habilidoso individual 

(NELSON; WINTER, 2005). 

Segundo Retour e Krohmer (2011), os atributos das competências coletivas são: 

(RETOUR; KROHMER, 2011) 
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1. Referencial comum: elaborado em função das informações detidas pelos membros 

do coletivo. Patrimônio compartilhado que resulta do trabalho de elaboração 

coletiva. Permite a adequação das ações, como consequência, a realização dos 

objetivos. 

2. Linguagem compartilhada: vocabulário criado pelo grupo (dialeto). O grupo cria 

sua própria identidade. 

3. Memória coletiva:  

a) Memória declarativa coletiva não centralizada: saber junto a outro indivíduo ou 

criação de um novo saber pela interação. 

b) Memória procedural coletiva não centralizada: confronto de saber/fazer entre 

os indivíduos ao longo do trabalho realizado em grupo.  

c) Memória coletiva de julgamento: resolução de conflitos, o grupo compara suas 

interpretações do problema para chegar a algo comum.  

4. Engajamento subjetivo: conjunto de ações em que o grupo enfrenta situações 

adversas e tomam decisões diante das incertezas diárias.   

 As competências coletivas possuem um aspecto dinâmico, uma vez que o processo de 

produção e de transformação é permanente contínuo, influenciado pela variação nos meios e 

objetos de trabalho, das próprias pessoas e suas qualidades e do ambiente de atuação da 

empresa (COLIN; GRASSER, 2011).  

Os modos de cooperação entre as competências são fonte de desempenho.  A 

competência coletiva é uma competência de rede (conjunto de pessoas com as quais um 

indivíduo se comunica e coopera para realizar a missão). O valor de empresa provém de sua 

capacidade para criar e para manter as sinapses certas de suas redes híbridas de competências. 

As estratégias de inovação buscam consolidar ou estender as cadeias de competências. Uma 

melhor apreensão da rede da empresa permitirá combinar melhor os recursos em 

competências e, portanto, facilitará a condução da mudança e da inovação. ( LE BOTERF, 

2007). 

 

2.4.2 Competências Organizacionais: a visão de estratégia 

 

O termo competência organizacional está relacionado à capacidade de se adaptar às 

evoluções do mercado para conservar uma vantagem concorrencial de longo prazo 

(MICHAUX, 2011). A intenção estratégica institui assim um quadro de coerência global no 
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qual se inscrevem os objetivos e as ações da organização. Por essa razão, a intenção 

estratégica e as escolhas de recursos humanos estão ligadas por uma relação de dependência 

recíproca: se os recursos humanos e as práticas que as tomam por objetivo selecionam opções 

estratégicas disponíveis, a intenção estratégica cria, por sua vez, uma concepção dominante 

para a política de recursos humanos (GRIMAND, 2011). 

Conforme assinala Michaux (2011), as competências organizacionais se apoiam em: 

competências individuais; capital social único e dificilmente reproduzível, que dota as 

organizações de competências coletivas específicas; outros fatores organizacionais e 

tecnológicos mais facilmente reproduzíveis (MICHAUX, 2011) 

A competência organizacional é um conjunto de habilidades e tecnologias produtivas 

específicas que derivam da articulação dos recursos da organização (PRAHALAD; HAMEL, 

1990). Competência não se limita a um estoque de conhecimentos teóricos e empíricos 

detidos pelo indivíduo, nem se encontra encapsulada na tarefa. A empresa é um portfólio de 

competências (FLEURY; FLEURY, 2004). As competências organizacionais, na definição 

proposta por Coriat e Dosi (2002), consistem em peças comuns de conhecimento e rotinas 

relativas à coordenação e interações sociais dentro da organização e com entidades externas 

(clientes, fornecedores, etc.).  

A importância do tema competência organizacional está relacionada à sua ligação com 

a vantagem competitiva da empresa. Um profundo entendimento por uma firma, das suas 

capacidades e competências permite identificar melhor as oportunidades que o ambiente 

competitivo oferece, explorando de forma bem sucedida seus recursos. Com isso haverá um 

melhor entendimento das suas fontes de vantagens competitivas (PRAHALAD; HAMEL, 

1990).  

A discussão sobre as competências estratégicas surge dentro da Visão Baseada em 

Recursos (VBR) ou Resource-Based View (RBV), tema indicado na página 27, que considera 

as competências essenciais fonte de vantagem competitiva, ou seja, possuir uma capacidade 

ou competência única pode ser uma importante fonte de vantagem estratégica, pois são 

difíceis de transferir de uma empresa para outra (HENDERSON; COCKBURN, 2000). 

Diante disso, o recurso estratégico, ou seja, que gera vantagem competitiva, deve ser valioso 

(explora oportunidades/neutraliza ameaças), raro entre as empresas que competem no setor, 

impossível de imitar e não deve possuir substitutos equivalentes (BARNEY, J., 1991). Após 

anos de discussão e pesquisa, a RBV atinge sua maturidade e é reconhecida como teoria na 

comunidade acadêmica, chamada, portanto, de Resource-Based Theory (RBT) – Teoria 
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Baseada em Recursos (BARNEY, J. B. et al., 2011). Segundo os autores, a RBT é atualmente 

considerada uma das teorias mais importantes e poderosas para descrever, explicar e prever as 

relações organizacionais. 

As competências essenciais são o conjunto de habilidades e tecnologias que habilitam 

uma companhia a proporcionar um benefício particular para os clientes, mais do que uma 

habilidade ou tecnologia isoladamente. Para reconhecer as competências essenciais da 

empresa é necessário entender por que uma empresa alcança resultados superiores e quais são 

as capacidades distintivas que sustentam tais resultados. A tarefa essencial da administração 

consiste precisamente em identificar os polos de competências pertinentes e estruturar os 

processos organizacionais para desenvolvê-los (PRAHALAD; HAMEL, 1990). Diante disso, 

as principais competências são fundamentais para a dinâmica das forças competitivas da 

organização e a capacidade pode sustentar a posição de liderança ao longo do tempo (DOSI et 

al., 2000). 

A discussão sobre as competências organizacionais remete à discussão sobre o tema 

capacidade organizacional. A distinção entre os dois conceitos não é fácil e existe divergência 

entre os diversos autores que abordam o tema. 

Javidan (1998) afirma que os recursos e as capacidades de uma organização são os 

blocos construtores das suas competências. No nível inferior estariam os recursos, insumos 

tangíveis (máquinas, recursos humanos, etc.) e intangíveis (marca, reputação, etc.) da cadeia 

de valores de uma firma. No segundo nível estariam as capacidades, definidas como a 

habilidade da firma em explorar estes recursos em seus processos e rotinas. As competências 

se constituem na integração e coordenação dos recursos e das capacidades funcionais da 

firma. E, no nível mais alto da hierarquia estariam as competências essenciais, as quais 

resultariam da interação entre competências de diferentes unidades de negócios. (JAVIDAN, 1998) 

Já os alguns autores na linha da economia evolucionária tratam a capacidade como 

uma unidade em grande escala de análise, com uma finalidade expressa em termos de 

resultados significativos, moldada por decisão consciente tanto no seu desenvolvimento 

quanto na sua utilização (DOSI et al., 2000; CORIAT; DOSI, 2002). As capacidades 

preenchem a lacuna entre intenção e resultado, de tal forma que o resultado assemelha-se ao 

pretendido, considerando capaz o que tem a capacidade de ter resultado em relação à ação 

pretendida (CORIAT; DOSI, 2002). 

 As capacidades também podem ser entendidas como potenciais de competências que 

estão disponíveis para serem mobilizados numa situação específica. A capacidade 
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(conhecimentos, habilidades, atitudes passíveis de desenvolvimento) pode ter sido 

desenvolvida em circunstâncias anteriores, por vezes em processos de formação e/ou 

treinamento específicos, outras vezes durante as próprias práticas de trabalho (RUAS, 2006). 

Nesta perspectiva, competência é a ação que combina e mobiliza as capacidades e os recursos 

tangíveis.  Neste caso, competência também pode ser abordada como um elo entre as pessoas 

com seus conhecimentos e capacidades de um lado e as organizações, com suas demandas e 

processos, de outro  (RUAS, 2004, 2006). 

A competência existe na ação, pois mobiliza e aplica conhecimentos e capacidades 

numa condição particular, na qual se colocam recursos e restrições próprias à situação 

específica (RUAS, 2004). Competência, portanto, muda no tempo e no contexto 

(TAKAHASHI, 2010), sendo desenvolvida quando se colocam novas situações e novas 

oportunidades de experimentar e aprender novas possibilidades de lidar com os recursos das 

competências. (RUAS, 2004) Esse processo leva a finalização de competências passadas, o 

desenvolvimento de novas competências e aprimoramento de outras.  A pressão ambiental 

provoca novos processos de aprendizagem organizacional, uma vez que a competência da 

organização é o DNA da aprendizagem organizacional Competência e aprendizagem 

organizacional, portanto, são conceitos dinâmicos e inter-relacionados. (TAKAHASHI, 2010) 

Le Boterf (2007) afirma que a competência não se exprime na ação, mas se realiza na 

ação. A competência está relacionada ao ato, sendo um constructo social. Competência é a 

aplicação prática do que se conhece em determinado contexto, geralmente, diferenciado pelas 

relações de trabalho, pela cultura organizacional, pelas contingências ou ainda por algumas 

restrições. A competência não se restringe somente ao saber agir, mas demanda também 

outros aprendizados e habilidades como o querer agir (vontade de) e o poder agir (avaliar se o 

contexto permite atuar). 

A capacidade desenvolvida na experiência anterior não é necessariamente suficiente 

para responder a uma situação cuja resolução exige competência similar, mas em situação de 

maior complexidade. Os resultados desejados, a mobilização das capacidades e recursos e, 

portanto, o exercício da competência vai estar sujeita aos resultados desejados e às condições 

que se colocam no contexto (RUAS, 2006).  

O ponto que converge é que competências e capacidades possuem um caráter 

dinâmico, pois precisam ser transformados com o objetivo de atender a mudanças no 

ambiente competitivo em um processo ininterrupto (PRAHALAD; HAMEL, 1990). 
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Possuir uma capacidade ou competência única pode ser uma importante fonte de 

vantagem estratégica, pois são difíceis de transferir de uma empresa para outra 

(HENDERSON; COCKBURN, 2000). As classes criadas por esses autores são:  

1. Componente de competência: habilidade e conhecimento fundamentais para 

resolver os problemas do dia-a-dia (sistemas técnicos ou recursos ou habilidade ou 

conhecimento).  

2. Arquitetura de competência: habilidade para usar os componentes das 

competências (capacidades ou capacidade integradora ou capacidade dinâmica).  

Segundo Henderson e Cockburn (2000), a vantagem competitiva pode ocorrer de duas 

formas: (HENDERSON; COCKBURN, 2000) 

1. Habilidade de acessar conhecimento novo, fora dos limites da empresa.  

2. Habilidade de integrar conhecimento internamente na empresa. 

As distintas competências organizacionais/capacidades suportam sua importância na 

medida em que: moldam o destino de empresas (rentabilidade, crescimento e probabilidade de 

sobrevivência) e os padrões de mudança. Essas competências são capazes de diferenciar a 

firma de seus concorrentes gerando vantagem competitiva. As competências devem ser 

avaliadas quanto a sua sustentabilidade e versatilidade para gerarem vantagem competitiva 

duradoura, ou seja, ter a capacidade de serem transferíveis para outras áreas ou negócios 

(MILLS et al., 2002). 

A competência organizacional traduz uma determinada certificação. Competência está 

alinhada ao conceito de complexidade, uma vez que consegue explicar a trajetória de 

desenvolvimento da empresa e sua real contribuição ao negócio. As organizações competem 

no mercado por complexidade, ou seja, pelo nível de agregação de valor de suas competências 

organizacionais. Sua noção ajuda a esclarecer, por exemplo, como as empresas com a mesma 

competência apresentam diferentes níveis de desempenho e atuação frente ao mercado. 

Seguem duas perspectivas de complexidade:(1.) Variáveis que definem o desenvolvimento do 

negócio, ou seja, os aspectos referentes à estrutura das atividades e a formação das áreas 

funcionais ou macroprocessos; (2.) Variáveis que definem o desenvolvimento da competência 

que, em última análise, permitem sua sobrevivência e/ou diferenciação frente aos 

concorrentes (BECKER et al., 2008). 

As corporações modernas são tipicamente de multi-competência - no sentido de que, a 

fim de fazer o que eles fazem geralmente, incorporaram e combinam diversas competências,  

tecnológica e organizacionais (CORIAT; DOSI, 2002). Diante disso, o comportamento das 
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empresas pode ser entendido somente por meio das ligações entre as habilidades e 

competências da empresa e o desenvolvimento da indústria, guiado por tecnologias, demandas 

e instituições (MALERBA; ORSENIGO, 1993).  

As atividades e os resultados observados na execução da capacidade podem ser muitas 

vezes automáticos e habituais. (DOSI et al., 2000).  

A seguir são apresentadas as articulações entre rotinas, habilidades e competência 

organizacional. 

 

2.4.3 Rotinas, Habilidades e Competência Organizacional 

 

A rotina organizacional pode ser considerada a noção empírica mais empregada a fim 

de dar conta da aparência física da competência organizacional e/ou competência estratégica. 

As rotinas organizacionais independem de competências individuais. Existe um fator 

cognitivo e um fator cooperativo que faz parte da capacidade de realizar bem uma tarefa com 

certo nível de desempenho. As rotinas organizacionais são tácitas e difíceis de reproduzir, 

transferir ou imitar e são resultados de um processo coletivo de aprendizagem e dependem 

dos indivíduos que aprenderam durante esse período e das relações de aprendizagem 

(MICHAUX, 2011). Elas incorporaram uma boa parte da memória dos repertórios de 

resolução de problemas de qualquer organização, impõe mecanismos complementares de 

governança para os interesses potencialmente conflitantes (NELSON; WINTER, 2005).  

As rotinas organizacionais expressam práticas coletivas que resultam do 

desenvolvimento de competências organizacionais das quais algumas se revelam estratégicas 

(NELSON; WINTER, 2005). 

Alguns tipos de competência têm componentes tácitos e pertencem a organização e, 

assim, implicam em conjunto de rotinas para a comunicação e implementação do 

conhecimento individual. Definem o que a empresa pode fazer, moldam a estrutura e 

delimitam possíveis escolhas (MALERBA; ORSENIGO, 1993).  

O primeiro ponto a ser discutido é o conhecimento organizacional que é basicamente 

um atalho para o conhecimento dos indivíduos pertencentes à organização (CORIAT; DOSI, 

2002). A aprendizagem individual contribui para a aprendizagem organizacional, que pode 

anteceder a criação do conhecimento organizacional, fator gerador de inovação, em um 

processo contínuo e que pode contribuir para a competitividade das organizações (MIGUEL; 

TEIXEIRA, 2009).  
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A aprendizagem ocorre no nível da organização quando há mudanças 

transformacionais e quando há institucionalização do conhecimento gerado neste processo. 

Isso pode levar a mudança de cultura da organização (TAKAHASHI, 2010). O conhecimento 

tem um ciclo progressivo de apropriação do conhecimento (criação, utilização e 

institucionalização) (PATRIOTTA, 2003) e regressivo (suspensão, descontinuidade e desuso) 

(TAKAHASHI, 2010). 

O conhecimento organizacional não é apenas incorporado nas cabeças dos membros 

da organização, mas também em: a) conjunto de rotinas, de outras práticas organizacionais e 

representações compartilhadas; b) um conjunto de artefatos materiais que moldam as relações 

intra-organizacionais e comportamentos individuais (COHEN et al., 1996).  

O processo de aprendizagem organizacional gera conhecimento que são incorporados 

nas rotinas e práticas, dando base às novas e às modificadas competências da organização 

(TAKAHASHI, 2010). 

O modelo de Patriotta (2003) traz importantes contribuições para a compreensão do 

processo de aprendizagem organizacional no desenvolvimento de competências, uma vez que 

abrange um ciclo de conhecimento com base em processos recursivos de criação, utilização e 

institucionalização do conhecimento. (PATRIOTTA, 2003) 

A competência aparece na escala de observação intermediária entre rotinas individuais 

e capacidades globais da empresa, a captura de "parte" das habilidades organizacionais 

identificadas em termos de performance e na base do conhecimento bases sobre as quais elas 

desenham (CORIAT; DOSI, 2002). 

De acordo com Nelson e Winter (2005), as rotinas são as habilidades de uma 

organização, que são simplesmente a coletividade de habilidades possuídas pelos indivíduos 

da organização. Pode-se dizer que as rotinas organizacionais têm a função principal de 

coordenar as competências da organização, ou seja, de transformar essa coletividade de 

habilidades em efeito útil (CORIAT; DOSI, 2002). 

O conceito de rotina não envolve nenhum compromisso quanto ao tamanho (rotinas 

são tipicamente grandes conjuntos estruturados de dimensões médias e assim por diante). Não 

envolve qualquer presunção quanto a um evidente propósito: uma das coisas interessantes 

sobre rotinas é de fato que elas são frequentemente encontradas em contextos em que 

ninguém pode explicar o que elas são, exceto nos termos vagos de "como as coisas são feitas 

por aqui". E não há presunção de deliberação ou escolha consciente. Por outro lado, a noção 

de uma rotina certamente não exclui a possibilidade de escolhas conscientes sobre o exercício. 
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Por isso, algumas rotinas podem ser adequadamente chamadas capacidades, se satisfizerem os 

outros critérios. Capacidades envolvem atividade organizada e o exercício da capacidade é 

geralmente repetitivo em parte substancial (CORIAT; DOSI, 2002).  

As rotinas são os blocos de construção da capacidade e dependem do contexto 

(CORIAT; DOSI, 2002; DOSI et al., 2008) em que foram aprendidas  por uma organização 

em resposta a pressão seletiva do ambiente (COHEN et al., 1996). O conjunto de rotinas são 

os blocos de diferentes competências organizacionais e capacidades. Finalmente, a capacidade 

da organização bem poderia também envolver alguma "meta-rotina", que governam e, 

possivelmente, desafiam e modificam práticas organizacionais no "nível inferior" (a parte 

mais incremental de P&D e exercícios recorrentes de "ajuste estratégico" são exemplos disso) 

(NELSON; WINTER, 2005).  

Conforme estudo realizado por Labatut et al. (2012), há uma associação intrínseca 

entre tecnologia e rotinas. Assume-se que as tecnologias têm efeitos disciplinares sobre as 

práticas mais detalhadas por meio de instrumentos e de rotinas. As tecnologias, portanto, não 

apenas restringem ou permitem ações, mas possuem resultados inesperados em relação aos 

seus propósitos originais. A compreensão dessas dinâmicas inesperadas requer um olhar mais 

detalhado de como as tecnologias interagem com as rotinas, executam ações e, finalmente, 

contribuem para a institucionalização de novas práticas. 

O próximo item apresenta o conceito de competência tecnológica e os principais 

pontos tratados na literatura.  

2.5 Competência Tecnológica 

 

Apesar dos avanços conceituais, a discussão do conceito de competência no nível 

organizacional ainda é tema em desenvolvimento, principalmente quando se analisa 

competência em escopos específicos, como é o caso da competência tecnológica.  

De acordo com alguns autores, a competência tecnológica se refere a peças comuns de 

conhecimento científico e tecnológico e as rotinas referentes. A competência tecnológica 

requer alguns arranjos organizacionais e o conhecimento tecnológico pode ser organizado e 

explorado por diversos arranjos organizacionais e de coordenação (CORIAT; DOSI, 2002). 

Na definição de Helfat et al (2007), a competência organizacional envolve um 

conjunto de competência tecnológica diferenciada, ativos complementares e rotinas 

organizacionais e capacidades que fornecem a base para a capacidade competitiva de uma 
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empresa em um ou mais negócios. A competência técnica inclui a capacidade de desenvolver 

e projetar novos produtos e processos e operar instalações de forma eficaz. 

A natureza complexa e multivariável dos artefatos tecnológicos requerem a 

combinação e aplicação de avanços em muitos campos de conhecimento. Grandes empresas 

são tipicamente multi-tecnologia e melhoram através do tempo como as novas oportunidades 

emergem da mudança na base de conhecimento (PATEL; PAVITT, 2000). Nesta perspectiva, 

a competência tecnológica em grandes empresas é:  

1) diversificada: melhora seu maquinário e processos tecnológicos e aumenta o 

número de melhorias em computação, materiais e biotecnologia;  

2) extremamente diferenciada e estável em suas composições e suas direções de busca, 

tudo em função dos produtos que eles fazem.   

A diversidade tecnológica aumenta com o tamanho da empresa e com a intensidade 

tecnológica (patente por unidade de vendas) (PATEL; PAVITT, 2000). Entretanto, de acordo 

com Patel e Pavitt (2000), há uma estabilidade no perfil tecnológico. Empresas grandes não 

mudam rapidamente seus campos de competência tecnológica. A capacidade das empresas de 

explorar oportunidades nos campos de alta tecnologia é fortemente forçada pelas 

competências iniciais. Ao mesmo tempo, a competência tecnológica de grandes empresas é 

altamente diferenciada. A diminuição na diversidade tecnológica reflete a diminuição na 

competitividade tecnológica. As alianças externas são complementos à aprendizagem interna 

e não substitutos e refletem mudanças nos custos de transação (PATEL; PAVITT, 2000). 

Em particular, uma competência tecnológica, como constituída por um conjunto de 

recursos tecnológicos, pode fornecer vários serviços, uma vez que uma tecnologia inventada 

pode ser aplicada de forma diferente e pode servir mercados diferentes(DANNEELS, 2007). 

A alavancagem da competência tecnológica se dá com combinação da exploração de 

uma competência tecnológica existente e a exploração de competências para atender novos 

clientes. A competência tecnológica, portanto, é constituída por recursos tangíveis e 

intangíveis tecnicamente relacionados (engenharia e know-how; instalações de produção e 

know-how) e os procedimentos de controle de qualidade (DANNEELS, 2007). 

Também dentro da discussão de competência tecnológica, encontra-se o conceito de 

capacidade tecnológica. Segundo Figueiredo (2002), para a empresa se tornar competitiva e 

alcançar a fronteira tecnológica, têm que se envolver em processos de aprendizado 

tecnológico, a fim de construir a sua própria capacidade de realizar atividades inovadoras de 

forma independente. O autor usa da definição de Bell e Pavitt (1995) afirmando que 
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capacidade tecnológica é definida como os recursos necessários para gerar e gerenciar a 

mudança tecnológica, incluindo habilidades, conhecimento, experiência e sistemas 

organizacionais.  

Figueiredo (2002) afirma que a capacidade tecnológica se refere à capacidade da 

empresa para realizar melhorias no processo e organização da produção, produtos, 

equipamentos e engenharia de projetos. (FIGUEIREDO, 2002) 

Um ponto central na literatura sobre esse assunto é a ênfase no desenvolvimento, 

absorção e aplicação das capacidades técnicas geradas pelo conhecimento tecnológico da 

pesquisa científica para fortalecer a vantagem competitiva das empresas. O desempenho da 

produção de capacidade tecnológica para as empresas tem como base o seu conhecimento 

tecnológico acumulado. Assim, de acordo com esta definição, a capacidade tecnológica tem 

uma estreita correlação com o estado atual do conhecimento técnico, determinada em parte, 

pelas atividades de P&D atual e do passado e outras atividades relacionadas. Em outras 

palavras, o aumento da capacidade tecnológica de uma empresa no período t reflete não 

somente seus investimentos em P&D e atividades relacionadas durante o período t, mas 

também os esforços anteriores da empresa que dão frutos durante esse período (TSAI, 2004). 

Segundo Lall (1992), a capacidade tecnológica pode ser resumida em três níveis: 

capacidade tecnológica básica, capacidade tecnológica intermediária e capacidade tecnológica 

avançada. A capacidade tecnológica básica é necessária para sobreviver em um ambiente 

dinâmico e considera a continuidade do que já é feito. A capacidade tecnológica intermediária 

é fazer melhor o que a empresa já faz bem feito. No nível avançado, a empresa faz apenas 

melhor, mas, principalmente, faz diferente. Assim, a empresa passa a ser capaz de ditar as 

regras, enquanto nos demais níveis ela é seguidora das regras definidas por outras empresas.  

A aptidão para lidar com a tecnologia e modificá-la, quando necessário ou oportuno, 

explica a noção de capacidade tecnológica. Trata-se da habilidade de aplicar os 

conhecimentos tecnológicos em atividades de produção, investimentos futuros e inovações, de 

forma a adaptar-se ao contexto onde se vive. Esta capacidade pode apresentar-se de modo 

diferenciado, desde a aptidão para assimilar e utilizar uma tecnologia, passando pela 

habilidade de adaptar e modificar e até de gerar novas tecnologias (KIM, 1993).  

Esta diferenciação da capacidade tecnológica, associada às variações no uso e 

assimilação de uma tecnologia, podem ser melhor compreendidas a partir da visão 

estruturacionista da tecnologia na prática (ORLIKOWSKI, 2000. 2011), conforme 

apresentado a seguir.  
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2.6 Tecnologia  e Prática 

 

A tecnologia pode ser vista como uma construção humana feita para atingir um fim 

particular, como uma receita de um projeto para um produto final que combina os artefatos 

físicos com um conjunto de procedimentos para atingi-lo (DOSI; GRAZZI, 2009). 

De acordo com Orlikowski (1992), dois aspectos importantes do estudo da tecnologia 

nas organizações são: escopo (como é compreendida a tecnologia) e papel (interação entre 

tecnologia e organizações definidas).  

A tecnologia sempre foi uma variável central na teoria organizacional, informando 

pesquisa e prática. Apesar de anos de esforço investigativo há pouco acordo sobre a definição 

e medição de tecnologia, e não há evidência convincente sobre o papel preciso da tecnologia 

nos assuntos organizacionais.  

Três posições conceituais distintas sobre tecnologia estão na literatura das últimas 

décadas (ORLIKOWSKI, 2009): 

1. Falta de presença: a tecnologia não aparece nos estudos dos pesquisadores 

organizacionais.  

2. A tecnologia é colocada como uma força exógena: um poderoso motor da 

história com impactos na vida organizacional.  

3. Processo emergente: a tecnologia é posicionada como um produto contínuo 

de interpretações e interações humanas e, portanto, um contingente 

contextual e histórico.  

 

Segundo Orlikowski (1992), nos estudos iniciais das teorias organizacionais, a 

tecnologia é uma força/objetivo externo que teria impactos determinista sobre as 

organizações. Subjacente a esta visão, está a visão de tecnologia como uma variável 

significativa apenas nas organizações que empregam máquinas em suas atividades produtivas. 

Posteriormente, os pesquisadores, na tentativa de generalizar o escopo da variável tecnologia 

de modo a englobar organizações de serviços, tais como as instituições de ensino, passam a 

focar única e exclusivamente no aspecto humano da tecnologia, passam a vê-la como o 

resultado da escolha estratégica e ação social. O conceito da tecnologia foi, assim, alargado a 

"tecnologias sociais", incluindo as tarefas genéricas, técnicas e conhecimentos utilizados 

quando os seres humanos se envolvem em qualquer atividade produtiva.  
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Entretanto, de acordo com Orlikowski (1992), estas duas visões, tecnologia como 

força externa e tecnologia como produto da ação humana, se usadas separadamente, são 

incompletas. Nesta perspectiva, a autora propõe uma quarta perspectiva sobre tecnologia em 

que artefatos e agência humana se articulam por meio da prática na constituição de estruturas 

(conjunto de regras e recursos) que orientam o uso da tecnologia. 

No modelo inicial de tecnologia proposto por  Orlikowski (1992), a autora identifica 

os seguintes componentes:  

1. Agentes humanos: designers da tecnologia, usuários e tomadores de decisão,  

2. Tecnologia: artefatos materiais de mediação da execução das tarefas no local 

de trabalho  

3. Propriedades institucionais das organizações: incluindo as dimensões 

organizacionais, tais como arranjos estruturais, estratégias empresariais, 

ideologia, cultura, mecanismos de controle, procedimentos operacionais 

padrão, divisão do trabalho, especialização padrões, comunicação, bem como 

as pressões ambientais, como a regulamentação do governo, as forças 

competitivas, estratégias de fornecedores, normas profissionais, estado do 

conhecimento sobre a tecnologia e condições socioeconômicas.  

 

A inspiração de Orlikowski é a teoria da estruturação de Giddens (1984), que 

reconhece que as ações humanas estão habilitadas e condicionadas pelas estruturas, ainda que 

estas estruturas sejam resultado de ações anteriores. Propriedades estruturais consistem nas 

regras e recursos que os agentes humanos utilizam na sua interação cotidiana. Estas regras e 

recursos mediam a ação humana, enquanto, ao mesmo tempo, eles são reafirmados por meio 

do uso de atores humanos.  

A tecnologia é criada e alterada pela ação humana, mas também é usada por seres 

humanos para realizar alguma ação. A interação entre tecnologia e organização é uma função 

dos diferentes atores e contextos sócio-históricos, implicados no seu desenvolvimento e uso. 

Tecnologia, portanto, é fisicamente construída por atores que trabalham em um determinado 

contexto social e é socialmente construída por atores por meio de diferentes significados e 

características que atribuem a ela. É a ação contínua do ser humano agindo habitualmente, 

que objetiva e institucionaliza tecnologia (ORLIKOWSKI, 1992). O modelo desenvolvido 

pela autora é ilustrado pela figura 1. (GIDDENS, 1984) 
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Figura 1: Modelo estruturacionista de tecnologia de Orlikowski (1992) 

Fonte: Orlikowski, (1992) – pg.410 

 

a. Tecnologia como um produto da ação humana 

b. Tecnologia como mediadora da ação humana 

c. Condições institucionais da interação com a tecnologia 

d. Consequências institucionais da interação com a tecnologia 

 

A dualidade da tecnologia nos permite ver a tecnologia como adotada pela agência 

humana e como institucionalizada na estrutura. Diante disso, existe a flexibilidade na forma 

como as pessoas projetam, interpretam e usam a tecnologia, considerando os componentes 

materiais que compõem o artefato, o contexto institucional em que uma tecnologia é 

desenvolvida e utilizada e o poder, o conhecimento e o interesse dos agentes humanos 

(desenvolvedores, usuários e gestores) (ORLIKOWSKI, 1992). 

Revisitando o modelo inicial de tecnologia, Orlikowski (2000), inspirada na teoria 

estruturacionista de Giddens (1984), propõe a ênfase no processo de constituição (enactment) 

da tecnologia por meio da prática. A perspectiva da tecnologia na prática (technology in 

practice) tem atraído o interesse na pesquisa gerencial, em grande parte influenciada pelo 

desenvolvimento na sociologia, na ciência e nos estudos tecnológicos (ORLIKOWSKI, 

2009). O foco está na ação humana e na aplicação de estruturas emergentes na utilização 

recorrente da tecnologia, considerando que a prática na interação recursiva entre as pessoas, 

tecnologias e de ação social pode explicar melhor a emergência e a mudança das tecnologias e 

de seu uso (ORLIKOWSKI, 2000, 2007).  

Giddens (1984) afirma que as atividades sociais humanas são recursivas, uma vez que 

são trazidas à existência por atores sociais e continuamente recriadas por eles por meio dos 



46 
 

 

 

próprios meios pelo qual eles se expressam como atores. Por meio das próprias atividades, os 

agentes reproduzem as condições para que as atividades possam ser realizadas. A 

continuidade das práticas se presume da reflexividade, que, por sua vez, só é possível por 

causa da continuidade das práticas. (GIDDENS, 1984) 

Como se pode observar na Figura 2, a tecnologia é desenvolvida por meio de um 

processo político-social, que resulta em estruturas (regras e recursos), que são incorporadas 

dentro da tecnologia e sofrem a influência humana, na qual as pessoas podem redefinir e 

alterar significados, propriedades e aplicações da tecnologia após seu desenvolvimento 

(ORLIKOWSKI, 2000). As interpretações, interesses e interações humanas variam de acordo 

com tempo e lugar, implicando em uma visão mais dinâmica da relação da tecnologia com as 

organizações (ORLIKOWSKI, 2007).  

 

 

Figura 2.Tecnologia na prática 

Fonte: Orlikowski (2000) – pg 410 

 

Esta abordagem de tecnologia é fundamental para se compreender o processo de 

desenvolvimento da competência tecnológica. Conforme estudo realizado por Orlikowski 

(2002), o conhecimento não é uma capacidade estática incorporada ou disposta de forma 

estável pelos atores, mas sim uma conquista social em curso, constituída e reconstituída 

quando esses atores se envolvem com a prática. A competência para fazer o desenvolvimento 

de um produto global é coletiva e distribuída, com base nas práticas diárias de membros da 

organização.  
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Conhecimento e prática são reciprocamente constitutivos (GIDDENS, 1984), de modo 

que não faz sentido falar sobre conhecimento sem prática e vice-versa. A capacidade emerge e 

se expressa nas ações diárias das pessoas.  

Uma visão de conhecimento organizacional como uma capacidade institucionalizada 

sugere que as competências essenciais ou capacidades da organização são constituídas todos 

os dias nas práticas correntes e situadas dos membros da organização. Diante disso, a 

continuidade de competências individuais ou coletivas, nunca é dada, só alcançada 

(ORLIKOWSKI, 2002). 

Esta perspectiva do conhecimento organizacional permite compreender como o 

trabalho, desenvolvido por meio das práticas cotidianas dos membros de uma organização, é 

constituído e reconstituído a cada dia, na prática (GIDDENS, 1984).  

As práticas diárias da organização, segundo Patriotta (2003), são tanto fonte quanto 

resultado do conhecimento humano. Sua configuração resulta de três importantes fatores:  

a) história: resultado das experiências de aprendizagem ao longo do tempo;  

b) hábito: quando o conhecimento é profundamente internalizado e 

institucionalizado, a tendência é utilizá-lo de forma quase automática e  quase 

impensada;  

c) experiência: o conhecimento tácito está relacionado com ela.  

A pesquisa desenvolvida por Patriota (2003) descreve a complexa interação entre o 

contexto organizacional, a tecnologia e as práticas de uma equipe de melhor desempenho, 

mostrando como a interação entre esses três elementos afetam os processos de criação e 

institucionalização do conhecimento organizacional. Os resultados da pesquisa destacam a 

presença de modos distintos de criação, utilização e institucionalização de conhecimento 

dentro de um ambiente altamente institucionalizado. 

Esta complexa interação entre contexto organizacional, tecnologia e prática, é típica 

das atividades de serviço mediadas pela tecnologia, como é o caso da educação a distância. 

No EAD , a institucionalização do conhecimento e, por consequência, o desenvolvimento das 

competências acontece por meio da interação entre os agentes. O próximo tópico traz a 

discussão sobre o tema de competência focado em EAD.  

2.7 Competência em EAD 

 

Em itens anteriores foram descritas as alterações no modelo de Educação a Distância 

por conta das influências de novas tecnologias, como, por exemplo, a Internet.  Nesse tópico, 
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serão tratadas as competências necessárias para atuar em EAD em relação às práticas de 

ensino, à gestão, aos professores, aos tutores e aos alunos. 

A introdução das tecnologias digitais provocou mudanças no paradigma educacional, 

direcionando o foco do processo de ensino para uma aprendizagem autônoma e cooperativa 

(BERNADI; DAUDT; et al., 2013).  

As possibilidades e recursos tecnológicos são reduzidos quando as aulas presenciais 

são apenas replicadas em um espaço virtual (BEHAR et al., 2013a). Cabe ao grupo envolvido 

no processo de aprendizagem entender as mudanças sociais e educacionais e organizar um 

planejamento de ensino de acordo com as transformações educacionais (BEHAR et al., 

2013a).  

As práticas de ensino com base apenas na transmissão de conteúdo por parte do 

professor, sem a participação do aluno, pode gerar pouco conhecimento uma vez que a 

relação entre o contexto e o significado para o aluno nem sempre é considerado (BEHAR et 

al., 2013b). Segundo as autoras, as práticas de ensino devem considerar atividades que 

permitam ao aluno aprender perguntando, pesquisando, trabalhando em grupo, planejando e 

organizando, tornando o ambiente motivador e instiga o estudante a construir conhecimentos 

das mais variadas ordens. Portanto, as práticas de ensino devem ser interativas e com foco no 

aluno, criando situações de aprendizagem desafiadoras, permitindo ao aluno um papel ativo 

no processo de aprendizagem (BEHAR et al., 2013a). A concepção da didática para a EAD 

deve ser fundamentada no desenvolvimento de um processo de construção do conhecimento 

(BERNADI; MORESCO; et al., 2013).  

Metodologias de ensino com base na cooperação exige que os alunos negociem, 

argumentem, reflitam, coloquem-se no lugar do outro, relacionem-se e cheguem a um 

denominador comum enquanto lidam com o conteúdo e com os desafios, desenvolvendo suas 

competências (BEHAR et al., 2013b).  

A interação entre os envolvidos no processo de EAD pode acontecer por meio dos 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), através de ferramentas de comunicação como 

webconferência e videoconferência, acessados via web por qualquer dispositivo conectado à 

Internet(BEHAR et al., 2013a). Segundo as autoras, os recursos digitais, portanto, devem 

suportar as interações a fim de possibilitar a construção e socialização do conhecimento.  

Na educação a distância, a interação é entendida como uma ação entre os participantes 

de uma tecnologia digital, mediado por uma ferramenta, recursos e/ou AVA, que possibilita 
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do diálogo entre eles, por meio de fóruns, chats, e-mail, etc, ou seja, sistemas de comunicação 

(BEHAR et al., 2013a).   

As tecnologias digitais tem um potencial além da exposição de conteúdo, favorecendo 

a interação, a interatividade, a colaboração e a cooperação, sendo primordial na EAD e 

exigindo do usuários (professor, tutor, aluno) e gestores competências relacionadas ao 

domínio tecnológico (conjunto de competências relacionadas ao uso dos recursos 

tecnológicos) (MACHADO et al., 2013). As autoras listam as seguintes competências: 

 Letramento digital: analisar a criticidade da informação e aos uso das 

tecnologias digitais; 

 Cooperação potencializada pela interação social, que ocorre geralmente no 

AVA; 

 Percepção da imersão do usuário ou gestor no ambiente virtual; 

 Autonomia na tomada de decisão; 

 Organização do espaço e tempo; 

 Comunicação ou forma de se expressar utilizando a tecnologia. 

O número de profissionais envolvidos no processo de produção para EAD deve 

considerar a complexidade do projeto a ser implantado (MOREIRA, 2009).  

A gestão da EAD está atrelada ao paradigma da sociedade em rede, que exige 

flexibilidade e apresenta a necessidade de uma gesto adequada e diferenciada, principalmente 

nos aspectos de projeto pedagógico, de planejamento e estratégias de comunicação 

(BERNADI; DAUDT; et al., 2013). O processo de gestão requer autonomia, ação 

decentralizadora, com organização na determinação, implementação e controle dos recursos 

(BERNADI; DAUDT; et al., 2013).  

A equipe gestora é composta por profissionais que definem, acompanham e organizam 

as atividades do projeto (MOREIRA, 2009). 

O gestor de EAD necessita ter uma visão inovadora e conhecer as tecnologias 

educativas, seus avanços e suas possibilidades pedagógicas, além de administrar o 

relacionamento e a interação entre os envolvidos nas tarefas acadêmicas (professores, tutores, 

suporte tecnológico) (BERNADI; DAUDT; et al., 2013). Elas indicam que as competências 

devem atender a dois aspectos: 

a) Intensa inclusão tecnológica 

b) Conhecimento de novas técnicas e métodos de gestão que resultem em novos e 

mais adequados procedimentos acadêmicos.   
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Mais do que ter conhecimento da estrutura da gestão do curso, o coordenador necessita 

ter competência na sua prática profissional, tendo como base a importância dos aspectos 

pedagógicos, administrativos, tecnológicos e de gestão (BERNADI; DAUDT; et al., 2013).  

A equipe que desenvolve o material didático digital deve ser multidisciplinar formada 

por designers, pedagogos, programadores, educadores, professores e alunos. O desafio é 

identificar as responsabilidades, distribuí-las entre as área envolvidas e gerenciar esse 

processo de comunicação e articular  as diferentes funções de cada membro do grupo 

(TORREZZAN; BEHAR, 2013).   

O professor assume o papel de mediador no processo de ensino e aprendizagem, 

favorecendo a troca e a cooperação, além de oferecer ao aluno situações-problema e 

valorizando a produção de novos conhecimentos (MACHADO et al., 2013).  O papel do 

professor tem a responsabilidade fundamental de organizar e aplicar uma arquitetura 

pedagógica adequada à modalidade, considerando as mudanças sociais e educacionais e atua 

mais próximo do aluno (SCHNEIDER et al., 2013).  

O professor de EAD é muito exigido e não cabe improvisações, tendo sua atividade 

bem planejada, com materiais de apoio desenvolvidos e o professor precisa saber 

compreender quem faz parte do seu grupo de alunos (SCHNEIDER et al., 2013).  

O saber do docente é construído em grande parte pela experiência, participação na 

comunidade escolar e pela interação com outros professores e suas competências são 

desenvolvidas com base na sua ação pedagógica ou seja, no fazer (MORESCO; BEHAR, 

2013). O professor passa a lidar com outros agentes, como os tutores, deixando de ser uma 

entidade individual para se tornar uma entidade coletiva, mudando o foco do ensino para a 

aprendizagem (SCHNEIDER et al., 2013).  

 Ser competente implica em saber inventar soluções originais para obter sucesso em 

novos desafios, isso exige dedicação dos professores, que devem mobilizar um conjunto 

integrado e dinâmico de saberes, habilidades, capacidades, destrezas, atitudes e valores no 

desempenho de suas funções (MORESCO; BEHAR, 2013).  

Os autores são profissionais que desenvolvem conteúdos, escolhem e reúnem 

materiais, organizando e propondo dinâmicas, estratégias e recursos pedagógicos a serem 

desenvolvidos e também podem ser conhecidos como conteudistas, geralmente são 

professores, especialistas em conteúdo, redatores e revisores (MOREIRA, 2009). 

A estrutura de tutoria tem um papel fundamental para a organização das atividades e 

para trazer segurança ao aluno quanto ao suporte que terá ao longo do curso (BEHAR et al., 
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2013a). O tutor exerce a função de mediação e atua como professor auxiliar na medida em 

que utiliza as tecnologia de informação para acompanhar o processo de aprendizagem dos 

alunos e a orientação dos alunos deve acontecer de forma planejada e organizada 

(SCHNEIDER et al., 2013).   

O tutor ajuda o aluno, esclarece dúvidas, monitora e media o processo pedagógico das 

atividades a distância utilizando ferramentas de interação e comunicação como chat, fórum, e-

mail e tem a função de promover a comunicação entre os alunos (SCHNEIDER et al., 2013). 

Por essa razão, as autoras afirmam que o tutor precisa conhecer o perfil de seus alunos, como 

a localização geográfica, as condições de acesso as tecnologias, faixa etária e experiências 

profissionais, além de saber acompanhar, avaliar e ter conhecimento sobre o conteúdo 

ensinado. 

O tutor deve saber lidar com ritmos diferentes de cada aluno, apropriar-se dos novos 

recurso digitais, dominar técnicas e instrumentos de avaliação, criar uma cultura 

questionadora e ter disponibilidade para intervir sempre que necessário (BENTES, 2009).  

O número de alunos EAD aumentou em especial aqueles que estão longe dos estudos 

acadêmicos há um certo tempo e tem pouca experiência com o uso dos recursos digitais. Os 

alunos que ainda estão se ambientando com os recursos digitais são levados a duas situações 

de aprendizado: entender o conteúdo ensinado e saber usar os recursos selecionados de 

suporte ao curso (SCHNEIDER et al., 2013). 

O artigo de Schneider et al. (2013) fez o mapeamento das competências necessárias 

aos professores, tutores e alunos que irão atuar em EAD. O mapeamento é apresentado em 3 

blocos: 

1. Competências comuns a professores, tutores e alunos: 

a) Fluência digital: uso, criação e produção de conteúdos/matérias na tecnologia. 

b) Autonomia: ser governado por si mesmo. 

c) Reflexão: refletir e analisar criticamente situações, atividades e modo de agir. 

d) Organização: ordenação, sistematização de atividades, teorias e grupos. 

e) Comunicação: clareza e objetividade da expressão oral, gestual e escrita. 

f) Administração do tempo: cumprimento da agenda, conciliar atividades, atingir 

metas e objetivos. 

g) Trabalho em equipe: destreza para interagir com as pessoas, trazendo benefícios 

para todos os participantes desta interação. 
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h) Motivação: criar condições para manter a motivação entre pares e consigo 

mesmo, sendo um facilitador de processos. 

2. Competências comuns a professores e tutores: 

a) Planejamento: estabelecer prioridades, metas e objetivos. Criar situações e 

aplicar estratégias de aprendizagem. 

b) Relacionamento interpessoal: empatia, mediação pedagógica, facilitação nos 

processos de ensino e de aprendizagem, cooperação, transparência, foco no ser 

humano e adequado relacionamento com o parceiros. 

c) Mediação pedagógica: incentivar e mobilizar trocas entre os alunos. Organizar 

grupos, orientar ações, administrar conflitos, gerar discussão sobre o conteúdo, 

realizar negociações. Aproximar o aluno ao conteúdo ensinado. 

d) Dar e receber feedback: ler e compreender ações e mensagens emitidas por 

outros e retornar ao emissor de forma respeitosa e adequada e aceitar de forma 

respeitosa o retorno de outro agente. Postar mensagens por meio dos recursos 

digitais. 

e) Didática: capacidade de seleção e aplicação de procedimentos, métodos, 

técnicas e recursos aos conteúdos por meio da determinação de objetivos e 

finalidades pedagógicas.  

f) Gestão acadêmica: planejamento, adequação e organização de várias etapas do 

processo de desenvolvimento do curso, como a idealização do curso, a 

produção de conteúdo, o desenvolvimento da disciplina e a elaboração de 

relatórios. 

3. Competências identificadas apenas nos alunos: 

a) Presença virtual: presença no ambiente virtual por meio da interação com os 

colegas e da realização das atividades propostas. 

b) Auto avaliação: compreensão sobre o próprio processo de aprendizagem, com a 

finalidade de colaborar ou avaliar as atividades. 

c) Flexibilidade: saber lidar com diferentes necessidades, examinado e 

interpretando as possibilidades de ações, opiniões e atitudes. 

 

Conforme apresentado a seguir, o recorte conceitual adotado neste estudo para o 

entendimento das competências tecnológicas tem como base a perspectiva da interação entre 

tecnologia e práticas organizacionais.  
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2.8 Recorte conceitual: tecnologia na prática e competência na prática  

Como informado na introdução, esta pesquisa procura compreender a relação entre o 

uso da tecnologia de EAD e os resultados gerados em termos do desenvolvimento da 

competência tecnológica.  

A visão de tecnologia utilizada nesta dissertação é a da tecnologia como prática  

(ORLIKOWSKI, 2000, 2007), ou seja, a tecnologia criada e alterada pela ação humana e 

usada por seres humanos para realizar alguma ação. Assim, a competência tecnológica é 

identificada na ação, sendo cíclico o processo de desenvolvimento de tal competência, uma 

vez que as informações sempre transitam entre os agentes humanos e a própria a tecnologia.  

O foco da tecnologia na prática está na ação humana e a promulgação de estruturas 

emergentes na utilização recorrente da tecnologia, considerando que a prática na interação 

recursiva entre as pessoas, tecnologias e de ação social pode explicar melhor a emergência e a 

mudança das tecnologias e de seu uso (ORLIKOWSKI, 2000, 2007).  

A tecnologia é influenciada, portanto, pela ação humana, trazendo resultados 

inesperados em relação aos propósitos originais (LABATUT et al., 2012). Por essa razão, para 

entender melhor essa dinâmica da influência humana, é necessário olhar a interação entre a 

tecnologia, rotinas, as execuções das ações e a forma como as novas práticas são 

institucionalizadas.  

A prática humana também faz parte do conceito de conhecimento organizacional, que 

está incorporado nas práticas organizacionais (COHEN et al., 1996) sendo constituído e 

reconstituído a cada dia (ORLIKOWSKI, 2002), e de rotina organizacional, que  expressam 

práticas coletivas que são tornadas rotinas. O desenvolvimento das  competências 

organizacionais das quais algumas se revelam estratégicas (NELSON; WINTER, 2005), 

resultam, portanto, das rotinas. Ao considerar o conhecimento e a rotina como as peças 

comuns que compõem as competências organizacionais (CORIAT; DOSI, 2002), conclui-se 

que as competências são constituídas todos os dias nas práticas correntes e situadas dos 

membros da organização (ORLIKOWSKI, 2002). 

Nesta dissertação considera-se que a competência tecnológica refere-se a peças 

comuns de conhecimento científico e tecnológico e às rotinas referentes (CORIAT; DOSI, 

2002), em que a agência humana (ORLIKOWSKI, 2000, 2002, 2007) exerce papel importante 

tanto no desenho da tecnologia quanto na flexibilidade interpretativa (ORLIKOWSKI, 1992), 

o que resulta num processo recorrente de desenvolvimento da competência tecnológica. 
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Portanto, essa perspectiva considera, no desenvolvimento da competência tecnológica, os 

pontos tratados na discussão de competência na prática e tecnologia na prática. 

O modelo proposto, apresentado na Figura 3, considera um processo cíclico de 

desenvolvimento da competência tecnológica da Instituição e é constituído pelos três pilares: 

tecnologia de EAD, grupo dos agentes humanos (desenvolvedores, gestores e usuário), e 

práticas que envolvem a utilização desta tecnologia. A tecnologia é projetada e desenvolvida 

pelos gestores e desenvolvedores e disponibilizadas para utilização dos usuários 

(professores/tutores) (1). A utilização na nova tecnologia leva ao desenvolvimento das 

práticas de EAD (2). As práticas vivenciadas pelo grupo (desenvolvedores, gestores e 

usuários), serão integradas ao conjunto de competências do próprio grupo (3) e também 

influenciarão o desenvolvimento da própria tecnologia, que sofrem alterações recorrentes em 

relação ao projeto original (4). Essa interação recorrente entre a tecnologia, os agentes 

humanos e a prática influencia desenvolvimento da competência tecnológicas da organização, 

que é, portanto, o resultado desse processo cíclico.     

 

 

  Figura 3: Modelo de desenvolvimento de competência tecnológica  

  Fonte: elaborado pela autora. 

 

Estes pilares de desenvolvimento da competência tecnológica constituem as meta-

categorias que serão apresentadas a seguir no sistema de categorização. São elas: tecnologia, 

agentes, prática e competência tecnológica. Cada uma delas está relacionada aos objetivos 

específicos apresentados na introdução desta dissertação:   
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1. Tecnologia: identificar as tecnologias de EAD, a estrutura necessária para 

implantação do EAD em uma IES (pessoas, hardware e software) e o processo de 

desenvolvimento do sistema de EAD na IES. 

2. Agentes: identificar a forma como os agentes tiveram acesso às tecnologias de 

EAD; identificar a forma de interação entre os membros do grupo que trabalha 

com EAD; identificar as competências individuais do desenvolver, do gestor, do 

professor, do tutor e o perfil do aluno. 

3. Prática: identificar o processo de adequação da IES com a introdução da nova 

tecnologia; descrever como foi o processo de adaptação do grupo a partir do uso 

da nova tecnologia; entender o processo de aprendizagem e identificar a forma 

como o novo aprendizado foi incorporando-se na prática e na tecnologia e 

resultante desse processo. 

4. Competência Tecnológica – Impactos: identificar as mudanças nas práticas de 

ensino, na qualificação do profissional e no conteúdo ensinado a partir da 

introdução das tecnologias de EAD; verificar se houve influência da EAD no 

ensino presencial, por se tratar de uma IES que pratica das duas modalidades de 

ensino, e no posicionamento estratégico; verificar se houve o surgimento de novas 

demandas e se existe a necessidade de novos investimentos; verificar como a 

EAD impactou a receita e a participação da IES no setor de educação. 
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3. Metodologia 

 

Nesta seção serão descritos os procedimentos metodológicos usados no trabalho, 

detalhando a abordagem de pesquisa, a estratégia de pesquisa, a coleta de dados e os 

instrumentos de coleta de dados, e a técnica de análise. 

3.1 Abordagem de Pesquisa 

 

O foco desta pesquisa é compreender a relação do uso das tecnologias de Educação a 

Distância e o desenvolvimento da competência tecnológica da Instituição de Ensino Superior 

a partir da articulação artefatos, agentes e prática. Trata-se, portanto, de um fenômeno social. 

Nesse sentido, adota-se neste estudo uma abordagem de pesquisa qualitativa, de caráter 

exploratório e descritivo.  

A abordagem qualitativa envolve estudos de significados, significações, 

ressignificações, representações psíquicas, representações sociais, simbolizações, 

simbolismos, percepções, pontos de vista, perspectivas, vivências, experiências de vida, 

analogias, buscando uma compreensão particular daquilo que estuda e não se preocupa com 

generalizações populacionais, princípios e leis (MARTINS; BÓGUS, 2004).  

Em um estudo qualitativo predominantemente interpretativo básico, de caráter 

exploratório e descritivo, o pesquisador está interessado em compreender como os 

participantes dão significado a uma situação ou fenômeno. Em um estudo interpretativista 

busca-se revelar a realidade construída pelos indivíduos na sua interação com o mundo social, 

aproximando o pesquisador ao ambiente natural em que os fenômenos sociais ocorrem 

(MERRIAM, 2002). Este significado, segundo a autora, é, portanto, mediado pelo 

pesquisador, sendo a pesquisa qualitativa uma estratégia indutiva e seu resultado, descritivo.  

Segundo Merriam (2002), a pesquisa qualitativa possui seguintes características: 1. O 

ambiente natural é sua fonte direta de dados; 2. Subentende-se um contato prolongado e direto 

do pesquisador com o ambiente e situações estudadas; 3. A compreensão do fenômeno a partir 

da visão do participante; 4. O pesquisador é um instrumento primário para a coleta e análise 

de dados. 

O caráter exploratório se justifica por ser um tema ainda novo na literatura, pois esse 

estudo irá abordar a competência tecnológica em uma empresa prestadora de serviços. As 

pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 
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conceitos e ideias, com vistas na formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores. (DIEHL; TATIM, 2004) São desenvolvidas com o 

objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este 

tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema é pouco explorado e/ou torna-se 

difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.  

A característica descritiva se justifica, pois a descrição detalhada contribui para a 

compreensão e eventual análise do contexto estudado. As pesquisas descritivas têm como 

objetivo primordial, portanto, a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. (DIEHL; TATIM, 2004) A 

descrição mais detalhada pode dar um passo mais adiante e oferecer uma explicação para o 

que está acontecendo. (GIBBS, 2009) 

3.2 Estratégia de Pesquisa 

 

A pesquisa qualitativa pode ser realizada utilizando várias estratégias, como, por 

exemplo, a etnografia, teoria fundamentada e a fenomenologia. A estratégia escolhida para a 

realização deste trabalho é o estudo de caso.  

Um dos mais desafiadores de todos os esforços das ciências sociais é o uso do estudo 

de caso com a finalidade de pesquisa.  O estudo de caso, segundo Merriam (2002) é uma 

descrição detalhada e uma análise de um fenômeno social ou unidade, como um indivíduo, 

um grupo, uma instituição ou uma comunidade. Essa dissertação se concentra em uma única 

IES. 

Ao concentrar-se em um único fenômeno ou entidade, esta abordagem procura 

descrever o fenômeno em profundidade. Segundo Merriam (2002), a unidade de análise que 

caracteriza um estudo de caso e não o tema da investigação.  

Esse estudo adotou uma perspectiva temporal de corte transversal (COLLIS; 

HUSSEY, 2003) com aproximação longitudinal (NEUMAN, 1999). Transversal, uma vez que 

os dados foram coletados apenas uma vez e em pouco tempo, antes de serem analisados e 

relatados (COLLIS; HUSSEY, 2003) e aproximação longitudinal porque alguns dados foram 

relativos a situações passadas (NEUMAN, 1999). 

Uma vez adotado o enfoque exploratório e descritivo, o pesquisador que pretende 

desenvolver um estudo de caso deverá estar aberto às suas descobertas, pois, uma vez que 

inicie o trabalho a partir de algum esquema teórico, deve se manter alerta aos novos 

elementos ou dimensões que poderão surgir no decorrer do trabalho (GODOY, 1995a).  
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A ampla utilização desta estratégia em organizações atesta a pertinência e relevância 

dessa modalidade para o avanço do conhecimento científico na área de Administração. Ao 

analisar um aspecto particular considerando as múltiplas dimensões envolvidas, o estudo de 

caso pode constituir em uma rica fonte de informações para medidas de natureza prática e 

decisões políticas, contribuindo tanto para a pesquisa acadêmica quanto para a vida 

organizacional. (GODOI et al., 2007)  

Os estudos qualitativos podem descrever a complexidade de um determinado 

problema e a interação de certas variáveis, compreender e classificar os processos dinâmicos 

vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de dado grupo e possibilitar, 

em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 

indivíduos (DIEHL; TATIM, 2004). 

Esse estudo considera apenas um caso, uma vez que a pesquisa foi feita em uma 

grande Instituição de Ensino superior, que possui cursos de cursos de graduação a distância 

oferecidos nas áreas de gestão, educação e saúde e de pós-graduação Lato Sensu nas áreas de 

gestão, direito, saúde e educação. A IES possuia 91 mil alunos matriculados em cursos de 

Ensino Superior (Graduação e Pós) no 3.o trimestre de 2012. 

3.3 Coleta de dados 

 

A análise qualitativa envolve duas atividades: primeiro, desenvolver uma consciência 

dos tipos de dados que podem ser examinados, como podem ser examinados e como podem 

ser descritos e explicados; em segundo lugar, desenvolver uma série de atividades práticas 

adequadas aos tipos de dados e às grandes quantidades deles que devem ser examinadas. 

(GIBBS, 2009)  

Na realização de um estudo qualitativo básico, procura-se descobrir e compreender um 

fenômeno, um processo, a partir da perspectiva e visão de mundo (MERRIAM, 2002), 

observações (MERRIAM, 2002; MARTINS, BÓGUS, 2004), análise de documentos 

(MERRIAM, 2002; MARTINS, BÓGUS, 2004) e entrevistas (MERRIAM,2002; MARTINS, 

BÓGUS, 2004; RICHARDSON, 2007) . Estas técnicas de campo se justificam devido à 

propriedade com que esses instrumentos penetram na complexidade de um problema 

(RICHARDSON, 2007).  

Com o advento da informática e da Internet, os dados também podem ser coletados 

on-line, acessando páginas da Web e documentos disponíveis on-line (MERRIAM, 2002) .  
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Os dados são coletados preferencialmente nos contextos em que os fenômenos são 

construídos (DIEHL; TATIM, 2004) e são analisados indutivamente para identificar os 

padrões recorrentes ou temas comuns que cruzam tais informações (MERRIAM, 2002). 

Tendo em vista a compreensão ampla do fenômeno que está sendo estudado e considerando 

que todos os dados da realidade são importantes e devem ser examinados (GODOY, 1995b). 

Diante disso, segundo a autora, o ambiente e as pessoas nele inseridas devem ser olhados 

holisticamente: não são reduzidos a variáveis, mas observados como um todo. 

Os dados qualitativos possuem significados individuais, dependem da percepção de 

cada indivíduo e são construídos pelo pesquisador (FLORES, 1994). O dado, segundo o autor, 

suporta uma informação sobre a realidade, implica uma elaboração conceitual desta 

informação e a expressa de um modo que se permite a comunicação e conservação de sua 

forma. O autor afirma que dados qualitativos, em essência, são elaborações de natureza 

descritiva ricas, ou seja, buscam uma ampla e diversa gama de informações que se referem a 

um período relativamente longo de tempo. Além disso, são poli-semânticos, uma vez que  

mostram e ocultam múltiplos significados, sendo densos em informação (FLORES, 1994). 

Os documentos podem ser escritos, orais, artefatos visuais (ex. fotografias) ou 

culturais.  A força de documentos como uma fonte de dados encontra-se com o fato de que já 

existe na situação, pois não vão invadir ou alterar a configuração da forma como a presença 

do investigador poderia. Os documentos, muitas vezes contêm ideias e pistas para o 

fenômeno. (MERRIAM, 2002)  

Os documentos utilizados foram os relatórios emitidos para os investidores no último 

trimestre de 2012, informações relevantes disponibilizadas no site da IES e notícias de jornais 

que destaquem a atuação da IES no mercado de educação. 

A entrevista é uma técnica importante que permite o desenvolvimento de uma estreita 

relação entre as pessoas (RICHARDSON, 2007). É bastante adequada para a obtenção de 

informações acerca do que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem 

fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões a respeito das 

coisas precedentes. Possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos da 

vida social. As entrevistas podem ser estruturadas, semi-estruturadas e abertas (MARTINS, 

BÓGUS, 2004).  

A entrevista estruturada é geralmente realizada a partir de um questionário pré-

estabelecido e totalmente estruturado ( MARTINS, BÓGUS, 2004). Para os autores a 

entrevista semi-estruturada parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
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hipóteses, que interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, sendo resultado não só da teoria que alimenta a ação do investigador mas, 

também, de toda a informação que ele já recolheu sobre o fenômeno que interessa. Novas 

hipóteses podem surgir a partir das respostas do entrevistado, que, por meio da linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, 

começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa.  

A solicitação de aprovação da pesquisa foi submetida ao Comité de Ética em Pesquisa 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie e optou-se pela não divulgação do nome da 

Instituição pesquisada. 

A validação de dados e a sua confiabilidade, a partir de uma perspectiva interpretativa, 

pode ser feita através da triangulação (FLORES, 1994; MERRIAM, 2002).  Nesta estratégia, 

indicada pelos dois autores, o pesquisador coleta dados por meio de uma combinação de 

entrevistas, observações e análise documental. A coleta de dados neste estudo foi feita com 

base na análise de documentos e entrevistas semi-estruturadas. A análise de documentos foi 

feita utilizando as informações disponíveis no site da própria Universidade, sites financeiros e 

no relatório de investidores do 4.o trimestre de 2012, disponíveis na Internet por se tratar de 

uma empresa de capital aberto.  

Em relação às entrevistas, foi utilizado um roteiro semi-estruturado, divido em 4 

blocos, considerando os quatro objetivos específicos definidos. Cada um dos objetivos 

específicos constitui uma meta-categoria. Conforme apresentado no Quadro 1- Matriz de 

Amarração, a seguir, o primeiro objetivo específico está relacionado ao conceito de 

tecnologia de EAD, a meta-categoria portanto é a tecnologia. O segundo objetivo aborda a 

discussão sobre os agentes considerando as competências, habilidades e experiências, a meta-

categoria é agentes. O terceiro objetivo apresentado se refere ao conceito de prática, sendo 

práticas a meta-categoria. E, por último, o quarto objetivo ao conceito de competência 

tecnológica, com a discussão de sua influência e impactos na organização, com a meta-

categoria competência tecnológica. 

O roteiro foi validado através de uma entrevista de pré-teste com um especialista em 

EAD de uma IES. Todas as entrevistas foram gravadas. A vantagem da gravação é registrar 

todas as expressões orais, deixando o entrevistador livre para prestar toda a sua atenção ao 

entrevistado (MARTINS; BÓGUS, 2004). Todas as gravações foram transcritas para facilitar 

e melhoras a realização da atividade de análise conteúdo. 
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Das 08 entrevistas, 06 foram realizadas pessoalmente, 01 utilizou a ferramenta do 

Google, o Hangout, e 01 utilizou o Skype, ferramentas de conexão via Internet utilizadas por 

conta da localização geográfica dos entrevistados, uma vez que eles não moram na cidade de 

São Paulo.  
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3.4 Sujeitos da Pesquisa 
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As entrevistas foram realizadas com desenvolvedores, usuários (professores/tutores) e 

gestores de EAD, que participam do desenvolvimento e uso das tecnologias de EAD em uma 

Instituição de Ensino Superior nos meses de março e abril de 2013. 

Na perspectiva de Orlikowski (1992) sobre tecnologia, os artefatos e a agência 

humana se articulam por meio da prática na constituição de estruturas, que orientam o uso da 

tecnologia. A tecnologia, na visão da autora, é fisicamente construída por atores que 

trabalham em um determinado contexto social e é socialmente construída por atores por meio 

de diferentes significados e características que atribuem a ela. Essa dualidade da tecnologia 

nos permite visualizar a tecnologia como adotada pela agência humana e como 

institucionalizada na estrutura. Diante disso, existe a flexibilidade na forma como as pessoas 

projetam, interpretam e usam a tecnologia, portanto deve-se considerar o conhecimento e o 

interesse dos agentes humanos (desenvolvedores, usuários e gestores).  

Por essa razão a pesquisa considerou sujeitos que atuam em diferentes funções em 

Instituições de Ensino Superior e com diferentes interesses em relação a tecnologia. Foram 

entrevistados especialistas em gestão e desenvolvimento de EAD de instituições com 

experiência em EAD e um membro da ABED, além dos gestores, tutores e desenvolvedores 

da própria IES estudada. O perfil de cada entrevistado é apresentado no Quadro 2 – 

Detalhamento do perfil dos sujeitos da pesquisa. 

As 08 entrevistas foram dividas da seguinte forma:  

1. 01 entrevista da pré-teste para validação do roteiro semi-estruturado com uma 

especialista em gestão de EAD em IES;  

2. 02 entrevistas com especialistas no mercado de EAD em Instituições de Ensino 

Superior:  

 01 especialista em gestão de equipe de EAD em IES e membro da uma 

associação de EAD. 

 01 especialista em desenvolvimento de ambiente de EAD em Instituição 

de Ensino Superior;  

2. 05 entrevistas na Instituição pesquisada: 

 01 Coordenador de um polo;  

 01 Coordenadora Geral, com experiência com professora EAD e 

professora de desenvolvimento de conteúdo; 

 01 Desenvolvedor do Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

 02 Tutores presenciais. 
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3.4 Técnica de análise de dados 

 

Os procedimentos de análise de dados seguiram o modelo de análise textual proposto 

por Flores (1994).  O processo de análise, segundo sua metodologia, consiste em diferenciar 

os componentes de uma realidade a determinado nível, descrever as relações entre estes 

componentes e utilizar esta primeira visão para aprofundar novas análises. A análise de dados 

da empresa estudada considerou o material conceitual extraído dos textos teóricos escolhidos, 

fazendo comparações, destacando semelhanças e diferenças, considerando as informações 

obtidas nas entrevistas (FLORES, 1994) com os membros da equipe de EAD da Instituição.  

A análise de conteúdo é uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar o 

que está sendo dito a respeito sobre um determinado tema, útil para fins exploratórios e de 

verificação. (VERGARA, 2006) Os resultados são apresentados e discutidos, usando as 

referências à literatura que o estudo foi moldado em primeiro momento (MERRIAM, 2002). 

A análise de dados em um estudo de caso é criativo e intuitivo, no qual o pesquisador 

deve ser sensível ao aparecimento de pressupostos não estabelecidos e significados que ainda 

não forma articulados (GODOI et al., 2007).  

Segundo Flores (1994), a tarefa no processo de análise de dados é interpretar e extrair 

significados dos dados obtidos, uma vez que os dados puros não oferecem informação 

suficiente para resolver problemas complexos se não forem organizados e manipulados de 

alguma forma. Por essa razão, efetuou-se um processo de redução e segmentação de texto 

com o objetivo de identificar categorias, demonstrando os elementos pertinentes e suas inter-

relações. As etapas do processo propostos pelo autor e utilizadas na pesquisa 

foram:(FLORES, 1994) 

1. Redução de dados: separação, identificação, classificação e agrupamento; 

2. Disposição dos dados: transformação e disposição dos dados; 

3. Obtenção e verificação de conclusões: processo de extração de conclusões e 

verificação das mesmas. 

Na atividade de identificação e classificação dos elementos são examinadas as 

unidades de dados som o objetivo de encontrar determinados componentes temáticos, que 

permitem a classificação das unidades dentro de categorias, que suportam um significado ou 

tipo de significados(FLORES, 1994). Segundo o autor, esse processo de categorização é uma 

importante ferramenta na análise de dados qualitativos e as categorias podem referir-se a 
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situações e contextos, atividades e acontecimentos, relação entre pessoas, comportamentos, 

opiniões, perspectivas sobre um problema, métodos, estratégias e processos.  

Com o objetivo de conectar as categorias, de acordo com a afinidade temática, surgem 

as meta-categorias (FLORES, 1994).  A estruturação das categorias em meta-categorias levam 

a construção do sistema de categorias, conforme definido pelo autor.  

A interpretação dos resultados não está limitada à apresentação destes resultados, mas 

eles devem ser confrontados com os marcos teóricos existentes e com outros trabalhos de 

pesquisa similares, de forma a buscar uma explicação contextualizada e consistente 

(FLORES, 1994). 

As meta-categorias foram identificadas com base na literatura estudada previamente, 

que gerou o modelo conceitual da página 52. A análise de textual, tendo como fontes de dados 

as entrevistas e documentos, levou ao desenvolvimento do Diagrama 1, que apresenta as 

categorias identificadas nesta análise, relacionadas as meta-categorias e as subcategorias. Nos 

quadros 3,4,5 e 6 são apresentados o detalhamento de cada meta-categorias, relacionados a 

suas respectivas categorias e subcategorias. 
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Meta 

categorias
Categorias Subcategorias Definição

INT Internet

ITC Interação a distância entre professor e aluno.

APA Ferramenta de apoio ao aluno (dados financeiros e acadêmicos)

SUP Suporte e mediação do processo de aprendizagem

ITI Infraestrutura de Tecnologia da Informação

FAP Ferramentas de apoio ao AVA (Office, e-mail, Facebook, youtube, outros) 

TVS Transmissão Via Satélite

OUT Outros: CD/DVD/Material Impresso

EPA Equipe de arte: web designer, ilustradores, artista gráfico, entre outros - criar 

DSI
Designer instrucional: faz a mediação entre a produção didática do professor, o 

web designer e empresas especializadas.

COD Coordenadores - conversa do acadêmico com o tecnológico

PDG Pedagogos - fazer a tradução da parte pedagógica e do ambiente digital.

REV Revisor - adequação da linguagem para o ambiente digital.

EEE Equipe de edição de estúdio - de compilação de áudio, vídeo. 

EAP Equipe de apoio nos polos (secretaria/suporte técnico)

ETI Equipe de TI - responsável pela plataforma.

TOL Tutor on-line - contato com aluno através do AVA.

TPS Tutor presencial - presente em sala de aula.

PCT Professor de conteúdo - produz o conteúdo da disciplina

PED Professor EAD - ministra as aulas ao vivo (via satléite ou internet)

CVA Cálculo do volume de alunos

ALA Análise da localização dos alunos

TVS Transmissão Via Satélite

EGI Estúdio de gravação e todas as ferramentas de edição

INT Internet

FBO Fibra ótica

SDI Segurança da informação

POL Polos - local onde os alunos assistem às aulas no semi-presencial

DTW Datashow  (semi-presencial)

DTC Datacenter

AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem (TelEduc/Moodle)

SWE SW de edição de áudio e vídeo

RDA Redundância

SDI Segurança da informação

ATV Antivírus

BKC Estrutura de Backcup

SWT SW de transmissão Via satélite

DES
SW Desenvolvido pela IES - Ex: Ferramenta de apoio ao aluno (dados 

financeiros e acadêmicos)

CFA SW Código de fonte aberta e customizado pela IES - Ex: Moodle

COM SW contratado. Ex: SW de transmissão Via satélite

Quadro 3 : Meta-categoria Tecnologia - detalhamento das categorias e subcategorias

Fonte: elaborado pela autora

AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem (TelEduc/Moodle)

DESENVOLVIMENTO DO 

SISTEMA DE EAD da IES

ESTRUTURA NECESSÁRIA 

IMPLANTAÇÃO DE EAD _ 

SOFTWARE

ESTRUTURA NECESSÁRIA 

IMPLANTAÇÃO DE EAD _ 

PESSOAS

TECNOLOGIA DE EAD

ESTRUTURA NECESSÁRIA 

IMPLANTAÇÃO DE EAD _ 

HARDWARE

T
E

C
N

O
L

O
G

IA
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Meta 

categorias
Categorias Subcategorias Definição

TNI Tutoriais na Internet

PFD Programa de formação de docentes de EAD

PFF Programa de formação de funcionários da IES

CCE Contratação de uma consultoria especializada em EAD.

RDA Reuniões de alinhamento

TCE Troca de e-mail

FTE
Interação entre os envolvidos por meio do uso de ferramentas tecnológicas. (Ex. 

Google Talk)

PFD Programa de formação de docentes de EAD

CAA Constante processo de avaliação e ajustes

TAP
Time de analista de projetos específicos para tratar o relacionamento entre o 

acadêmico e o tecnológico.

CHT Conhecimento sobre tecnologia hardware de EAD,  servidores e banco de dados

CHW Conhecimento sobre tecnologia de sistema WEB e a arquitetura do sistema

CHD Conhecimento sobre desenvolvimento de sistemas específicos para Internet

CHE Conhecimento sobre o tema educação e o processo educacional

CHP
Conhecimento sobre o conceito de projeto: a carga de usuários, a integração de 

professores, etc.

CHL Conhecimento da legislação de EAD

CHC Conhecimento sobre as formas de disponibilização das informações e conteúdos

DAJ Desenvolvimento de animações e jogos

SAC Adaptação do conteúdo ensinado para o contexto Web.

EED Experiência de mercado

FTI Formação em TI

ETP
Elo de ligação entre a equipe técnica de desenvolvedores e a equipe pedagógica, 

que produz o conteúdo.

VMF Visão multifacetada, aproveitando a interação entre as diversas áreas.

CHL Conhecimento da legislação de EAD.

TDC Domínio do conteúdo.

CAT Conhecimento do ambiente tecnológico.

CED Conhecimento sobre o conceito de EAD.

SAA Interação e motivação dos alunos.

SRS Utilização de redes sociais.

COO Orientação de tutores à distância, de tutores presenciais e do aluno. 

DCT Desenvolvimento de conteúdo, escrito de forma dialógica.

TMD Mestrado ou doutorado na área do conteúdo ensinado.

CAT Conhecimento do ambiente tecnológico.

SPA Acompanhamento do aluno no processo de aprendizagem.

CTX Tutor presencial: contextualizar a informação junto ao aluno. 

MDC Tutor à distância: conhecimento do perfil do aluno, mediação com o conteúdo.

SAA Interação e motivação dos alunos.

TES Formação na área do conteúdo ensinado.

AET
Rotina de auto-estudo:  organização da agenda dentro dos seus afazeres 

semanais.

CCI Conhecimento do conceito de Internet.

DFR Focado e responsável.

Quadro 4 : Meta-categoria Agentes- detalhamento das categorias e subcategorias

Fonte: elaborado pela autora

DESENVOLVEDOR

GESTOR

USUÁRIO - PROFESSOR

A
g

e
n

te
s

USUÁRIO - ALUNO

ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DE 

EAD

INTERAÇÃO ENTRE OS GRUPOS

USUÁRIO - TUTOR
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Meta 

categorias
Categorias Subcategorias Definição

ADL Adequação da IES seguindo a legislação de EAD.

PFD Programa de formação de docentes de EAD

AJO
Ajuste estrutural: alocação de pessoas, análise da dedicação de tecnologia e 

recursos.

ADS Adequação dos sistemas - junção do AVA com outras ferramentas tecnológicas.

INV Inovação

NPT
Nova forma de pensar da equipe de TI: repensar a forma de disponibilizar a 

informação.

ASS Acessibilidade

TIA IES mais ágil.

SAT
Simplificação do acesso dos alunos ao conteúdo com a utilização de recursos 

digitais

ADF Adequação da estrutura física para receber a transmissão via satélite.

AJZ Ajuste organizacional: articulação entre os departamentos.

MCO
Mudança da cultura organizacional: fim do preconceito contra a Educação à 

Distância, entendimento da importância da Educação à Distância.

API Adequações de processos internos.

AAQ Adaptação da IES por conta da aquisição de outra empresa.

IVT Necessidade de grandes investimentos em infraestrutura de EAD

CRC Construção de uma relação de confiança. 

SCT Sugestões surgem a partir do contato com a tecnologia. 

PPC  Paciência e postura de conciliação por parte da coordenação de EAD

RPP Impressão do professores do ensino presencial em contato com o EAD

MPP Mudanças na postura do professor e na forma de confeccionar o conteúdo.

CNC Canais de comunicação para receber informações e feedbacks da equipe.

ACT Contato constante entre a área acadêmica e a área de TI.

FCD TI: entendimento da forma correta de disponibilizar uma informação. 

PFD Programa de formação de docentes de EAD

EDD Experiência do dia-a-dia

GEP Criação de grupo de estudo para evolução da plataforma.

RDA Reuniões de alinhamento

RTE Reuniões para troca de experiências

TCE Troca de e-mail

IPE  Incentivo na participação de eventos de EAD.

AVR Avaliação das atividades e cursos realizados.

VAA Vídeo que mostra cada área de atuação dos profissionais envolvidos.

MEG Manuais e guias

PFD Programa de formação de docentes de EAD

FDK Feedback

RDA Reuniões de alinhamento

PGP Plataforma de gerenciamento de projetos

AIP Aprendizado incorporado na própria tecnologia/ torná-la mais dinâmica.

Quadro 5 : Meta-categoria Práticas- detalhamento das categorias e subcategorias

Fonte: elaborado pela autora

P
rá

ti
c
a
s

PROCESSO DE TROCA DE 

CONHECIMENTO

INCORPORAÇÃO DO 

CONHECIMENTO NA PRÁTICA E 

NA TECNOLOGIA

PROCESSO DE ADEQUAÇÃO

ADAPTAÇÃO DO GRUPO ÀS 

NOVAS PRÁTICAS
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Meta 

categorias
Categorias Subcategorias Definição

FXB Flexibilidade.

AFI
 Aluno com acesso fácil a informação e conhecimento prévio para participar da 

aula.

ACC Professor avalia criticamente o conteúdo que já foi acessado. 

OSP Aula orientada para solução de problemas.

CHA Conhecimento sempre atualizado e aulas mais elaboradas.

ITE Interdependência da equipe.

FMV Utilização de ferramentas mediáticas, imagem e vídeo durante as aulas.

RPA Conhecimento construído na relação professor-aluno e aluno-aluno.

NMA Necessidade de se manter sempre atualizado.

RAE Professor: reaprendendo a ensinar e mantendo o aluno sempre motivado.

CTD Conhecimento das tecnologias de EAD e como utilizá-las.

TDC Domínio do conteúdo.

CAV
Capacidade de ajudar o aluno a encontrar vínculo do conteúdo com o mundo 

real.

ACB Incentivo do grupo na aprendizagem colaborativa.

AFD Conteúdo igual, apresentado de forma diferenciada. 

CVR Exigência do aluno em relação ao conteúdo ensinado/ conexão com a vida real.

EFD Conteúdo escrito de forma dialógica: professor se comunicando com o aluno.

CMS
Conteúdos de EAD: mais substanciosos e os recursos utilizados permitem outros 

tipos de abordagem. 

EDA Conteúdo incrementando  pela experiência dos alunos (interação).

PRM
Professor obrigado a refletir sua metodologia:  mais detalhista, mais claro, falando 

a língua dos alunos.

CPE Cursos presenciais substituídos por EAD.

FTP
Uso de ferramentas tecnológicas no presencial (Ex: Internet). Mais dinamismo 

para o presencial.

REP
EAD coloca em risco o ensino presencial - o aluno pode estar em qualquer lugar 

do mundo, aulas sistematizadas e gestão organizada.

EPV EAD pressionando o ensino presencial a evoluir.

APT Aulas ministradas por professores titulados.

RIT Grande quantidade de recursos de interação.

IVP Investimento nas plataformas.

MTP Material produzido exclusivo, sistematizado e organizado. 

PRG Investimento em propaganda. 

VSI Transmissão via satélite e via Internet. 

TUS
 Tutor presencial: garantia para os alunos que, mesmo com eventuais problemas 

de transmissão, a aula será ministrada. Facilita a interação com o Professor EAD.

ACO Cobrança e acompanhamento dos alunos.

FUP Facilidade no uso das plataformas.

IIA Investimento inicial alto.

ICT Investimento constante na tecnologia, sua manutenção e evolução. 

ITP  Investimento no treinamento dos profissionais.

AQE Aquisição de empresas.

IPG  Investimento em parcerias estratégicas.

AEF  Adaptação das estruturas físicas dos polos.

ANU Aumento do número de usuários

AVL Aumento no valor das ações.

NCF Necessidade de contratação de funcionários.

AEM Maior abrangência e expansão da marca

AVC Avanço do EAD sobre o presencial.

ESC
Ampliação da abrangência geográfica: alunos atendidos pela mesma estrutura sem 

perder qualidade.

Quadro 6 : Meta-categoria Competência Tecnológica- detalhamento das categorias e subcategorias

Fonte: elaborado pela autora

C
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IMPACTO NA RECEITA E 

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

MUDANÇAS NAS PRÁTICAS DE 

ENSINO

MUDANÇAS NA 

QUALIFICAÇÃO DO 

PROFISSIONAL

GERAÇÃO DE NOVAS 

DEMANDAS E INVESTIMENTOS

MUDANÇAS NO CONTEÚDO 

ENSINADO

INFLUÊNCIA NO ENSINO 

PRESENCIAL

INFLUÊNCIA NO 

POSICIONAMENTO 

ESTRATÉGICO
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4. Análise e interpretação dos dados 

 

Neste capítulo será apresentada a análise dos dados coletados. As seções foram 

estruturadas didaticamente de acordo com as meta-categorias associadas aos objetivos 

específicos de pesquisa, conforme apresentado no Sistema de Categorias do capítulo anterior. 

Inicialmente apresenta-se uma caracterização da empresa. Na seção 4.2 será abordada a meta-

categoria tecnologia, com a conceituação de tecnologia de EAD e a estrutura necessária para a 

implantação de cursos de EAD em IES. Na seção 4.3 é discutida a meta-categoria Agentes 

com o detalhamento da interação  e descrevendo as competências necessárias aos 

profissionais de EAD.  Na seção 4.4 a meta-categoria Práticas é discutida abordando os temas 

de adequação e adaptação a mudanças e aprendizagem organizacional. Na seção 4.5 é 

finalizada a análise dos dados extraído das entrevistas e dos documentos, com a discussão 

sobre a meta-categoria Competência Tecnológica, trazendo as influências e impactos 

causados pelo uso da tecnologia de EAD. 

4.1 Caracterização da empresa 

 

A pesquisa apresentada foi realizada em uma das maiores Instituições de Ensino 

Superior da América Latina e do mundo em termos de volume de alunos. São várias unidades 

de ensino, localizadas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Grande parte das 

informações apresentadas nessa sessão foi retirada do relatório de investidores divulgado pela 

própria Instituição no último trimestre de 2012. 

Fundada por um grupo de professores em 1994, em uma cidade do interior de São 

Paulo, no Estado de São Paulo. Organizou-se como uma companhia de capital aberto em 2003 

e tem crescido consideravelmente por meio de grandes fusões com outras Instituições do setor 

de Educação. Ao longo da sua trajetória, a Instituição aponta a vivencia de diversas fases de 

crescimento:  

1. Até 1998: expansão dos cursos superiores e da base física;  

2. Até 2003: otimização e qualificação dos currículos e projetos pedagógicos 

3. Reorganização estrutural, administrativa e financeira com o ingresso de novos 

parceiros-sócios e investidores. 

A fusão anunciada recentemente, em análise pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE), com uma Instituição de grande atuação no segmento de EAD, aponta a 

criação de uma grande empresa no valor de 12 bilhões de dólares. Analistas acreditam que 
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poderá haver uma menor concorrência e uma menor oferta de cursos superiores para o público 

dos grupos compostos por alunos de rendas média e baixa (classes C e D) que, no geral, são 

jovens trabalhadores, decorrente de um aumento na concentração de mercado nesse segmento.  

A união das organizações contará com mais de 800 unidades de ensino superior e 810 

escolas associadas distribuídas por todos os Estados brasileiros, com um universo de 

aproximadamente um milhão de alunos no segmento de educação superior, educação 

profissional e outras atividades associadas à educação no Brasil.  

Em 2012, em mais de 570 unidades, oferecia mais de 90 modalidades de cursos de 

graduação e graduação tecnológica, que incluem as áreas de administração, direito, 

engenharia, saúde e outras ciências sociais aplicadas, além de cursos de pós-graduação e 

extensão.  

A maioria de seus alunos são jovens de média e baixa renda que trabalham durante o 

dia e estudam à noite, um segmento pouco atendido pelas instituições de ensino superior do 

Brasil. O foco da organização é oferecer ensino de qualidade para que esses jovens 

trabalhadores alcancem formação educacional compatível com as exigências do mercado de 

trabalho e a aumentem suas perspectivas de desenvolvimento profissional.  

A organização oferece aos alunos cinco programas acadêmicos:  

1. Graduação presencial;  

2. Graduação a distância;  

3. Pós-graduação Lato Sensu;  

4. Pós-graduação Stricto Sensu;   

5. Educação continuada, presencial ou a distância.  

 

Os cursos de graduação a distância oferecidos são nas áreas de gestão, educação e 

saúde. Esses cursos são regulados pelo Ministério da Educação e só podem ser oferecidos 

mediante autorização.  

A Pós-graduação Lato Sensu compreende programas de especialização e inclui os 

cursos designados como MBA - Master in Business Administration, normalmente com 

duração de 12 meses, nas áreas de gestão, direito, saúde e educação, tendo como foco 

principal a capacitação para o mercado de trabalho. Esses cursos são oferecidos na 

modalidade presencial e a distância, sendo hoje a maioria dos cursos já oferecidos na 

modalidade a distância, com uso de tele-aulas e AVA. A instituição de ensino precisa ser 

habilitada junto ao Ministério da Educação para oferecimento desse formato de curso, porém 
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uma vez habilitada a instituição, não é necessário o credenciamento de cada curso oferecido 

em específico, como no caso da graduação. 

Tanto a graduação, quanto a pós-graduação são oferecidas nos campus e nos polos da 

universidade. 

A empresa destaca no relatório dos resultados do 4.o trimestre de 2012, entregue aos 

investidores, que o foco da organização para 2013 permanecerá voltado à performance 

operacional e geração de caixa, que possibilitarão o financiamento de sua expansão, 

combinado a redução da alavancagem. O foco será suportado por 3 pilares: 1.) o contínuo 

crescimento do número de alunos; 2.) a contínua melhoria operacional das unidades existentes 

e recém adquiridas; e 3.) o contínuo foco na qualidade de ensino, com o contínuo 

investimento em tecnologia, infraestrutura e planejamento acadêmico, para que jovens 

possam estudar com flexibilidade, conveniência e conteúdos adequados às exigências do 

mercado de trabalho. 

Na relação de valores e crenças da organização, é apontado no relatório dos resultados 

do 4.o trimestre de 2012 o uso de tecnologias educacionais e da informática como multimeios 

auxiliares no processo de aprendizagem eficaz no ensino superior, que, logicamente devem ter 

embasamento teórico e prático. 

Nas oportunidades da organização para o ano de 2013 estão as novas autorizações para 

Polos de EAD e o lançamento dos cursos 100% online no segundo semestre de 2013. O 

Capital Expenditure (Capex) ou Investimento em Bens de Capital da instituição foi de 142,3 

milhões de reais em 2012 sendo 38,4 milhões de reais deste valor correspondente ao 

investimento em Tecnologia, principalmente na plataforma de EAD. A Instituição acredita 

que a crescente utilização de tecnologias de Ensino a Distância com escala e a melhoria no 

mix de cursos nas unidades, com a crescente oferta cruzada de novos produtos nas unidades 

existentes, pode melhorar também a receita média por unidade e rentabilidade do modelo de 

negócio. 

Um marco para o EAD da Instituição foi a aquisição da totalidade das quotas do 

capital social de outra organização de ensino que possuía 70 mil alunos matriculados em 62 

cursos oferecidos em sua rede de 322 Polos de Ensino a Distância.  

Polos são unidades operadas pela Instituição e por parceiros locais com oferta de 

cursos na metodologia a distância, incluindo a graduação, a pós-graduação Lato Sensu e a 

educação continuada. Os parceiros locais recebem um percentual da receita líquida mensal 
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recebida do Polo em contrapartida à prestação desses serviços, que varia de 25% a 56% da 

receita líquida, dependendo do tipo de curso.  

Ao longo do ano de 2013 a organização espera ter a autorização para ampliar a sua 

base de Polos credenciados para a Graduação a Distância, segmento de maior crescimento no 

setor. Adicionalmente à expansão da rede de Polos, o portfólio de cursos EAD será expandido 

com o lançamento de cursos 100% online no segundo semestre, que deve atingir a demanda 

de uma nova camada de alunos que valorizam ainda mais o aspecto da conveniência. 

O número de alunos em Polos de EAD foi de 144,4 mil no ano de 2012, aumento de 

7,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior, sendo que houve um crescimento 

de 9% em ensino superior e de 4,5% em cursos livres, segmento em que a empresa detém uma 

participação de mercado relevante e, portanto, apresenta crescimento menor. Os cursos de 

Ensino Superior (Graduação e Pós), no 3.o trimestre de 2012, representam 91 mil alunos 

matriculados nos Polos e obteve a renovação de 84,9 mil matrículas (10% superior ao 4.o 

trimestre de 2011), com uma taxa de retenção de 96,7% (estável em comparação ao 4.o 

trimestre de 2011).  

A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa em relação às meta-categorias 

tecnologia, agentes, práticas e, por fim, competência tecnológica. 

4.2 Tecnologia 

 

Este item apresenta a discussão sobre a conceituação da categoria tecnologia de EAD, 

a estrutura necessária para implantação de EAD em uma IES e o processo de 

desenvolvimento do sistema de EAD. 

4.2.1 Tecnologia de EAD 

 

As subcategorias relativas à tecnologia de EAD, identificadas a partir da análise das 

entrevistas, foram: Ambiente Virtual de Aprendizagem, Internet, interação a distância entre 

professor e aluno, ferramenta de apoio ao aluno, suporte e mediação do processo de 

aprendizagem, infraestrutura de Tecnologia da Informação, ferramentas de apoio ao AVA, 

Transmissão Via Satélite e Outros (CD/DVD/Material Impresso). 

Ao serem questionados sobre a definição da Tecnologia de EAD, os entrevistados em 

geral destacaram o ambiente virtual, mediado pela Internet ou transmissão via satélite, que 

possibilita a comunicação entre professor e aluno e favorece o processo de aprendizagem.   
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[...] Eu considero todas as tecnologias que se aplicam em um ambiente digital 

mediado pela Internet como tecnologia de EAD. [...] (Esp1) 

 

[...] é toda essa infraestrutura de tecnologia da informação que está como apoio 

ao processo de ensino e aprendizagem. [...] (Esp3) 

 

[...] A tecnologia ou o sistema em si ou o ambiente virtual em si que é o que se 

define como tecnologia de EAD. [...] O aluno realmente eu acho que ele consegue 

aprender mais com essa interação de um ambiente virtual do que com tecnologias 

como televisão, rádio e outras tantas. (Ges1) 

 

[...] A tecnologia de EAD é a tecnologia que permite a mediação entre o 

aprendizado, do aprendizado do aluno. [...] seja um simples PDF postado no 

ambiente virtual, um simples e-mail, um recurso de e-mail ou até vídeos e materiais 

com grande interatividade. Qualquer recurso tecnológico que permita e que 

garanta, tente garantir o aprendizado do aluno, é tecnologia em EAD. [...] 

(Ges2) 

 

[...]A ferramenta básica é a Internet. [...] (Tut2) 

 

[...] A tecnologia de EAD para mim, ela envolve desde a transmissão via satélite, 

das vídeo-aulas, tele-aulas, até realmente o ambiente virtual do aluno, onde ele vai 

ter os materiais de apoio, a tutoria de apoio dele, tá? Então para mim, tudo que 

envolve a comunicação direta e a transmissão e acompanhamento dos alunos, fora 

da sala de aula, fora do âmbito presencial dele, é tecnologia de EAD pra mim, tá? 

São todos os recursos, em termos de Internet, principalmente, que conseguimos 

trabalhar no modelo de Educação a Distância. Desde a transmissão via satélite, das 

vídeo-aulas, tele-aulas, até realmente o ambiente virtual do aluno (materiais de 

apoio, a tutoria de apoio) [...] (Des) 

 

A ênfase na infra-estrutura de tecnologia da informação reforça a característica de 

EAD, um serviço mediado por tecnologia, segundo Froehle e Roth (2004) e Schumann et al. 

(2012). É a interface tecnológica, que permite uma troca imediata de informações a longa 

distâncias entre fornecedor e cliente, neste caso a IES e o aluno.   

O ambiente virtual de aprendizagem contém todas as informações necessárias para que 

o aluno consiga participar de seu curso EAD e pode ser acessado em qualquer lugar e 

qualquer momento, conforme a disponibilidade e interesse do aluno. Schumann et al. (2012) 
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destaca essa vantagem, afirmando que a mediação tecnológica de serviços elimina a 

necessidade de uma localização comum do cliente e seu fornecedor, tornando o serviço 

multifuncionais e pode até permitir a substituição adequada de serviços, que só poderiam ser 

fornecidos por meio do contato direto entre o fornecedor e cliente.    

 As respostas corroboram a definição apresentada por Behar et al. (2013a) que define 

AVA como o espaço na Internet que quase sempre está relacionado à organização de cursos e 

disciplinas, à administração de conteúdo e ao monitoramento dos alunos, suportando um 

universo virtual composto pelo aparato tecnológico. 

  

[...] As tecnologias que você vai usar dentro desse AVA, você tem as tecnologias de 

interação, você tem as tecnologias de produção de conteúdo, você tem as 

tecnologias de armazenamento e difusão de conteúdo e as tecnologias de suporte 

ao aluno ou ao professor. Toda parte de controles acadêmicos, financeiros que 

você deve ofertar ao aluno que estuda à distância. [...] (Esp2) 

 

[...]Espaço que vai permitir ao professor publicar alguns conteúdos, apostilas, 

notas de aula, exercícios e que o aluno vai poder de qualquer lugar do mundo, na 

verdade, poder acessar. Seja no computador, no telefone portátil, no tablet, assim 

por diante. [...] o Ambiente Virtual de Aprendizagem, vai refletir somente as 

disciplinas e turmas do semestre letivo atual. Uma vez que trocou o semestre letivo, 

o desempenho dele é armazenado no sistema acadêmico e ele vai ter acesso a novos 

conteúdos, a novas disciplinas. [...] (Esp3) 

 

[...]ali dentro do AVA tem recursos mil, onde o aluno pode baixar conteúdo, ele 

pode fazer upload de conteúdo, ele pode conversar com outros colegas, tanto de 

sala presenciais no nosso caso ou colegas de sala que dividem a mesma disciplina no 

Brasil todo. [...] (Ges1) 

 

Outra ferramenta que possibilita a interação entre os professores é o e-mail de 

extensão exclusiva da IES pesquisada.  

 

[...] E-mails também nós utilizamos. Tem um portal o @xxx, que é da IES também. 

[...] (Tut2) 

 

Além do AVA da IES, outras ferramentas começam a ser usadas para facilitar a 

interação entre professor e aluno, como a transmissão de palestras por meio do site e serviço 
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de rede social americano Facebook, que permite a interação de bilhões de usuários em todo o 

mundo.  

 

[...] algumas aulas e algumas palestras nós transmitimos pelo Facebook, ao vivo, 

com interação dos alunos. Então, nós temos uma programação de palestras que 

acontecem pelo Facebook, que são abertas, gratuitas, para as pessoas. [...] (Ges2) 

 

Outro ponto destacado pelos entrevistados é a Transmissão Via Satélite. No caso da 

IES pesquisada, as aulas presenciais, como metodologia de ensino, são utilizadas, porém de 

forma acessória, em seus cursos de graduação a distância, cursos de pós-graduação e cursos 

de educação continuada, que utilizam principalmente metodologias de Educação a Distância 

(tele-aulas e atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem). O modelo da IES é, portanto, 

semipresencial (blended learnig/cursos híbridos) (TORI, 2009; MACHADO et al., 2013), 

pois combina atividades de aprendizagem presenciais com atividades desenvolvidas a 

distância. 

 

[...] O semi-presencial vem duas vezes por semana e o EAD vem uma vez por 

semana. Do semi-presencial que vem duas vezes por semana, é intercalado. [...] No 

período de 3horas. [...] 1hora e 15 é a transmissão. Aí tem um intervalinho, 10 

minutinhos. Depois do intervalo, a Professora-tutora-presencial retorna para sala e aí 

nós podemos ter uma conversa com relação a disciplina da Professora-EAD. [...] 

(Tut1) 

 

Na Graduação a Distância e a Pós-graduação a Distância, os cursos tem o mesmo 

status acadêmico que os cursos de graduação presencial, porém têm em sua metodologia o 

maior uso de tele-aulas e AVA. Além das metodologias a distância, esses cursos também 

utilizam apoio de professores locais e laboratórios em formato presencial.  

O formato de tele-aulas baseia-se em palestras produzidas em um estúdio central e 

transmitidas para salas de aula em todo o Brasil por meio de satélite ou disponibilizadas em 

forma de streaming vídeo no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Durante a 

transmissão das tele-aulas, os alunos têm a oportunidade de interagir com o professor por 

meio de chats estabelecidos entre o estúdio central e as salas de aula locais. Além da palestra 

do professor no estúdio, a produção de tele-aulas conta também com recursos de computação 

gráfica e locuções externas, como entrevistas e vídeos ilustrativos, como forma de enriquecer 
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a qualidade do conteúdo.  A transmissão via satélite é apontada pelo Gestor 1 como um 

diferencial da IES. 

 

[...] o forte dentro da IES é o sateletário. Então a gente tem o ambiente virtual que é 

muito grande, que é muito bom, é robusto, mas o sateletário talvez seja um ponto 

diferencial aí que a gente pode apontar. O hardware vai diretamente ser ligado aí ao 

satélite que a IES tem, no nosso caso. Então a gente tem esse hardware a nosso 

favor, porque a gente tem antenas, a gente tem o transmissor. [...] (Ges1) 

 

O material produzido nesse formato é transmitido simultaneamente para diversas salas 

de aula em todo o Brasil, criando grande efeito de escala e diluindo de forma substancial os 

custos de produção. Potencialmente, uma aula produzida pode ser transmitida ao vivo para as 

mais de 570 unidades, além da potencial distribuição posterior por meio do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem na Internet. Tal efeito de escala possibilita a contratação de professores e 

palestrantes altamente diferenciados, líderes em seus campos de atuação, a um custo 

relativamente baixo quando considerado o número de alunos utilizando o conteúdo.  

A aula é transmitida ao vivo, porém o aluno pode acessá-la depois, pois ela fica 

disponibilizada no AVA enquanto o aluno estiver cursando a disciplina, trazendo mais 

flexibilidade ao processo de aprendizagem.  

 

[...] A ideia é essa, ter essa sinergia do aluno que perdeu ou que está dentro de sala 

de aula e por outros motivos, cansado, ou saiu foi beber água e quando voltou 

perdeu o fio da meada.  [...] então ele consegue assistir esse conteúdo quantas vezes 

ele quiser, durante todo o tempo que a disciplina estiver aberta dentro do ambiente 

virtual de aprendizagem dele. [...] (Ges1) 

 

Com base no Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância 

(ABRAEAD) publicado em 2008, a empresa acredita estar entre as maiores Instituições na 

utilização dessa metodologia no Brasil, tendo mais de 570 unidades habilitadas para 

distribuição de conteúdo de tele-aulas, com mais de 160 mil alunos que contam com as tele-

aulas como sua principal metodologia.  

Apesar desse senso comum, alguns entrevistados destacaram que há variações na 

tecnologia utilizada para o EAD, em função do contexto tecnológico da região. Nem sempre 

tem a mesma infraestrutura de comunicação das regiões mais desenvolvidas de um país. Neste 
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caso, outras formas de se aproximar do aluno devem ser consideradas, como CD, DVD e 

material impresso. 

 

[...] A gente tá falando de ambiente digital, mas pode não existir o ambiente digital. 

Aí é a questão da concepção de como, ah, quem que é o fornecer o curso, quer 

oferecer o curso e quais são as condições que se tem para que esse curso seja 

oferecido. Se a gente for oferecer cursos lá para o Amazonas, nós teremos muitos 

problemas ainda com a conexão. A gente já vai ter que pensar em aplicar CD’s, 

aplicar DVD’s, material impresso. A logística toda é atrelada as características do 

lugar, né? [...] (Esp1) 

 

A própria IES descreve, em seu relatório anual, o AVA como páginas restritas na 

Internet, nas quais os alunos podem acessar conteúdos didáticos, tutoria eletrônica, ambientes 

de discussão (chats), além de serviços acadêmicos e financeiros. Os conteúdos 

disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem compreendem textos prescritos pelos 

docentes, exercícios, atividades interativas e vídeos. Os alunos utilizam ainda o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem para fazer pesquisas orientadas por meio de uma ferramenta 

chamada Webquest.  

A Instituição acredita que o uso do AVA, como ambiente para atividades acadêmicas e 

distribuição de conteúdo, deverá ter um papel crescente entre as metodologias utilizadas, 

substituindo gradualmente atividades presenciais e materiais impressos. O objetivo da 

crescente utilização do AVA como metodologia é capacitar os alunos no aprendizado em 

ambiente digital, uma competência cada vez mais importante no mercado de trabalho, além de 

representar uma oportunidade importante de redução de custos operacionais dos cursos.  

O AVA utilizado pela IES pesquisada é o Moodle, Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment, que conforme abordado acima, é um sistema de código aberto que tem 

como vantagens sua disponibilização e adaptação conforme as necessidades de instituição 

sem custo envolvido (FERNANDES, R. R. et al., 2010; SANTOS, J. R., 2012). As principais 

vantagens apontadas pelos entrevistados para a escolha deste LMS são: 1) plataforma de 

código aberto, sem custos de licenciamento; 2) a customização de acordo com o produto; e 3) 

a possibilidade de integração com outras ferramentas e 4) a comunidade colaborativa. 

 

1) Plataforma de código aberto, sem custos de licenciamento: 
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[...] É um ambiente de código fonte aberto, gratuito da Internet; Então podemos 

customizar de acordo com a necessidade, não tem custos com licenciamento e assim 

por diante. [...] Essas ferramentas de Internet se atualizam com uma rapidez muito 

grande, por conta do próprio desenvolvimento da Internet, da tecnologia. Se a cada 

atualização você tiver que refazer muitas dessas personalizações, o custo acaba 

sendo proibitivo. E o fato do Moodle ter essa visão de software aberto simplifica 

esse desenvolvimento. (Esp3)  

 

2) Customização de acordo com o produto: 

 

[...]Eu particularmente gosto muito do Moodle mais pelo fato de que você pode 

sempre agregar cada vez mais características a plataforma. [...] (Esp1) 

 

[...] O Moodle hoje, além da estrutura que ele tem de ferramentas, de atividades e de 

gerenciamento, ele também permite a customização; Então você pode ter uma única 

plataforma com várias carinhas diferentes, com vários layouts diferentes, de acordo 

com o produto. [...] permite também são integrações com ferramentas externas, com 

ferramenta de webconference, igual nós estamos conversando agora, que é o Skype 

[...] Então ele tem esse leque de recursos que a gente pode integrar também pra 

complementar e potencializar a plataforma. [...](Des) 

 

3) Possibilidade de integração com outras ferramentas: 

 

[...] Você pode incorporar novas ferramentas, outras tecnologias e incorporar dentro 

do Moodle. O professor pode publicar um vídeo dele no YouTube, por exemplo, e aí 

ele coloca o link no Moodle, o Moodle já coloca o playerzinho do YouTube.  [...] se 

fosse uma ferramenta desenvolvida por uma empresa, teria custo de personalização, 

a mão de obra na atualização de versões. [...] (Esp3) 

 

4) Comunidade colaborativa: 

 

Fernandes et al. (2010) e Santos (2012) apontam que a construção de ideias e 

conhecimentos em grupos sociais de forma colaborativa, contribui para o desenvolvimento 

desse ambiente virtual, criando uma cultura de compartilhamento de significados entre seus 

usuários (administradores da ferramenta, tutores, professores e alunos) que está de acordo 

com a fala do Desenvolvedor destacada abaixo. 
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[...] o Moodle é uma grande comunidade. Ele não é algo específico, isolado, que só 

algumas pessoas mexem. Então, isso também nos levou a tomar esse tipo de decisão. 

Porque algo que é tão colaborativo, dificilmente vai ter alguma coisa que você não 

consiga resolver. Então, uma comunidade tão aberta, sempre tá trazendo novidade, 

sempre tá trazendo grandes eventos para o Brasil a a gente realmente não se 

decepcionou com a plataforma. Além do tipo de tecnologia que ela usa, 

versatilidade. Então, todos os estudo que a gente fez pra chegar nesta plataforma 

foram positivos. (Des) 

 

Além do AVA e da Transmissão Via Satélite, a IES também utiliza materiais 

impressos no formato de livros e outros textos impressos como apoio a todos os seus cursos. 

A grande maioria dos materiais impressos utilizados nos cursos são conteúdos próprios, 

desenvolvidos internamente ou com direitos autorais licenciados. Os materiais são 

desenvolvidos por professores com titulação de mestre ou doutores e, segundo o Tutor 2, é 

um diferencial da IES em relação aos seus concorrentes. 

  

[...] O professor EAD, basicamente são todos mestres, doutores. São os provedores 

das PLT’s (Programa Livro Texto), né? Que são os livros. [...] os desenvolvedores 

são mestres, doutores, pós-doutores. [...] Eu tive a oportunidade de visitar um 

concorrente aqui em Guarulhos e percebi que o diferencial da IES é as PLT’s, os 

livros, né? [...] (Tut2) 

 

Categorias Subcategorias Definição

INT Internet banda larga

ITC Ferramenta de interação a distância entre professor e aluno.

APA Ferramenta de apoio ao aluno (dados financeiros e acadêmicos)

FAP Ferramentas de apoio ao AVA (e-mail, Facebook, youtube) 

TVS Transmissão Via Satélite

OUT Outros: Material Impresso

Quadro 7 : Tecnologia de EAD - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

TECNOLOGIA DE EAD

AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem: Moodle

 

 

Os próximos itens irão discutir a estrutura necessária para que uma IES consiga prestar 

o serviço de EAD. A primeira discussão trata de estrutura de pessoas. 

4.2.2 Estrutura necessária para implantação de EAD _ Pessoas  

 

A estrutura de pessoas necessária para implantação de EAD apresentou, conforme 

análise das entrevistas, as seguintes subcategorias: equipe de arte (web designer, ilustradores, 
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artista gráfico, entre outros), designer instrucional, coordenadores, pedagogos, equipe de 

edição de estúdio, equipe de apoio nos polos, equipe de TI, tutor on-line, tutor presencial, 

professor de conteúdo e professor EAD.  

O principal ponto abordado pelos entrevistados é a necessidade de uma equipe 

multidisciplinar, uma vez que o desenvolvimento do curso envolve a combinação entre 

diversas área do conhecimento. Torrezzan e Behar (2013) afirmam que a equipe que 

desenvolve o material didático digital deve ser multidisciplinar formada por designers, 

pedagogos, programadores, educadores, professores e alunos.  A necessidade de profissionais 

de diversas áreas é apontada pelo entrevistados. 

 

[...] Você tem que ter tecnologia acessível ao professor, acessível ao aluno, acessível 

à equipe multidisciplinar que apoia o professor e acessível aos polos de apoio 

presencial. [...] (Esp2) 

 

[...]Na verdade, a equipe de EAD acaba sendo uma equipe mista. Você tem as 

pessoas ligadas à parte de Tecnologia da Informação. E também tem a parte da 

equipe voltada à prática do ensino e aprendizagem, a parte pedagógica. [...] (Esp3) 

 

[...] A primeira, no processo de gestão de EAD, o primeiro ponto é você ter uma 

equipe multidisciplinar. Você precisa de uma equipe de TI, de uma equipe 

pedagógica. [...] (Ges2) 

 

[...] Você tem as pessoas ligadas à parte de Tecnologia da Informação. [...] E 

também tem a parte da equipe voltada à prática do ensino e aprendizagem, a 

parte pedagógica. [...] Além disso, nas disciplinas um pouco mais específicas, que 

são semipresenciais, mesmo nas disciplinas à distância, tem a equipe de produção 

de conteúdos. Tem o professor-autor, que traz os conteúdos, e tem a equipe de 

designer, de desenvolvedores, de ilustradores para adaptar esse conteúdo para um 

contexto web. Tem o pessoal específico em desenho, específico em animação, 

específico em desenvolvimento de jogos para formatar esses materiais numa 

linguagem adequada à Internet. [...] (Esp3) 

 

[...] E é uma equipe pedagógica que cuide de todo o processo, da produção de 

materiais, da gestão e logística desses materiais. Você precisa de autores, de 

docentes, de coordenadores, de uma equipe que desenvolva os ambientes virtuais 

de aprendizagem, de uma equipe de produção midiática, de produção de mídia, 

que seja responsável pela produção das mídias que serão utilizadas. Dependendo do 

modelo de EAD que se escolha, se você for utilizar recursos midiáticos, você precisa 
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de uma equipe ainda de TV, de rádio, com estúdios apropriados para a produção 

desses vídeos e desses áudios. Então, a equipe gestora de EAD é sempre uma equipe 

multidisciplinar. E é preciso uma integração entre essa equipe. [...] (Ges2) 

 

Esta equipe multidisciplinar é constituída pelos seguintes profissionais:  

 

 Equipe de arte: web designer, ilustradores, artista gráfico, entre outros - 

criam avatar, ilustrações, gráficos e outras coisas animadas, além de 

desenvolver materiais interativos (MOREIRA, 2009). 

 Designer instrucional -  faz a mediação entre a produção didática do 

professor, o web designer e empresas especializadas. Moreira (2009) 

afirma que esse profissional tem um perfil interdisciplinar, em especial 

nas áreas de educação, comunicação e tecnologia e acompanha o 

processo desde o planejamento até a avaliação de um curso ou 

atividade EAD.  

 Coordenadores - conversa do acadêmico com o tecnológico, definem, 

organizam e acompanham as atividades do projeto de EAD, conforme 

abordado por Moreira (2009). 

 Pedagogos - fazer a tradução da parte pedagógica e do ambiente digital. 

Coordenam um subsistema de criação, produção e avaliação dos cursos 

nos processos de ensino-aprendizagem (MOREIRA, 2009) 

 Revisor - adequação da linguagem para o ambiente digital 

 Equipe de edição de estúdio - de compilação de áudio, vídeo.  

 Equipe de apoio nos polos – secretaria/suporte técnico 

 Equipe de TI - responsável pela plataforma. 

 Tutor on-line – contato com o aluno através do AVA, apoio a distância. 

 Tutor presencial - presente em sala de aula, apoio presencial ao aluno. 

 Professor de conteúdo - produz o conteúdo da disciplina. 

 Professor EAD - ministra as aulas ao vivo (via satélite ou Internet). 

 

O tamanho da estrutura vai depender do tamanho da Instituição e do projeto de EAD. 

No caso da IES aqui estudada conta com aproximadamente 9 mil integrantes em seu corpo 
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docente, sendo a maioria profissionais de mercado, atuando como docentes em período 

parcial, trazendo para a sala de aula experiências reais do ambiente de trabalho.  

 

Categorias Subcategorias Definição

EPA Equipe de arte: web designer, ilustradores, artista gráfico, entre outros - criar 

DSI
Designer instrucional: faz a mediação entre a produção didática do professor, o 

web designer e empresas especializadas.

COD Coordenadores - conversa do acadêmico com o tecnológico

PDG Pedagogos - fazer a tradução da parte pedagógica e do ambiente digital.

REV Revisor - adequação da linguagem para o ambiente digital.

EEE Equipe de edição de estúdio - de compilação de áudio, vídeo. 

EAP Equipe de apoio nos polos (secretaria/suporte técnico)

ETI Equipe de TI - responsável pela plataforma.

TOL Tutor on-line - contato com aluno através do AVA.

TPS Tutor presencial - presente em sala de aula.

PCT Professor de conteúdo - produz o conteúdo da disciplina

PED Professor EAD - ministra as aulas ao vivo (via satléite ou internet)

Quadro 8 : Estrutura de Pessoas - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

ESTRUTURA NECESSÁRIA 

IMPLANTAÇÃO DE EAD _ 

PESSOAS

 

 

O próximo item descreve a estrutura necessária em termos de hardware. 

4.2.3 Estrutura necessária para implantação de EAD _ Hardware  

 

A estrutura de hardware necessária para a implantação de EAD é constituída pelas 

seguintes subcategorias: cálculo do volume de alunos, análise da localização dos alunos, 

Transmissão Via Satélite, Internet, estúdio de gravação e todas as ferramentas de edição, fibra 

ótica, segurança da informação, Datashow e Datacenter 

O tamanho da estrutura de hardware de EAD vai depender da quantidade e 

localização dos alunos.  Essa análise precisa ser feita para que seja possível projetar toda a 

estrutura de transmissão e armazenamento das aulas e dos conteúdos, interação entre 

professor e aluno e localização dos polos, em caso da cursos híbridos. O dimensionamento do 

hardware também está relacionado ao dimensionamento do software, pois Fernandes et al. 

(2010) destaca que a escolha do LMS envolve o cálculo o número de usuários e a previsão de 

crescimento, que determinarão o tamanho da infraestrutura necessária, como, por exemplo, a 

quantidade ideal de servidores. 

[...]Depende do volume de alunos e da localização desses alunos que você 

pretende ter. Você tem que ter tecnologia acessível ao professor, acessível ao aluno, 

acessível à equipe multidisciplinar que apoia o professor e acessível aos polos de 

apoio presencial. Geralmente quando você pensa nessa tecnologia, por exemplo, 

daqui para fora, no nosso caso a tecnologia de comunicação via satélite, upload e 

download em todos os polos. Há o que nós chamamos tecnologia embarcada nos 



85 
 

 

 

polos, que aí envolve toda parte de videoaulas, material didático, transmissão ao 

vivo, projeção na tela, armazenamento de conteúdo no polo para o aluno poder 

acessar. [...] A própria Internet, banda larga, tanto no polo quanto aqui. E você 

tem, internamente, toda parte de servidores, a conexão, fibras óticas, antivírus, os 

softwares que rodam nos servidores. [...] qualquer estrutura que envolva servidor. 

[...] (Esp2) 

 

[...] Eles precisam ter uma infraestrutura, como que eu posso te falar, uma forma 

mais abrangente, é dependendo do número de alunos, eles precisam fazer um 

cálculo exato de como vai se tratar. [...] (Des) 

 

A transmissão via satélite ou via Internet exige a infraestrutura que garanta a 

continuidade da transmissão, para evitar que o aluno se dirija ao polo e não consiga assistir à 

tele-aula e precisa ter um bom estúdio e todos os aparatos a ele atrelados, além de contar com 

polos preparados para receber a transmissão, conforme descrito abaixo: 

 

[...] para hardware tem que ter um bom estúdio de gravação, tem que ter uma 

microfonia bacana, tem que ter uma câmera digital muito boa, tem que ter uma 

captação de luz e o áudio de certa forma, não só o áudio da câmera, mas os 

microfones todos que eu já disse, mas eu acho que sem dúvida o hardware vai 

diretamente ser ligado aí ao satélite [...] todas as unidades, todos os polos têm que 

ter uma antena instalada, não é qualquer sinal que vai ser captado, é bem codificado, 

então tem que ter codificadores nas unidades. Então as unidades têm que ter essas 

antenas, os receptores, os codificadores, o data show para transmitir a imagem, tem 

que ter o computador à disposição, tem que ter Internet ligada diretamente ao 

professor conteudista, ao mediador da disciplina. [...] uma banda larga muito forte 

[...] (Ges1) 

 

[...] Algumas instituições preferem o modelo streaming, eu não sei se você já viu, 

mas é um modelo totalmente transmitido via web. Então, coloca-se uma ferramenta 

de interatividade, onde todas as aulas são transmitas via web a partir de algum 

estúdio, isso é transmitido via plataforma. Outras instituições preferem o modelo via 

satélite, né? Que aderem com o aluno ir lá no polo, sentar, assistir a aulinha dele 

duas veze por semana. E assim vai... E o complemento dele é através da plataforma 

virtual, a gente tá falando de Moodle, então, aí entra toda uma elaboração por trás 

disso. Então, as transmissões de aula eu acho que é um foco de infraestrutura, pode 

ser streaming ou satélite. Então, tem que ter todo um aparato de estúdios aí por 

trás, pra conseguir transmitir  essas aulas com um mínimo de qualidade para os 

nossos alunos, seja web, seja satélite. [...] (Des) 
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Um ponto importante destacado pelo Gestor 2 é o custo alto de implantação de uma 

estrutura de EAD, pois envolve um grande número de profissionais na equipe multidiciplinar 

e uma estrutura cara de hardware:  

 

[...] ao contrário do que se pensa, o EAD não é um modelo barato. Ele é um modelo 

caro, é um modelo que exige um gasto, ele tem um custo muito alto. Ele pode ter 

uma escala, uma demanda e uma restituição dos valores em escala, você consegue 

atingir muito mais gente. Mas em relação ao custo do EAD, ele possui um custo 

muito alto. Porque não é barato você ter uma equipe multidisciplinar, que vai 

desde o design institucional, do revisor de texto. A produção de material envolve... 

Você tem uma equipe hoje, com dez cursos que nós temos aqui de pós-graduação 

EAD, há uma equipe envolvida de no mínimo oitenta pessoas. Assim, fixas, fora 

os docentes que vêm para dar aula. Então, é uma equipe muito grande, o custo é 

muito alto, o custo de uma transmissão, o custo da produção de um material. Então, 

o EAD não é barato, tem um custo bem alto. [...] (Ges2) 

 

Por conta do alto custo, a Instituição que optar pelo EAD terá que fazer a escolha por 

montar ou não um Data Center, ou seja, um ambiente projetado para abrigar os servidores e 

outros elementos, como os sistemas de armazenamento de dados e os ativos de rede (Ex: 

roteadores). A análise deve envolver os custos envolvidos de hardware e espaço físico, a 

garantia de continuidade do serviço prestado e a segurança das informações dos usuários e da 

organização. 

 

[...] Existem dois modelos que podem ser adotados. [...] Toda essa infraestrutura de 

comprar equipamentos, instalação de software, manutenção, backup e assim por 

diante, tudo é feito aqui dentro da universidade, no nosso Datacenter. Algumas 

universidades, até grandes, preferem terceirizar essa parte de infraestrutura. Eles 

contratam um provedor de serviços, que vai ser responsável pela aquisição de 

máquinas, backup, instalação de software, configuração, customização. Então, ele 

terceiriza essa parte de serviço. [...] Adquirem um espaço, um ambiente virtual de 

um provedor de acesso e terceirizam essa parte de aquisição de equipamentos. 

Então, ela funciona como um aluguel de um espaço, de hospedagem desses 

conteúdos. [...] Tem vantagens e desvantagens em ambos os modelos. [...] E a 

segurança de ter todas as informações de nossos professores, alunos, conteúdos de 

aula, tarefas, trabalhos, tudo está aqui dentro da universidade. [...] É claro que tem 

um custo um pouco maior com relação a equipamentos, um investimento de 

equipamentos, é tudo aqui na IES. Só que o custo com relação à mão de obra é um 
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pouco menor, porque são funcionários da própria IES que fazem a manutenção, a 

configuração desses sistemas. [...] (Esp3) 

 

O Desenvolvedor destaca a necessidade de flexibilidade para manter o atendimento ao 

aluno, ou seja, trabalhar com uma margem de redundância de capacidade. O serviço prestado 

ao aluno não pode sofrer interrupções, portanto, a IES tem que pensar em situações de 

contingência, para que o aluno seja sempre atendido, como por exemplo, uma solução para 

que o aluno tenha aula mesmo com a perda de sinal da transmissão via satélite. 

 

[...] E depois você tem que ter um parque de máquinas, dependo de onde você está 

disponibilizando a sua informação pra conseguir disponibilizar o material aos seus 

alunos.  [...] você precisa ter locado num datacenter específicos com algumas 

questões de redundância. Ah, caiu o link justamente no dia em que os alunos tão 

pegando material para a prova, qual que é a mitigação pra esse tipo de problema. 

Então, hoje, os profissionais de EAD, eles sempre tem que tá um passo à frente, 

nessa área, então, sempre trabalhando com redundância de links de Internet. 

Trabalhando sempre com máquinas se reserva, digamos assim, pra simplificar, 

sempre trabalhando com alternativas, caso o sinal satélite caiu, então, qual que é? 

Transfere para outro bloco? Faz transmissão via web. Hoje, por exemplo, na maioria 

das instituições, eles fazem esse modelo que eu te falei. Tem um estúdio básico, lá, 

faz essa transmissão pra algum lugar e sempre locada a plataforma de LSM deles, 

independente de qual for, dentro de um datacenter com alguns quesitos de 

segurança. [...] (Des) 

 

Categorias Subcategorias Definição

TVS Transmissão Via Satélite

EGI Estúdio de gravação e todas as ferramentas de edição

INT Internet

FBO Fibra ótica

SDI Segurança da informação

POL Polos - local onde os alunos assistem às aulas no semi-presencial

DTW Datashow  (semi-presencial)

DTC Datacenter

Quadro 9 : Estrutura de Hardware - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

ESTRUTURA NECESSÁRIA 

IMPLANTAÇÃO DE EAD _ 

HARDWARE

 

4.2.4 Estrutura necessária para implantação de EAD _ Software 

 

Na análise da estrutura de software necessária para implantação de EAD foram 

identificadas as seguintes subcategorias: Ambiente Virtual de Aprendizagem, antivírus, 

segurança da informação, backup, redundância, SW de edição de áudio e vídeo e SW de 

transmissão Via satélite. 
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Na avaliação do Especialista 2 e do Gestor 1, a escolha dos softwares deve considerar: 

 

1) Plataforma AVA que será utilizada para permitir a disponibilização de conteúdo, 

controle das atividades da disciplina e a interação entre o professor e o aluno.  

 

[...] tem que ter um bom site, aí buscar um Moodle ou um outro tipo de plataforma 

que possa atender o acesso do aluno e atender às exigências ali que o próprio curso, 

que a própria instituição usa. Se ele vai fazer upload no sistema ou se ele vai 

entregar para um tutor presencial. Então tem essas dificuldades que a instituição de 

ensino tem que levantar também. (Ges1) 

 

2) Antivírus, segurança e armazenamento da informação, backup e redundância.  

 

[...] E você tem, internamente, toda parte de servidores, a conexão, fibras óticas, 

antivírus, os softwares que rodam nos servidores. [...]é tudo que envolve 

segurança, armazenamento, backup, redundância. [...] (Esp2) 

 

3) Software para fazer a edição das aulas ministradas em estúdio. 

 

[...] basicamente um bom software de edição para quem vai montar um EAD. Uma 

IES que queira montar um EAD tem que ter um bom software de edição. [...] (Ges1) 

 

4) Software para possibilitar a transmissão via satélite: 

 

[...] Agora, em relação aos recursos que nós utilizamos para a transmissão ao vivo, é 

um software desenvolvido por uma empresa [...] (Ges2) 

 

O Gestor 1 destaca que a escolha do software deve considerar a forma de interação da 

equipe de EAD e seus alunos e a forma de avaliação dos estudantes:  

 

[...] No nosso caso a gente tem atividades que se integram com o professor, com o 

tutor presencial e outras que ele faz em sala a atividade, mas entrega para o tutor 

online, sob a supervisão do tutor presencial. Então esse tipo de interação, até o 

método avaliativo, de repente, vai influenciar no software que vão ter, sem dúvida. 

[...] (Ges1) 

 



89 
 

 

 

Categorias Subcategorias Definição

AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem: Moodle

SWE SW de edição de áudio e vídeo

SDI Segurança da informação

ATV Antivírus

BKC Estrutura de Backcup

SWT SW de transmissão Via satélite

Quadro 10 : Estrutura de Software - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

ESTRUTURA NECESSÁRIA 

IMPLANTAÇÃO DE EAD _ 

SOFTWARE

 

4.2.5 Desenvolvimento do Sistema de EAD da IES 

 

O desenvolvimento do sistema de EAD pode ser feito internamente pela IES ou por 

meio de parcerias. Esse categoria apresenta as seguintes subcategorias: SW de código 

aberto/customizável SW desenvolvido pela IES e SW contratado.  

No caso aqui estudado, como a IES adotou a plataforma Moodle, a IES somente 

operacionaliza as customizações, uma vez que trata-se de uma plataforma de código aberto. 

As customizações consideram a regra de negócio de cada área abordada pela Instituição, ou 

seja, pode existir uma forma de interação diferente na plataforma da Graduação quando 

comparada a plataforma da Pós-graduação. 

 

[...] a IES não tem uma plataforma, um sistema criado por ela. Ela tem um sistema 

que já existe, que é um sistema de e-learning que é mundialmente conhecido, que é 

o Moodle, e a IES customiza a partir das suas necessidades. Utiliza dessa 

plataforma aquilo que interessa para o modelo que nós aplicamos. [...] (Ges2) 

 

[...] A gente customiza de acordo com a regra de negócio, de acordo com nosso 

modelo pedagógico. Isso não é uma especialidade da IES. Todas as instituições 

fazem isso, né? Desde que optam pela utilização do Moodle e essa é uma grande 

vantagem dele. Então de repente você quer que uma atividade seja com feedback, 

com retorno ao nosso aluno em tempo real, que o professor tenha uma comunicação 

direta na mediação do fóruns, né? Isso algumas coisas ele vem com padrão e outras 

a gente ajusta, sempre direcionado ao modelo pedagógico. O modelo pedagógico da 

pós é um, o modelo pedagógico da graduação é outro. Então, cabe a nós que faz esse 

intermédio, né? Faz esses ajustes, esses pequenos ajustes na plataforma para aderir a 

regra de negócio. [...] (Des) 

 

O sistema de controle acadêmico geralmente é desenvolvido internamente pela IES. 

 

[...] Internamente, só os softwares de apoio ao aluno. Toda parte de registro 

acadêmico e a parte de suporte financeiro. [...] (Esp2) 
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O sistema de edição de vídeos e transmissão via satélite são terceirizados. 

 

[...] Agora, em relação aos recursos que nós utilizamos para a transmissão ao vivo, é 

um software desenvolvido por uma empresa e nós adequamos esse software, 

solicitamos a adequação desse software para a nossa utilização. [...] (Ges2) 

 

Categorias Subcategorias Definição

DES SW Desenvolvido pela IES - Ferramenta de apoio ao aluno 

CFA SW Código de fonte aberta e customizado pela IES - Moodle

COM SW contratado: SW de transmissão Via satélite

Quadro 11 : Desenvolvimento do sistema de EAD - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

DESENVOLVIMENTO DO 

SISTEMA DE EAD

 

 

A próxima seção trará as discussões pertinentes a meta-categoria Agentes, abordando 

sua forma de interação e as competências pertinentes aos envolvidos no processo de EAD.  

4.3 Agentes 

 

Essa seção traz a discussão sobre o acesso dos agentes à tecnologia, a descrição da 

interação entre os membros do grupo, o perfil do desenvolvedor, do gestor e dos usuários 

(professores, tutores e alunos). O primeiro subitem trata do acesso do grupo às tecnologias de 

EAD. 

 

4.3.1 Acesso às tecnologias de EAD 

 

A categorias acesso às tecnologias apresentou, com base nas entrevistas, as seguintes 

subcategorias: tutorias na Internet, programa de formação de docentes e funcionários e 

contratação de uma consultoria especializada em EAD. 

Os primeiros envolvidos no processo de EAD, quando iniciou o uso destas tecnologias 

em IES, não tiveram treinamentos formais. Os mais interessados em conhecer essa 

modalidade de ensino fizeram suas próprias pesquisas para entender as particularidades da 

EAD. 

 

[...]Eu acredito que para muitas instituições, no começo delas, deve ter sido aquele 

grupo de professores que mais se afinizava com determinadas tecnologias e foi 

metendo as caras e foi aprendendo. [...] Mas antes de 2010, a formação ficava, quem 
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se encarregava da formação? O próprio professor ou funcionário ou aluno. Então ele 

ia atrás e ia fazer os cursos que ele bem desejasse. (Esp1) 

 

No caso da equipes de TI, eles utilizaram os próprios tutoriais disponíveis na Internet 

para entender a forma de utilizar a ferramenta e como personalizá-la. 

 

[...]A equipe técnica foi... Na verdade, não teve um treinamento formal. Como o 

sistema é aberto, é open source, existem diversos tutoriais disponíveis na Internet. 

[...]  a equipe técnica acabou indo para esses recursos disponíveis na Internet para 

entender um pouco melhor. Não só a parte de utilização, como a parte também de 

desenvolvimento, de personalização da ferramenta. (Esp3) 

 

Hoje, porém, a realidade é outra.  As universidades têm desenvolvido cursos para 

capacitar seus professores no uso do EAD, com cursos específicos que abordam temas como 

legislação, ferramentas de interação e o uso da plataforma. A mudança causada pelo EAD 

gerou a necessidade de institucionalizar o conhecimento aprendido durante esse processo de 

implementação da nova tecnologia, necessidade apontada por Takahashi (2010), que 

complementa afirmando que essa aprendizagem pode levar a mudança de cultura da 

organização. O EAD gerou no profissional a necessidade de manter-se sempre atualizado, 

pois a tecnologia está em constante desenvolvimento e sempre existem atualizações que 

precisam ser aprendidas. 

 

[...] desde de 2010, a gente tem um programa de formação para professores, 

funcionários e alunos, com relação ao ambiente Moodle, mais com relação ao 

conceito de EAD, a escrita de material, legislação. Esse é o nosso programa de 

formação.  [...] (Esp1) 

 

[...] Mas nós temos um programa, que chama Programa de Formação Docente 

para Educação a Distância. Como parte desse programa, eles têm vários cursos 

que fazem para estarem aptos a se tornarem professores de Educação a Distância. A 

mesma coisa os tutores. E aí o programa não é de ênfase somente tecnológica. Tem 

toda uma parte de Metodologia, Filosofia da EAD que a gente passa também. [...] 

sempre que há uma mudança de versão, uma atualização de versão, nós participamos 

daquela semana de capacitação dos professores, oferecendo cursos específicos sobre 

as novidades do Moodle, reciclagem em termos de conhecimento do ambiente. 

Principalmente os professores que atuam nas disciplinas semipresenciais têm cursos 

específicos, treinamentos, capacitações específicas para utilização melhor desses 

recursos. [...] (Esp2) 
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[...] foram criados cursos de capacitação específicos para os professores. [...] 

(Esp3) 

 

O docente que irá atuar como Professor EAD e vai ministrar aulas a distância, deverá 

ser treinado para saber lidar com às câmeras, recebendo orientações sobre postura e voz.  

 

[...] O professor, o docente que vem dar aula, ele recebe um treinamento, ele faz 

uma espécie de aula teste em que ele vem para que nós vejamos qual é o 

desempenho dele, o desenvolvimento dele diante das câmeras. E ele recebe nesse 

dia, orientações sobre a utilização do estúdio e todas as coisas que envolvem estar 

dentro de um estúdio: postura, voz. Ele recebe esse treinamento. [...] (Ges2) 

 

Os tutores têm treinamentos específicos, pedagógicos e operacionais, que os auxiliam 

no desempenho de sua função.  

 

[...] E é um treinamento específico ao papel dele, à função de tutor presencial. 

Então ele tem um treinamento sobre, por exemplo, as ferramentas de email. [...] 

(Ges1) 

 

[...] Nós temos um treinamento constante dos tutores para utilização da 

plataforma, um treinamento pedagógico também. Além do treinamento operacional, 

de lançamento de notas, de utilização da plataforma, de utilização dos recursos que 

existem na plataforma Moodle, há um treinamento também, constante, que é 

pedagógico. É um treinamento quinzenal que eles recebem. Esse treinamento 

quinzenal é justamente pela mesma ferramenta que os alunos assistem à aula ao 

vivo.  [...] (Ges2) 

 

Os coordenadores são treinados quinzenalmente.  

 

[...] Os coordenadores de curso também recebem um treinamento quinzenal, um 

acompanhamento das suas atividades. Os próprios coordenadores de unidade, de 

polo, também recebem treinamentos e esses treinamentos são semanais também, 

para informação, alinhamento de informações e operações. [...] (Ges2) 

 

Embora os Gestores 1 e 2 da IES pesquisada confirmarem a realização de 

treinamentos frequentes, os Tutores entrevistados informaram apenas o recebimento das 
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instruções iniciais para a realização da atividade de Tutor e orientações sobre os processos 

operacionais, como o lançamento do notas.   

 

[...]Olha o treinamento foi um dia, né? A gente chegou aqui, ligou o projetor, 

mostrou como funciona e no dia-a-dia nós fomos acessando o e-mail, verificando as 

novidades que o Coordenador do Tutor-presencial ele tem para nos orientar, né? E 

foi dessa forma. [...] (Tut1) 

 

[...] Acredito que a Tutora 1 tenha obtido esse treinamento. Eu, particularmente, não, 

né? Porque eu entrei em um período, assim, de turbulência,né? E não tive acesso. 

[...] (Tut2) 

 

A IES pesquisada fez a escolha da plataforma com o auxílio de uma consultoria, que 

os auxiliou na comparação das plataformas existentes no mercado até o momento de escolha 

da IES pelo Moodle. 

 

 [...]  Na verdade foi feito um estudo, né? Primeiramente houve uma consultoria 

para nos ajudar e nós começamos a comparar várias plataformas, né? Como eu dei 

exemplo, a Blackboard. A Pearson tá entrando com uma mega plataforma de cloud 

de LMS, integrando com o Google. Tem um antigo, muito usado pela Unicamp, o 

TelEduc, também. Então, nós passamos por vários estudos, antes de chegar no 

Moodle. [...] Então, todos os estudo que a gente fez pra chegar nesta plataforma 

foram positivos. [...] (Des) 

 

Categorias Subcategorias Definição

PFD Programa de formação de docentes de EAD

PFF Programa de formação de funcionários da IES

CCE Contratação de uma consultoria especializada em EAD.

Quadro 12 : Acesso às tecnologias de EAD - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DE 

EAD

 

 

O próximo tópico irá tratar da forma como os grupos interagem dentro da organização 

demonstrando as formas escolhidas para a troca, o alinhamento de informações e o envio de 

sugestões de melhoria no processo de EAD. 

 

4.3.2 Interação entre os grupos 
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A categoria integração entre grupos apresentou as seguintes subcategorias, com base 

nas entrevistas realizadas: reunião de alinhamento, troca de e-mail, interação por meio de 

ferramentas tecnológicas, programa de formação de docentes, constante processo de avaliação 

e ajustes e time de analista de projetos. 

A interação entre os membros do grupo acontecem de várias formas, entre elas as 

reuniões de alinhamento. Existem as reuniões entre a coordenação de EAD e a coordenação 

da unidade, para analisar o andamento dos cursos ou solicitar novas demandas. Acontecem, 

também, as reuniões entre a coordenação de EAD e o DTI, para garantir que o que foi pedido 

pela unidade será atendido por meio do usos das plataformas. A coordenação da unidade e os 

professores também se reúnem para realizarem o acompanhamento das atividades do cursos. 

Enfim, as reuniões são promovidas para garantir o bom andamento do curso em todos os 

aspectos técnicos e pedagógicos. 

Na IES pesquisada, o Gestor 1 faz suas reuniões a cada 15 dias com sua equipe para 

identificar pontos que devem ser encaminhados à Matriz. 

.  

[...] Na minha unidade eu faço uma reunião com toda equipe de EAD a cada 15 

dias, porque aí é o tempo suficiente para a gente poder ver, levantar aí quais são os 

apontamentos e aí a gente passa para a matriz. [...] (Ges1) 

 

A Gestora 2 dirige uma reunião por semestre com todos os coordenadores das 

unidades. Os tutores se reúnem com os Coordenadores quando se deslocam até o Polo para 

retirar as avaliações. Esse momento é aproveitado para garantir o alinhamento das 

informações. 

 

[...] Nós temos, com os coordenadores de unidade, uma reunião presencial que é 

semestral. De seis em seis meses, esses coordenadores que estão nas unidades, que 

estão lá nessas unidades espalhadas, eles vêm aqui para Valinhos, que é onde a gente 

está, fazer a reunião presencial. Os tutores vêm com frequência, porque as provas 

que eles corrigem, eles têm que retirar essas provas aqui. Então, nesse momento que 

eles vêm retirar as provas, há uma conversa, um alinhamento presencial com esses 

tutores. [...] (Ges2) 

 

Os especialistas indicam que, geralmente, a mediação entre a área técnica e o 

professor é feita pela Coordenadoria de EAD, que trabalha para garantir que o curso seja 

projetado da melhor forma: 
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[...]  Às vezes o que que acontece, eu tenho uma opinião, o desenvolvedor tem outra 

e a minha opinião e a da do desenvolvedor ainda é diferente da opinião do professor. 

Então quando isso ocorre a gente faz uma reunião. Porque o que é mais importante 

é o que o professor tinha em mente. Como ele gostaria de ter aquele material. [...] 

(Esp1) 

 

[...] O professor não tem contato com a equipe técnica. Coordenação de EAD faz a 

mediação entre professor e DTI. Reunião semanal com a coordenação de curso. 

Contato permanente com os professores. (Esp2) 

 

A interação do aluno, na maioria das vezes, é com o tutor. O tutor recebe a orientação 

do professor EAD. 

[...] A maior parte da interação do aluno é com o tutor. O tutor é orientado pelo 

professor. [...] (Esp2) 

 

A interação também acontece por meio da troca de e-mail: 

 

[...]E-mails também nós utilizamos. Tem um portal o @xxx, que é da IES também. 

[...] (Tut2) 

 

O acompanhamento das sugestões de melhoria e dos treinamentos são feitos por meio 

de ferramenta tecnológica, ressaltando o que afirma BEHAR et al. (2013a) que a interação 

entre os envolvidos no processo de EAD pode acontecer por meio dos ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA), através de ferramentas de comunicação como webconferência e 

videoconferência, suportando as interações, a fim de possibilitar a construção e socialização 

do conhecimento.  No caso desta IES, o sistema não se limita a prestação do serviço de 

educação, que proporciona a interação entre o professor e o aluno, mas também apresenta 

funções corporativas, conectando a equipe de gestores, professores e tutores, como o 

acompanhamento de novas demandas, treinamento da equipe e até possibilita a conversa entre 

os tutores.   

 

[...] Como a gente passa essas sugestões? Esse é um ponto importante. A gente passa 

por ferramentas à distância também, ferramentas tecnológicas. [...] Então a gente 

tem uma ferramenta de help desk e a gente abre um HD e esse HD gera um 

protocolo e a gente acompanha por esse protocolo. Então existe um atendente do 

outro lado na matriz que acompanha esse protocolo e com esse número a gente 
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consegue movimentar uma equipe para poder responder aquela demanda ali. Então 

essa é uma das maneiras que tem. Esse HD o tutor não abre, é só coordenação que 

abre esse HD ou a secretaria acadêmica. [...] (Ges1) 

 

[...] Nós utilizamos as ferramentas do EAD para fazer os treinamentos também 

com os tutores, com os coordenadores e outros grupos. [...] (Ges2) 

 

[...] Tem a ferramenta de bate-papo entre os tutores, vídeo conferência, uma 

espécie de skype. É uma outra plataforma que eu até esqueci de falar. [...] (Tut2) 

 

O processo deve ser constantemente avaliado pela equipe que irá identificar os ajustes 

necessários na ferramenta. 

 

[...] Aí a gente senta com a equipe e conversa a respeito, ver o que pode mudar, 

como vai mudar. Então é um processo constante. [...] (Esp1) 

 

Na IES pesquisada, o Desenvolvedor informou que foi criado um time de analistas de 

projetos com a função específica de tratar o relacionamento entre o acadêmico e o 

tecnológico. Eles analisam a regra de negócio e personalizam a plataforma para facilitar sua 

utilização por parte dos usuários e também fazem a orientação das equipes acadêmicas.  

 

[...] Então, existe um time de analista de projetos específicos para tratar deste 

relacionamento, entre acadêmico e tecnológico, tá? [...] São os nossos analistas de 

projetos que fazem todo o levantamento da regra de negócio e adaptam com os 

conceitos de usabilidade na plataforma [...] Então, nossos analistas de projetos faz 

todo esse estudo pra orientar as equipes acadêmicas como trabalhar, inclusive a 

questão da linguagem dentro dos ambientes virtuais. Então, vai um estudo técnico, 

de projeto e também de usabilidade nesse meio aí. [...] (Des) 

 

Categorias Subcategorias Definição

RDA Reuniões de alinhamento

TCE Troca de e-mail

FTE
Interação entre os envolvidos por meio do uso de ferramentas tecnológicas. (Ex. 

Google Talk)

PFD Programa de formação de docentes de EAD

CAA Constante processo de avaliação e ajustes

TAP
Time de analista de projetos específicos para tratar o relacionamento entre o 

acadêmico e o tecnológico.

Quadro 13 : Interação entre os grupos - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

INTERAÇÃO ENTRE OS GRUPOS
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A próxima fase de análise dentro do grupo de agentes vai tratar das competências 

individuais dos colaboradores envolvidos na prestação do serviço de EAD e também trará a 

discussão sobre o perfil do aluno. Por se tratar de competências individuais, as categorias 

descritas por Ruas (2004, 2006), conhecimento (saber), habilidades (saber fazer) e atitudes 

(saber agir), foram destacadas dos textos das entrevistas. O primeiro agente analisado é o 

desenvolvedor. 

4.3.3 Desenvolvedor 

 

A categoria desenvolvedor, conforme análise das entrevistas, possuí as seguintes 

subcategorias: conhecimento sobre o tema educação e o processo educacional, conhecimento 

da legislação de EAD, conhecimento sobre tecnologia hardware de EAD,  servidores e banco 

de dados, conhecimento sobre tecnologia de sistema WEB e a arquitetura do sistema, 

conhecimento sobre desenvolvimento de sistemas específicos para Internet, conhecimento 

sobre as formas de disponibilização das informações e conteúdos, desenvolvimento de 

animações e jogos, adaptação do conteúdo ensinado para o contexto Web, conhecimento 

sobre o conceito de projeto, experiência de mercado e formação em TI. 

O primeiro ponto que merece destaque ao se pensar em um grupo que irá trabalhar 

com EAD é o conhecimento sobre educação e o processo educacional. Mesmo que seja um 

profissional de Tecnologia da Informação (TI) é necessário que ele entenda o conceito de 

educação, sua importância e os aspectos que envolvem esse tema, como a legislação 

específica para EAD.  

 

[...] Montar um EAD, um grupo de EAD, quem vai entregar EAD para a sociedade 

aí, como unidade, acho fundamental ter conhecimento em educação, independente 

da área, independente do humanas, exatas ou biológicas ou qualquer área dentro 

dessas áreas. Ele precisa entender a educação, ele precisa entender a legislação [...] 

Entender tanto como funciona o EAD, saber fazer funcionar e aí depende muito do 

que ele sabe do software e do que ele sabe do hardware. Isso em todos os níveis, 

tanto de quem vai gerar o conteúdo, como de quem vai coordenar, como de quem 

vai manipular o conteúdo para o aluno. [...] (Ges1) 

 

[...] ele tem que ter algum tipo de compreensão sobre o processo educacional, 

especialmente processo educacional em EAD. Pede mais flexibilidade, mais 

interação. Então, por exemplo, não dá para ser um maníaco de segurança. O aluno 

EAD pede um pouco mais de navegação solta, digamos assim. Tanto de liberdade de 
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sites, upload, download. Então tem que criar formas de garantir a segurança sem 

tolher a liberdade do aluno e do professor. (Esp2)  

 

Ao tratar especificamente do grupo de desenvolvimento de EAD, os conhecimentos 

estão focados na tecnologia quando se trata do grupo que irá trabalhar na arquitetura do 

sistema, como conhecer o hardware utilizado na IES, estrutura de servidores, a estrutura de 

banco de dados, o sistema WEB. Deve conhecer, também, os softwares instalados, suas 

configurações, como trabalhar nessa ferramenta, seus códigos e configurações. O profissional 

dessa área deve conhecer a melhor forma de dimensionar a estrutura de hardware e software 

considerando o volume de usuários que irão utilizar a ferramenta. Em relação a segurança da 

estrutura de EAD, o profissional desta área deve ter a habilidade de garantir a segurança do 

sistema, sem tirar a liberdade do professor e do aluno. 

 

[...] Desenvolvedor tem que entender do software e do hardware. [...] (Esp2) 

 

[...] Tem a parte tecnológica. Como eu disse, tem o pessoal que vai trabalhar com a 

parte de infraestrutura. Então, precisa de conhecimento de servidor, de banco de 

dados, sistemas web, assim por diante. [...] Você tem as pessoas ligadas à parte de 

Tecnologia da Informação. Então, precisa conhecer bem banco de dados, sistemas 

web, desenvolvimento de sistemas específicos para Internet.[...] (Esp3) 

 

[...] Bom, o primeiro conhecimento é da arquitetura de sistemas, né? quando eu 

falo arquitetura é desde o desenvolvimento de código, a hospedagem desse produto, 

aonde que vai ser hospedado, tipo de infraestrutura, como que vai ser. Então a 

pessoa tem que ter uma noção muito boa de como locar esse tipo de serviço, porque 

não adianta nada a gente contratar uma usina hidrelétrica se o nosso sistema tá mal 

configurado, se ele não tá adaptado pra receber uma quantidade grande de usuários. 

Esse pra mim, é o conceito de arquitetura. [...] (Des) 

 

No grupo de desenvolvimento aparece a atividade do designer instrucional que 

segundo Moreira (2009) é o profissional com um perfil interdisciplinar, em especial nas áreas 

de educação, comunicação e tecnologia e acompanha o processo desde o planejamento até a 

avaliação de um curso ou de uma atividade de EAD. Esse profissional precisa ter a habilidade 

de mediar a parte pedagógica da produção do material didático com a área de TI e garantir a 

autonomia do aluno na ferramenta tecnológica.  
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[...] designer instrucional, que são pessoas já com experiência de Educação a 

Distância e que fazem a mediação entre a produção didática do professor, o web 

designer e empresas especializadas. [...] (Esp2) 

 

[...] Então nós temos que ter um grupo habilitado, por exemplo, para a produção de 

materiais. É preciso ter um design instrucional, que compreenda que o material do 

EAD não é o mesmo material do livro didático, por exemplo. Que é um material que 

precisa ser intuitivo, que o aluno precisa achar a informação, que ele precisa ter a 

resposta no próprio material. E essa resposta precisa estar à mão. Ele precisa 

entender, esse design instrucional, que o material tem que ser desenhado justamente 

para aquilo que a gente falou, para garantir a autonomia, para ensinar o aluno a ter 

autonomia. Então, um grupo de design institucional, um grupo de técnicos, de 

designers mesmo, que desenvolvam materiais interativos, que o layout, que o visual 

desse material seja... Que o aluno tenha uma visualização desse material fácil, 

rápida. [...] (Ges2) 

 

[...] E por último, que eu acho que é o terceiro item e mais importante hoje me dia, 

em se tratando de EAD é questão instrucional do ambiente. A questão instrucional, 

ela não é um privilégio técnico, mas o profissional de tecnologia de EAD, ele 

precisa ter um pouquinho deste conhecimento. [...] onde vai orientar a questão de 

disponibilização das informações, a disponibilização de conteúdos informativos, 

inclusive, eu acho que também é onde mais pecam por aí, algumas instituições, é a 

disponibilização do conteúdo, né? Então você tem que ter um profissional capaz de 

enxergar pronto pra web, pronto para EAD, pronto pra se adaptar ao seu LMS. [...] 

(Des) 

 

A equipe de desenvolvedores precisa saber adaptar o conteúdo ensinado para o 

contexto da WEB, trazendo mais interação com o uso de animações e jogos. 

 

[...] a equipe de designer, de desenvolvedores, de ilustradores para adaptar esse 

conteúdo para um contexto web. Tem o pessoal específico em desenho, específico 

em animação, específico em desenvolvimento de jogos para formatar esses 

materiais numa linguagem adequada à Internet. [...] (Esp3) 

 

A equipe de desenvolvimento deve conhecer o conceito de projeto, conforme 

explicado pelo Desenvolvedor “O conceito de projeto, porque, querendo ou não, isso 

envolve um começo, meio e fim. Pra nós, desde a carga de usuários, desde a integração de 

professores, desde como tratar as notas dos alunos, é um ciclo de projeto.” 
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Os tutores destacaram a necessidade de experiência de mercado e a importância da 

formação em TI. 

[...] Tem que ter experiência de mercado e tem que ter a visão de que essa 

experiência transformada pro ambiente EAD [...] (Tut2) 

 

[...] É importante ter o curso, eu não sei te falar se é de TI, eu acredito que sim, que 

tenha esse curso, né? E esses profissionais, eles estão qualificados, pelo menos os 

daqui da IES, os poucos que eu converso, eles fizeram esse curso. [...] (Tut1) 

 

Categorias Subcategorias Definição

CHT Conhecimento sobre tecnologia hardware de EAD,  servidores e banco de dados

CHW Conhecimento sobre tecnologia de sistema WEB e a arquitetura do sistema

CHD Conhecimento sobre desenvolvimento de sistemas específicos para Internet

CHE Conhecimento sobre o tema educação e o processo educacional

CHP
Conhecimento sobre o conceito de projeto: a carga de usuários, a integração de 

professores, etc.

CHL Conhecimento da legislação de EAD

CHC Conhecimento sobre as formas de disponibilização das informações e conteúdos

DAJ Desenvolvimento de animações e jogos

SAC Adaptação do conteúdo ensinado para o contexto Web.

EED Experiência de mercado

FTI Formação em TI

Quadro 14 : Competências individuais do Desenvolvedor - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

DESENVOLVEDOR

 

 

Na sequência serão abordadas as competências do gestor, que trabalha promovendo a 

ligação entre a equipe pedagógica, com um foco maior no ensino, e a equipe de 

desenvolvedores, como um foco maior na tecnologia. 

4.3.4 Gestor  

  

A categoria Gestor possui as seguintes subcategorias, identificadas nas entrevistas 

realizadas: elo de ligação entre a equipe técnica de desenvolvedores e a equipe pedagógica e 

visão multifacetada.  

O grupo que trabalha com a gestão de EAD tem que ter a habilidade de mediar a 

equipe técnica e a equipe pedagógica, garantindo que os recursos tecnológicos sejam 

aproveitados da melhor forma e que o processo de aprendizagem acontece de forma efetiva. 

Bernadi e Daudt (2013) reforçam a importância da equipe responsável pela gestão de EAD, 
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que deve conhecer as tecnologias educativas, seus avanços e suas possibilidades pedagógicas 

e também ter a habilidade de administrar o relacionamento e a interação entre os envolvidos 

nas tarefas acadêmicas (professores, tutores, suporte tecnológico). As autora afirmam que, 

mais do que ter conhecimento da estrutura da gestão do curso, o coordenador necessita ter 

competência na sua prática profissional, tendo como base a importância dos aspectos 

pedagógicos, administrativos, tecnológicos e de gestão.  

 

[...] Então, a rigor, qualquer questão tecnológica vem dos professores ou dos alunos, 

aí é captada pela equipe multidisciplinar e eu (gestor) faço a ponte com as áreas 

internas para eventuais mudanças. [...] (Esp2) 

 

[...] Tem a parte da coordenação pedagógica, que vai fazer o elo de ligação entre o 

professor conteúdista, que tem o conhecimento, mas não tem muito o traquejo 

tecnológico e vai traduzir isso para a equipe de desenvolvimento tecnológico, que 

vai transferir esse conhecimento do professor e montar os objetos de aprendizagem, 

montar os recursos tecnológicos nessas disciplinas, nesses conteúdos. É uma equipe 

bastante mista: tem a parte de infraestrutura, a parte de desenvolvimento de 

conteúdos e a parte de coordenação pedagógica. [...] (Esp3) 

 

[...] Você precisa ter gestores, normalmente os nossos gestores aqui são das mais 

variadas áreas, justamente para garantir que a visão do processo de gestão seja uma 

visão multifacetada, uma visão que tenha interferência das diversas áreas. [...] nós 

temos cientistas sociais, cientistas políticos, economistas, advogado, um licenciado 

em letras, uma especialista em marketing e vendas, outro em TI. Então, a equipe é 

multidisciplinar, não porque ela seja uma equipe que seja especializada, que vá 

utilizar esse conhecimento técnico específico. Mas é uma equipe que vai agregar ao 

processo de gestão as diversas visões sobre esse processo. Isso é muito importante e 

é uma qualificação muito importante. Por isso que a gente fala assim, a gente não 

pode ter uma equipe só de pedagogos, a gente não pode ter uma equipe só de 

psicólogos, a gente tem que ter uma equipe diversa, com diversas formações e 

qualificação. [...] (Ges2) 

 

A própria tecnologia de EAD, além de garantir a interação entre os envolvidos neste 

processo, também auxilia a equipe de gestão no monitoramento de todos os membros da 

equipe e dos alunos, por meio de relatório de acompanhamento disponibilizados na própria 

ferramenta. 
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[...] Então é mais, no meu caso, por exemplo, eu mais verifico se os tutores estão 

fazendo, se os alunos estão fazendo. Isso eu consigo fazer por meio de número, 

relatório ou enfim, do que propriamente o uso da ferramenta. Eu consigo ter acesso a 

tudo que os alunos têm, aos tutores, tudo que eles têm, mas eu não uso essa 

ferramenta. Eu só acesso a ferramenta, mas eu faço uso de outras coisas. [...] (Ges1) 

 

 

Categorias Subcategorias Definição

ETP
Elo de ligação entre a equipe técnica de desenvolvedores e a equipe pedagógica, 

que produz o conteúdo.

VMF Visão multifacetada, aproveitando a interação entre as diversas áreas.

Quadro 15 : Competências individuais do Gestor - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

GESTOR

 

O item a seguir fará a discussão sobre as competência do professor que atua em EAD, 

que foi alterada por conta da influência da tecnologia nas práticas de ensino. 

 

4.3.5 Usuário - professor 

 

 

A categoria usuário-professor, conforme análise das entrevistas, possui as seguintes 

subcategorias: orientação de tutores à distância, de tutores presenciais e do aluno, 

conhecimento da legislação de EAD, conhecimento sobre o conceito de EAD, domínio do 

conteúdo, desenvolvimento de conteúdo, conhecimento do ambiente tecnológico, interação e 

motivação dos alunos, utilização de redes sociais e mestrado ou doutorado na área do 

conteúdo ensinado. 

O EAD mudou as práticas de ensino e com isso, o papel do professor também se 

altera, pois ele assume o papel de mediador no processo de ensino e aprendizagem, conforme 

abordado por Machado et al. (2013), favorecendo a troca e a cooperação, além de oferecer ao 

aluno situações-problema e valorizando a produção de novos conhecimentos. Ele também 

ganha a atividade de orientação dos tutores, portanto, deixa de trabalhar praticamente sozinho 

para integrar um grupo de profissionais nesse processo de ensino a distância, conforme 

abordado por Schneider et al. (2013).  A aula precisa ser mais bem planejada e não cabe 

improvisos (SCHNEIDER et al., 2013).  

 

O professor é mais exigido em termos de reflexão. O letramento digital, gestão do 

curso, que é diferente o curso presencial e o curso EAD. [...] toda essa parte de 

articulação dessa rede, dessa árvore que eu chamo, que é um professor que vai ter 
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que ser capaz de orientar tutores à distância, tutores presenciais para que todo o 

mundo esteja no mesmo diapasão e orientar o aluno corretamente. Então esse tipo 

de gestão é novo para ele. Ele está acostumado a dar aula sozinho, agora ele dá aula 

com muita gente que depende dele. [...] (Esp2) 

 

 

A exigência de reflexão apontada pelo Especialista 2 vai de encontro ao que afirma 

Moresco e Behar (2013) : ser competente implica em saber inventar soluções originais para 

obter sucesso em novos desafios, isso exige dedicação dos professores, que devem mobilizar 

um conjunto integrado e dinâmico de saberes, habilidades, capacidades, destrezas, atitudes e 

valores no desempenho de suas funções.  

O professor que trabalha com EAD tem que conhecer a legislação específica desta 

metodologia e suas implicações em termos de direitos de autoria, autorização para 

disponibilização de imagens, entre outros pontos. Também precisa conhecer o perfil de seus 

alunos. Além disso, precisa ter o domínio do conteúdo, pois outras atividades como 

desempenho em frente às câmeras, podem ser aprendidos durante o desempenho da função. 

Os professore de EAD possuem titulação (Mestrado, Doutorado, Pós-doutorado). 

 

[...] É. Ele precisa conhecer um pouco a legislação. Lógico, precisa conhecer o 

conceito, o que que é essa EAD? Que existe um perfil ideal de aluno. Que existe um 

perfil ideal de professor para atuar no ambiente digital. Você precisa saber da 

legislação, porque muitos não conhecem a legislação e passam a colocar coisas no 

ambiente que não poderiam colocar. [...] (Esp1) 

 

[...] Ter o domínio do conteúdo. É isso que ele precisa. Se ele tiver o domínio do 

conteúdo, se ele souber a disciplina que ele está ministrando e tiver o domínio do 

conteúdo, ele vai se sair bem. [...] Como ele vai aparecer no vídeo, não interessa. Se 

ele tem o domínio do conteúdo, ele vai se sair muito bem. Então, é o primeiro 

requisito. Os outros requisitos a gente treina. A gente treina para ele não ficar 

rodando e girando na cadeira, a gente treina para ele olhar para a câmera. Então, as 

outras questões são só um treinamento do professor. Se ele tem o domínio do 

conteúdo, ele vai conseguir falar, vai conseguir se expressar perfeitamente. [...]  

(Ges2)   

 

Existem o professores conteudistas que desenvolvem o conteúdo, escolhem e reúnem 

materiais, organizando e propondo dinâmicas, estratégias e recursos pedagógicos a serem 

desenvolvidos (MOREIRA, 2009).  Os professores que produzem conteúdo devem escrever 
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de forma dialógica, criando um diálogo do aluno com o professor por meio do material 

didático e garantindo a autonomia do aluno, que precisa ter condições de estudar e acessar o 

conteúdo sozinho. Por essa razão, além se saber escrever de forma dialógica, o professor 

precisa conhecer a tecnologia que está trabalhando, tendo, portanto, uma visão de como é 

possível a interação com os alunos. 

 

[...] É preciso ter conteudistas, professores conteudistas que saibam escrever de 

forma dialógica, por exemplo. Então, a questão da linguagem e desse treinamento 

para a linguagem dos conteudistas. O aluno, como ele é um aluno autônomo, ele é 

um aluno autônomo, ele precisa ter autonomia. Então, o material tem que ser 

dialógico, você tem que conversar com o aluno com esse material. Então, os autores 

têm que estar capacitados para produzirem materiais assim. [...] (Ges2) 

 

[...] outra noção importante é como se comunicar no ambiente, né? Você faz seu 

material, que tipo de instrução? Qual é o estilo da linguagem que se deve usar para 

conversar com o aluno que não tá lá. Ele vai ler você.  E lógico precisa ter a noção 

de como gerenciar o ambiente, em como se fazer presente, de como participar, 

incentivar as discussões de fórum. [...] (Esp1) 

 

[...] Um requisito importante do professor-autor é que ele conheça um mínimo de 

tecnologia para poder ter essa visão de como o conhecimento que ele quer transmitir 

pode ser passado de uma forma mais interativa com os alunos. Então, do professor-

autor, um mínimo de conhecimento tecnológico [...] (Esp3) 

 

[...]  ele tem que preparar um guia de estudos, que é todo material didático que 

dialoga com a bibliografia básica e com o aluno. Então é um guia de navegação para 

o aluno navegar bem no conteúdo do livro, da bibliografia básica. Esse guia de 

estudos tem cara de livro, mas não tem a função de livro. Ele tem uma função 

didática.  [...] (Esp2) 

 

[...]Então, o professor que trabalhar com EAD, ele tem que tá ligado totalmente na 

Internet. Saber usar recursos de Internet pra motivar os seus alunos, pra atrair os 

alunos, tá? Saber como utilizar as redes sociais [...] Então, ele precisar ter uma 

noção exata de como trabalhar essas informações em grande escala com redes 

sociais e também ele precisa tá a par das ferramentas de interatividade. [...] Então 

eu acho que o professor de EAD ele precisa tá totalmente ligado a esse tipo de coisa, 

né? Desde Internet até interatividade. [...] (Des) 

 

Os professores EAD geralmente são mestres e doutores. 
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[...] O professor EAD. Olha, precisa ter uma qualificação, né? Eu acredito que a 

maioria tem mestrado, senão, até doutorado, né? [...] (Tut1) 

 

[...] O professor EAD, basicamente são todos mestres, doutores. [...] (Tut2) 

 

No caso da IES estudada o professor conteudista envia o material para a equipe que irá 

colocar no formato EAD. Esse material é chamado de palavra digital e será a ferramenta de 

trabalho do tutor.  

 

[...] O professor conteudista, que são pessoas que vão mexer no ambiente já pronto 

[...]  Basicamente o papel dele é montar o material e mandar para quem vai colocar 

no formatozinho lá do EAD. Então, livro digital, que a gente chama de palavra 

digital, que é um caderninho bonitinho para ter aquela interação. [...] Mas quem 

realmente mexe, teve acesso por meio do uso no fim das contas, acaba sendo o tutor 

online ele vai ter acesso, porque é a única maneira dele desenvolver o trabalho dele. 

[...] (Ges1) 

 

Categorias Subcategorias Definição

CHL Conhecimento da legislação de EAD.

TDC Domínio do conteúdo.

CAT Conhecimento do ambiente tecnológico.

CED Conhecimento sobre o conceito de EAD.

SAA Interação e motivação dos alunos.

SRS Utilização de redes sociais.

COO Orientação de tutores à distância, de tutores presenciais e do aluno. 

DCT Desenvolvimento de conteúdo, escrito de forma dialógica.

TMD Mestrado ou doutorado na área do conteúdo ensinado.

Quadro 16 : Competências individuais do Professor - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

USUÁRIO - PROFESSOR

 

O próximo item tratará de um papel novo no processo educacional: o Tutor. 

4.3.5 Usuário - tutor 

 

A categoria usuário-tutor possui as seguintes subcategorias, identificadas nas 

entrevistas realizadas: formação na área do conteúdo ensinado, tutor presencial, tutor à 

distância, acompanhamento do aluno no processo de aprendizagem, conhecimento do 

ambiente tecnológico e interação e motivação dos alunos  

O tutor é uma função nova que surge com a implantação do EAD. Tem o papel  

fundamental para a organização das atividades e para trazer segurança ao aluno quanto ao 

suporte que terá ao longo do curso (BEHAR et al., 2013a). O tutor faz a mediação entre o 
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aluno e o professor, auxiliando o professor na orientação e acompanhamento do processo de 

aprendizagem de seus alunos, utilizando as ferramentas tecnológicas de interação e 

comunicação (SCHNEIDER et al., 2013).    

O tutor tem quer ter conhecimento do conteúdo da disciplina para poder cumprir sua 

função de saber colocar esse conteúdo, ministrado pelo professor EAD, no contexto regional 

do aluno, por essa razão, o tutor também precisa conhecer o perfil de seu aluno. Schneider et 

al. (2013) destaca a importância dos tutores conhecerem o perfil de seus alunos, corroborando 

as informações passadas pelo entrevistado, como a localização geográfica, as condições de 

acesso as tecnologias, faixa etária e experiências profissionais, além de saber acompanhar, 

avaliar e ter conhecimento sobre o conteúdo ensinado.  

 

[...] O tutor é uma figura nova no mundo da educação, ele tem esse papel em que ele 

tem formação na área do conteúdo que está sendo ministrado, mas a grande 

responsabilidade do conteúdo é do professor, não é do tutor. Mas que não impede 

que ele acrescente coisas, que ele contextualize coisas, que ele repense coisas, 

porque você imagina um professor na EAD aqui de São Paulo, ministrando uma 

maravilhosa vídeoaula sobre cadeia logística da exportação do agronegócio, por 

exemplo. A forma que o aluno percebe o que o professor está dizendo é muito 

diferente se o aluno está em Recife, se o aluno está em Manaus, [...] Então são 

diferentes alunos, fazendo o mesmo curso, estando no mesmo semestre letivo, 

assistindo a mesma aula, porém a percepção deles é diferente, por causa do contexto 

da história de vida que eles têm. E aí, quem trabalha para contextualizar essa 

informação junto ao aluno são os tutores presenciais. [...] E o tutor à distância 

tem que ter essa capacidade de entender quem é o aluno dele. E fazer essa 

mediação. É diferente... Existe uma diferença do conceito de interação e o conceito 

de mediação. Interação tem a ver apenas com o diálogo em si. A mediação tem a ver 

com um diálogo entre as partes aluno-tutor e o conteúdo. [...] Preferencialmente 

pessoas que têm mestrado ou sejam mestrandos, já têm uma pós-graduação. [...] 

(Esp2) 

 

[...]É claro que o tutor vai ter que ter um conhecimento mínimo com relação ao 

conteúdo que está sendo ministrado, para ele estar disponível para tirar as dúvidas 

pedagógicas dos alunos e ele que vai fazer o atendimento direto para o aluno. Do 

professor-tutor, também, espera-se que seja aquele professor que esteja 

acompanhando o desenvolvimento de cada aluno. [...] (Esp3) 

 

[...] Precisa ter graduação e especialização na área. [...] (Tut1) 
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[...] Precisa ter uma graduação, né? Naturalmente. E uma especialização. [...] (Tut2) 

  

Segundo Bentes (2009), o tutor deve saber lidar com ritmos diferentes de cada aluno, 

apropriar-se dos novos recurso digitais, dominar técnicas e instrumentos de avaliação, criar 

uma cultura questionadora e ter disponibilidade para intervir sempre que necessário. O tutor 

utiliza mais a tecnologia que o professor EAD e por essa razão, precisa entender mais como a 

plataforma pode ser utilizada na realização de suas atividades: enviar feedback, abrir tarefas, 

corrigir tarefas, emitir relatórios de acompanhamento, etc.  

 

[...] Já o professor-tutor precisa ter um traquejo um pouco maior com a ferramenta, 

um conhecimento um pouco maior das ferramentas disponíveis no ambiente 

Moodle, como abrir uma determinada tarefa, determinar datas de entrega, como 

fazer a correção, enviar feedback para os alunos. É um pouco mais mecânico, um 

pouco mais diretamente ligado com a ferramenta o professor-tutor. [...] A ferramenta 

dá uma série de relatórios, que é muito mais fácil de acompanhar, é muito mais 

detalhado o acompanhamento em relação ao curso presencial. Ele consegue ver 

individualmente, de cada aluno, o seu desenvolvimento no curso. Então, ele tem que 

estar atento a esses parâmetros também para poder incentivar aqueles alunos que 

estão um pouco mais distantes, que não estão participando ativamente do curso, 

chamá-los, incentivá-los a ter uma participação maior. O professor-tutor que vai 

ter esse papel de acompanhar o aluno no processo de aprendizagem. [...] (Esp3) 

 

A atividade do Tutor na IES pesquisa acontece da seguinte forma: 

 

 Tutor Presencial: fica presente na sala de aula durante toda a transmissão e 

facilita o contato do aluno com o professor EAD, enviando as dúvidas do aluno 

via Internet. Após a transmissão de 1 hora e 15 minutos, o Tutor presencial tira 

as eventuais dúvidas e orienta a execução das atividades que os alunos terão 

que realizar. 

 

[...] 1hora e 15 é a transmissão. Aí tem um intervalinho, 10 minutinhos. Depois do 

intervalo, a Professora-tutora-presencial retorna para sala e aí nós podemos ter uma 

conversa com relação a disciplina da Professora-EAD. Mas, assim, nós não 

podemos, é, dar novamente, lecionar novamente, né? Que a professora já lecionou. 

Então a nossa parte é: ficou dúvida com relação a determinado tema, né? Ou o 

Professor-EAD perceber que aquele tema cai em concurso, então ele precisa 

conversar com a sala pra deixar anotado no caderno, pra o aluno se atentar em 
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relação a isso. [...] Com relação a aula da Professora-EAD, com relação a essa aula, 

então tem uma conversa, terminou a conversa, os Tutores-presenciais orientam os 

trabalhos, porque tem prazo pra postagem na plataforma. [...]  Então é mais frisar o 

que é importante, que pode cair na prova, o que pode ser citado em um concurso, 

né? E aí o foco mesmo é a orientação da ATPS, que são as atividades feitas na sala 

de aula. [...] (Tut1) 

 

 Tutor on-line, EAD ou a distância: o aluno entra em contato com o Tutor on-

line através do AVA da Instituição e o Tutor on-line tem 48 horas para 

responder ao questionamento recebido. 

 

[...] Você precisa falar para o tutor que ele tem que postar aquela informação no 

fórum hoje e o tutor tem que postar aquela informação no fórum hoje. Não pode 

demorar um ou dois dias, porque o processo também é rápido. Nós temos um 

processo quase que de resposta imediata. O aluno tem, quando ele posta uma dúvida 

no fórum, o tutor tem dois dias para responder. Mas o processo de resposta é em 

menos de 24 horas geralmente. [...] (Ges2) 

 

[...] Então o Tutor-on-line, que nós chamamos de Tutor-EAD ou também Tutor-a-

distância, [...] Então, ele funciona assim: ele entra na plataforma, que aqui nós 

chamamos AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, e aí ele olha as mensagens do 

aluno, né? Aqui nós temos as Atividades Práticas Supervisionadas, que são as 

ATPS, nós chamamos assim. Então o aluno vai desenvolver, vai fazer a ATPS na 

sala de aula. Surgiu uma dúvida em casa, ele entra no AVA e é aonde ele vai mandar 

a mensagem pro Tutor-EAD, né? Aí o Tutor-EAD, ele já tem o modelo da ATPS, 

ele já tem um sistema que ele já pode orientar. [...] ele pode ser acessado a qualquer 

momento, só que a resposta dele pode demorar 48horas. Não fica assim, ele pode às 

vezes tá on-line no e-mail @edu, mas no AVA, muitas vezes não é no mesmo 

momento. [...] (Tut1) 

 

Categorias Subcategorias Definição

CAT Conhecimento do ambiente tecnológico.

SPA Acompanhamento do aluno no processo de aprendizagem.

CTX Tutor presencial: contextualizar a informação junto ao aluno. 

MDC Tutor à distância: conhecimento do perfil do aluno, mediação com o conteúdo.

SAA Interação e motivação dos alunos.

TES Formação na área do conteúdo ensinado.

Quadro 17 : Competências individuais do Tutor- IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

USUÁRIO - TUTOR
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Assim como foram discutidas as competências dos desenvolvedores, gestores, 

professores e tutores, a seção 4.3.6, a seguir, tratará das competências do usuário-aluno.  

4.3.6 Usuário - aluno 

 

As subcategorias da categoria usuário-aluno, com base nas entrevistas, são: focado e 

responsável, rotina de auto-estudo e conhecimento do conceito de Internet. 

O perfil do aluno de EAD é diferente do perfil do aluno presencial, conforme apontado 

pelo Esp2. O perfil do aluno de graduação EAD e pós-graduação EAD também é diferente. 

Essa diferença pode ser percebida ao compararmos as falas do Esp2, Ges1 e Tut1 com as falas 

do Ges2 e do Des. 

O aluno de graduação EAD ingressa no curso mais tarde em relação ao presencial, 

geralmente acima de 30 anos de idade, por essa razão é mais maduro, mais focado e mais 

exigente. Ele já tem família, já trabalha e cursar a graduação pode ser um fator decisivo para 

dar continuidade a sua carreira. O aluno opta pelo EAD por conta da flexibilidade. O fato de 

ser mais focado tem contribuído para obter melhores resultados em exames como o ENADE 

quando comparado ao aluno presencial. 

 

[...] Aluno mais velho, maior proporcionalidade de mulheres, é trabalhador.  

Geralmente acima dos 30 anos de idade.  Já tem família. Ele precisa do curso 

superior e não conseguiu fazer na idade adequada ou já tem o curso superior e, para 

subir na carreira, precisa mudar de área ou precisa de outro curso. [...] Ele é mais 

crítico, ele é mais exigente, ele tem que ser mais disciplinado para conseguir dar 

conta do curso à distância, mais focado. Como ele sabe o valor do diploma e é um 

pouco mais velho, ele não entra para brincar, para namorar, para fazer festa igual à 

graduação ou recém-saído da adolescência pensa que é. Por isso que até a gente 

atribui que os resultados que a EAD vem obtendo no Enade, CPC, IGC, no que se 

refere ao desempenho dos alunos, os alunos sempre da EAD estão se saindo melhor 

do que o aluno do presencial. [...]  (Esp2) 

 

[...] O curso de graduação à distância, aí ele já tem algumas peculiaridades. Por 

exemplo, a graduação à distância na IES normalmente o aluno em 90% dos casos é 

mais velho. Mais velho que eu digo, ele está entre 30 e 45 anos, entre 27 a 40 anos, 

dependendo das turmas. Então ele está na faixa de 20, 25 anos até os 45, 50 anos. 

Então normalmente são a faixa etária mais velha do que os alunos de uma graduação 

convencional, que está entre 18 e 19 anos no primeiro ano, 17 para quem já sai [...] 

O perfil do aluno são pessoas que nunca mais estudaram. Que querem voltar a 
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estudar agora exatamente por conta da flexibilidade que o EAD permite. [...] 

normalmente são pessoas mais velhas, que já trabalham, já estão no mercado de 

trabalho, não são alunos como o aluno da graduação que acabou de sair do colégio 

ou que faz algum estágio ou alguma coisa assim. A gente tem pouquíssimos alunos 

com a idade de quem acabou de sair do colégio, ainda que tenha, mas tem 

pouquíssimos. [...] (Ges1) 

  

[...] terminou o ensino médio na escola pública. Demorou pra iniciar o superior. A 

maioria tem filhos, trabalha e escolheu o EAD justamente pela falta de tempo. [...] 

(Tut1) 

 

As mulheres que pararam de estudar também têm buscado o EAD, pois querem voltar 

a estudar e cursar a graduação, mas precisam de uma modalidade mais flexível, sem muito 

deslocamento e com a possibilidade de estudo em horários diferenciados, pois irão estudar 

depois de concluir suas atividades diárias em casa, junto ao marido e aos filhos. 

 

[...] Tem muitas mulheres que pararam a carreira em algum momento por causa de 

filhos e da família e, para retornar, investem na Educação a Distância. [...] (Esp2) 

 

[...] Mas o aluno costuma ser mulher, 75% dos nossos alunos é mulher. Desses 

75%, 90% são donas de casa que pararam de estudar a mais de 20 anos. Então é um 

número muito interessante. [...] (Ges1) 

 

O EAD possui um grande número de professores da Educação Básica que estão 

fazendo a graduação para se adequarem às novas leis do país, que obrigam a formação destes 

profissionais. 

 

[...] E hoje você tem um grande grupo de professores da Educação Básica no Brasil, 

que a lei está determinando que eles são obrigados a fazer um curso superior. Por 

isso que hoje, o maior volume de alunos da EAD está, cerca de 47% deles na 

graduação, em cursos de formação de professores: Pedagogia, Letras. [...] (Esp2) 

 

 

O perfil do aluno de pós-graduação é diferente. São alunos mais jovens, mas que ainda 

precisam se acostumar com a autonomia nos estudos e saber onde buscar a informação. Esse 

aluno já está mais acostumado com o uso de recursos tecnológicos. 
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[...] Nós temos hoje um grupo de alunos, que é um grupo novo, que é um grupo que 

acabou de sair do ensino médio e já está fazendo a graduação e acabou de sair da 

graduação e está fazendo a pós-graduação. Então são alunos jovens, é um público 

jovem. E que precisa se acostumar com a questão da autonomia. Porque o aluno 

tem uma experiência de presencial e que quando chega no EAD, ele não tem 

autonomia para buscar informação, para estudar, a autonomia do autoestudo, que é 

necessária para o EAD. [...] (Ges2) 

 

[...] o aluno da pós, é até uma questão que me levou a tomar algumas decisões em 

relação a conteúdo dentro da instituição, o aluno da pós, hoje em dia, ele tem um 

acesso totalmente diferenciado, o conceito de como usar a plataforma e ele tá indo 

cada vez mais para o mobile. Então, assim, todo o nosso desenvolvimento começou, 

também, a ter que cair para a área de mobile. Mas ele é um público bem 

diferenciado, é um cara que já tem o conceito de Internet, é um cara ligado em 

tecnologia, mesmo não sendo da área, tá? Pode ser da área administrativa, saúde, 

mas ele é um profissional que tá ligado o tempo todo com tecnologia. [...] (Des) 

 

O Desenvolvedor defende a ideia de já introduzir o EAD no ensino médio para evitar 

as dificuldades atuais dos alunos de graduação EAD que precisam se esforçar mais para 

entender o conceito de EAD, como a rotina de auto-estudo, e a própria tecnologia. 

 

[...] Então, eu sou até a favor de no ensino médio já começar com algumas coisas do 

conceito EAD. Já trabalhar o conceito de sala virtual, já trabalhar com o conceito de 

reforço on-line. Porque você já começa a inserir na cabeça do seu aluno, antes de ele 

entrar na graduação, que o auto-estudo é pra vida toda. Agora se ele resolver 

descobrir isso só na graduação, a gente ver que ele tem uma dificuldade muito 

grande, né? Então, foi isso que eu consegui filtrar aí, um pouquinho, ao longo desses 

anos. [...] (Des) 

 

Nas competências do aluno de EAD indicadas por Schneider et al. (2013) aparecem as 

fluência digital (uso, criação e produção de conteúdo na tecnologia), a autonomia (ser 

governado por si mesmo), a organização (ordenação, sistematização de atividades, teorias e 

grupos) e a administração do tempo (cumprimento da agenda, conciliar atividades, atingir 

metas e objetivos), pontos abordados pelo entrevistados. O aluno precisa saber estudar 

sozinho, ou seja, ter o hábito do auto-estudo e ser mais organizado para não perder os prazos 

de entrega das atividades semanais. 
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[...] O senso de responsabilidade do aluno de EAD precisa ser um pouquinho 

melhor do que o aluno presencial. Porque o aluno presencial o professor está lá 

semanalmente na aula presencial, cobrando atividades, cobrando exercícios. Agora, 

num curso à distância, ele tem lá semanalmente as atividades a serem desenvolvidas. 

Se ele não entra no curso, não vê as atividades, deixa ultrapassar prazos, perde 

prazos de entrega, acaba se prejudicando, tanto na frequência, que é aferida de 

acordo com a participação dele, como nas notas em si. O aluno tem que ter uma 

motivação e tem que ter aquele senso de autoestudo. Então, ele tem que organizar 

sua própria agenda dentro dos seus afazeres semanais, reservar aquele tempo de 

estudo específico para aquela matéria de ensino à distância. [...] (Esp3) 

 

[...] O aluno EAD gera uma demanda muito grande, que é a demanda para fazê-lo 

compreender que o EAD exige autonomia. [...] A demanda que gera para aqueles 

que estão gerindo o EAD é um processo de comunicação eficiente. Esse aluno 

precisa ter acesso à informação de forma fácil, rápida e essa informação tem que 

sempre redundante, porque ela precisa estar em vários lugares. Então, o gestor de 

EAD não pode ter medo de ficar repetindo informação, porque é disso que o aluno 

precisa. O aluno EAD precisa ter autonomia, mas você precisa garantir a 

autonomia dele, você precisa ensiná-lo a ter autonomia. E o ensino dessa 

autonomia vem do processo de comunicação com ele, que precisa ser rápido, 

eficiente, que precisa funcionar. Então, gera uma demanda sim e é uma demanda 

para ensinar o aluno a ter autonomia. Porque o aluno que não teve experiência com 

EAD não tem autonomia. [...] (Ges2) 

 

Esse aluno mais focado, mais maduro, vai exigir mais dos professores, como leituras 

complementares, materiais adicionais, aprofundando-se ainda mais na disciplina cursada. 

 

[...] Esse aluno que tem esse hábito do auto-estudo vai exigir mais do professor, 

principalmente do professor-tutor. Leituras complementares, conteúdo adicional, ele 

não vai ficar com o básico que é dado na disciplina, vai querer se aprofundar 

naqueles assuntos. Muitas vezes uma participação dele num fórum de discussão 

acaba gerando fóruns mais movimentados. O professor-tutor vai ter que acompanhar 

essas discussões, então acaba gerando outros tipos de demanda para a instituição, 

para o professor que está acompanhando essa turma. [...] (Esp3) 

 

O desempenho do aluno de especialização e pós-graduação é diferente, pois seu 

resultado costuma ser melhor que o resultado do aluno de graduação, por conta da disciplina e 

de seu costume com a rotina de auto-estudo e pelo fato de estar mais acostumado com a 

tecnologia e conceito EAD. 
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[...] A experiência que nós temos é que, principalmente num curso de especialização, 

de pós-graduação, a quantidade de alunos que obtém sucesso é maior, porque ele já 

está no mercado, ele tem a necessidade daquele conteúdo e ele está buscando. É um 

aluno que está aperfeiçoando seus conhecimentos, então ele já tem uma rotina de 

auto-estudo. Ele acaba indo melhor do que um aluno da graduação que não tem 

essa autodisciplina de estudos. [...] (Esp3) 

 

[...] Então eu acho que os alunos de pós, eles já têm uma preparação, já estão mais 

adeptos aos conceitos de EAD, mas os alunos de graduação, em geral, 

independente das classes sociais, das Instituições, ele ainda tem uma dificuldade de 

entender o modelo. [...] (Des) 

 

O aluno de graduação nem sempre tem facilidade no uso das tecnologias de EAD, 

sendo necessárias as atividades de nivelamento para explicar ao aluno como funciona o curso 

de nivelamento e evitar a evasão dos alunos. A IES pesquisada tem estas atividades de 

nivelamento. 

 

[...]Não da personalidade, mas do perfil: os alunos de EAD da IES na nossa unidade, 

mas de maneira geral, eles não conhecem Internet. [...] (Ges1) 

 

[...] Os alunos de graduação, eu já encontrei uma certa dificuldade. Então, o aluno de 

graduação que entra no modelo EAD, ele precisa de um nivelamento. Ele precisa de 

um nivelamento de alguns conceitos básicos de tecnologia, de recursos. Então, em 

suma, independente do produto que a empresa oferece, os alunos, quando eles 

entram no conceito EAD, ele não tem muita noção do que é o EAD. Então, existe 

uma taxa de evasão em alguns produtos muito grande, né?  No caso dos produtos da 

nossa empresa eles já vem com esse processo de nivelamento pra poder evitar 

realmente essa evasão dos nossos alunos. Então, tem sido um conceito de várias 

discussões, né? [...] (Des) 
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Categorias Subcategorias Definição

AET
Rotina de auto-estudo:  organização da agenda dentro dos seus afazeres 

semanais.

CCI Conhecimento do conceito de Internet.

DFR Focado e responsável.

Graduação Focado e responsável.

Graduação Idade entre 27/45 anos

Graduação Trabalha

Graduação Tem família

Graduação 75% dos alunos: mulher

Pós-graduação Jovem

Pós-graduação Aprendendo a rotina de auto-estudo. 

Pós-graduação Conhecimento do conceito de Internet.

Quadro 18 : Competências individuais do aluno e suas características - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

Competências

Características

USUÁRIO - ALUNO

 

 

Na sequência será apresentada a análise da meta-categoria Práticas, descrevendo as 

mudanças e os processos de adequação necessários a IES que introduz as tecnologias de EAD 

como forma de prestação do serviço de educação. 

 

4.4 Práticas 

 

Os próximos itens irão descrever os processos que sofreram influência por conta da 

introdução da tecnologia de EAD, a forma como a organização de adequou frente as novas 

demandas da tecnologia e o processo de adequação do grupo com a introdução de novas 

práticas, o processo de aprendizagem e incorporação do aprendizado nas práticas e na 

tecnologia. O primeiro ponto tratado será o processo de adequação da IES a partir da 

introdução das tecnologias de EAD. 

4.4.1 Processo de Adequação 

 

A categoria processo de adequação é constituída pelas seguintes subcategorias, 

identificadas nas entrevistas realizadas: ajuste estrutural, ajuste organizacional, adequações de 

processos internos, adequação dos sistemas, IES mais ágil, mudança da cultura 

organizacional, simplificação do acesso dos alunos ao conteúdo, adequação da IES seguindo a 

legislação de EAD, programa de formação de docentes de EAD, acessibilidade, inovação, 

nova forma de pensar da equipe de TI, necessidade de grandes investimentos em 

infraestrutura de EAD, adequação da estrutura física para receber a transmissão via satélite e 

adaptação da IES por conta da aquisição de outra empresa.   
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A tecnologia, segundo Dosi e Grazzi (2009) pode ser vista como uma construção 

humana feita para atingir um fim particular, como uma receita de um projeto para um produto 

final que combina os artefatos físicos com um conjunto de procedimentos para atingi-lo. No 

processo de adequação de EAD da IES frente a essa nova tecnologia, artefatos físicos e 

procedimentos também serão considerados, mas a mudança é muito maior e mais profunda. A 

IES que quiser implantar a modalidade de Ensino a Distância passará por três níveis de 

adequação, conforme afirma o Esp2: 

 

1. Estrutural: alteração do organograma, alocação de pessoas, novo 

dimensionamento do uso das tecnologia e de recursos.  

  

[...] Você tem a mudança mais simples, que não é nada simples, mas é a mudança 

mais simples, que é a mudança da estrutura: organograma, alocação de pessoas, 

dedicação de tecnologia, recursos. É um negócio complicado, complexo, mas das 

mudanças necessárias é a mais simples. [...] (Esp2) 

 

2. Organizacional: nova forma de articulação entre os departamentos, uma vez 

que a implantação da EAD acaba provocando mudanças na Universidade inteira, as 

bibliotecas, as secretarias, toda a estrutura deve estar preparada para atender os alunos dos 

cursos EAD. 

 

[...] O segundo nível de mudança é a mudança, digamos assim, organizacional, no 

sentido da articulação entre os departamentos. Porque a EAD, como é algo muito 

novo, exige que todas as áreas da universidade se repensem para dar conta da EAD. 

Como a biblioteca vai funcionar para atender ao aluno de EAD? Como o financeiro 

vai funcionar para atender ao aluno de EAD? Como a secretaria geral vai funcionar 

para atender ao aluno de EAD? Como vai funcionar a assessoria de estágios para 

atender ao estágio do aluno de EAD? [...] Então, o segundo nível de mudança, mais 

profundo, é você conseguir articular todas essas áreas internas para que todo mundo 

entenda o que é a EAD e comece a trabalhar também. Incluir a EAD como parte do 

seu trabalho. [...] (Esp2) 

 

O Especialista 3 descreveu o processo de adequação organizacional, seguindo a linha 

de pensamento do Especialista 2:  
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[...] Teve algumas adequações de processos internos. Por exemplo, da secretaria 

geral, a efetivação de matrícula de alunos, a designação de professores a 

determinadas disciplinas/turmas. Isso teve que sofrer um refinamento por conta 

dessa integração do sistema de EAD com o sistema acadêmico. Então, alguns 

processos que não estavam muito claros no sistema acadêmico tiveram que ser 

repensados, muitas vezes reformulados, para se adequarem a esse processo de 

integração com o ambiente de apoio ao presencial, o ambiente de EAD. E agora, 

com a implantação dos polos à distância, alguns desses processos estão novamente 

sendo revistos, para possibilitar que um aluno em um polo distante possa ter uma 

maior facilidade de acompanhamento da sua situação curricular, sua situação 

financeira, além do acompanhamento dos conteúdos que vão ser disponibilizados. 

Então, vários desses processos tiveram que sofrer algumas adaptações para maior 

agilidade nessa comunicação entre o Ambiente Virtual de Aprendizagem e o 

ambiente acadêmico, o sistema de informações acadêmicas. [...] (Esp3) 

 

3. Mudança na cultura organizacional: quebrar o preconceito contra a Educação a 

Distância e levar as pessoas a entenderem a importância da Educação a Distância. Levantar a 

discussão e as mudanças necessárias para receber um novo perfil do aluno, o nativo digital. 

Analisar a forma de produzir e disponibilizar conteúdos e quais são as mudanças necessárias 

nos profissionais que atuarão na EAD. 

 

[...] Agora, a terceira e mais difícil mudança é a mudança da cultura 

organizacional. [...] Primeiro: quebrar o preconceito contra a Educação a Distância, 

levar as pessoas a entenderem a importância da Educação a Distância. Tanto para a 

sociedade, porque não há como você alcançar os níveis de desenvolvimento que nós 

pretendemos na educação, a não ser pela EAD. Tanto em número de alunos como de 

qualidade. Também o novo perfil do aluno que está chegando e que pede cada vez 

mais elementos de EAD, que são os alunos nativos digitais. A EAD não vem apenas 

atender uma demanda crescente da sociedade, e por isso você vê os governos do 

mundo inteiro e a UNESCO se movimentando ao redor da Educação a Distância. 

Mas também a Educação a Distância como um elemento de modernização e 

inovação da prática da própria instituição. Então, a EAD faz a instituição se 

repensar. É muito comum, se a EAD tem boa qualidade, o presencial se repensa, 

porque o professor dá aula nos dois, no presencial e na EAD. Aí fala: “-Ah, mas lá 

na EAD faz assim.” Aí o presencial: “-Ah, é mesmo? Poxa, legal! Vou fazer aqui.” 

[...] (Esp2) 

 

O Especialista 3 também destacou a mudança cultural: 
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[...] Uma mudança principalmente na cultura. Então, aqueles professores que 

tinham o costume de montar aquelas apostilas, deixar na gaveta do xerox tiveram 

treinamento para como disponibilizar isso de forma digital, deixar no ambiente 

para o aluno. [...]  Para o aluno, a adaptação foi bem menor. Agora, para o professor, 

que vinha daquela cultura mais no papel, presencial e tudo, começar a aproveitar 

esses recursos digitais à disposição foi uma mudança um pouco mais drástica. Mas 

teve todo um treinamento, teve todo um suporte a esses professores. A estratégia da 

IES, antes de começar com os cursos totalmente à distância, foi exatamente de criar 

a cultura do uso da ferramenta digital. [...] Foi criada essa cultura de uso antes de 

se começar cursos totalmente à distância. (Esp3) 

 

Entender as exigências da legislação de EAD também é um ponto importante no 

processo de adaptação da IES. A criação do curso de capacitação dos professores também tem 

relação com as atividades de adequação, seguindo as exigências da legislação específica. 

 

[...] Eu diria que é muito mais obedecer a legislação, do que efetivamente uma 

outra coisa. Hoje a gente tá com um curso de formação para esses professores que 

querem entrar para EAD. A legislação de EAD, ele pede, ela cobra isso das 

instituições. Seus professores são formados para EAD? Tá lá no questionário de 

avaliação. Então se a instituição forma, ótimo. Se a instituição não forma, mas os 

professores trazem a formação de outro lugar, tudo bem. Então muitas instituições 

passaram a formar seus professores, porque muitos não tem e não vão atrás de uma 

formação. E a instituição formando, digamos assim, mais acertado de que os 

professores fazem a formação porque é gratuito. [...] (Esp1) 

 

A legislação também exige que qualquer pessoa consiga cursar uma graduação EAD. 

  

[...] Outra questão, essa a gente ainda, nós não começamos a trabalhar: 

acessibilidade.  

Hoje em dia se eu tiver um deficiente visual, os nossos materiais não estão 

preparados para ele. A legislação exige. [...]Agora vamos trabalhar esse aspecto. Aí 

a gente tem que trabalhar com o auditivo também e com o deficiente visual, né? A 

gente tem vídeo e aí? Vamos ter que fazer a tradução deste vídeo. [...] (Esp1) 

 

No processo de adequação em termos de tecnologia, a IES pesquisada precisou 

analisar o rumo que a Instituição pretendia se direcionar e inovar. Esse processo levou a 

investimentos em treinamento de seus profissionais e em infraestrutura de EAD (servidores, 
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estúdio, tecnologias de comunicação, etc) para garantir a interação entre os professores, 

tutores e alunos espalhados por todo o país.  A equipe de TI teve que repensar sua forma de 

trabalhar e começar a considerar as questões instrucionais, fazendo a ligação dos recursos 

tecnológicos com as questões pedagógicas, garantindo o processo de aprendizagem do aluno. 

 

[...] mas em termos de tecnologia, a empresa precisou inovar. A empresa precisou 

parar tudo o que ele tava fazendo, que tava indo um pouco na contramão, porque 

quando você foca no presencial, você vai num direcionamento, quando você resolve 

abrir pro EAD, você tem realmente que para e fazer uma reflexão de como 

conduzir isso daí. [...] (Des) 

 

1. Investimento em treinamento dos profissionais: 

 

[...] Então, foi feito um investimento grande de profissionais de treinamento, 

infraestrutura, que nem a gente tava conversando, pra se adaptar ao EAD, 

infraestrutura de estúdio, de gravação de aula, treinamento de professores, de como 

se comportar, de como transmitir informação através de uma webaula pros 

alunos de EAD. [...] (Des) 

 

2. Considerar as questões instrucionais: 

 

[...] E acho que em termos de tecnologia em si, a gente teve que começar a olhar um 

pouquinho pra essa questão de instrucional que eu te falei, que pra nós é uma coisa 

muito na área de TI é uma coisa muito bruta. Quando você fala de TI é uma coisa 

muito exata. É uma coisa assim, eu preciso fazer um cálculo pra te devolver um 

resultado “X” e quando você trabalha com EAD, a questão instrucional, ele faz o 

seguinte, eu preciso fazer esse cálculo pra disponibilizar da melhor forma possível 

pra que a pessoa entenda esse tipo de informação. Então a gente meio que foi 

obrigado a repensar a forma de disponibilizar a informação de todas as nossas 

informações, seja de ícones, seja de banners informativos e a gente começou 

realmente a reformular, reciclar o nosso conhecimento. Então, acho que isso foi o 

principal passo, em vez de eu devolver uma informação bruta, a gente teve que 

começar a estudar a melhor forma pra devolver uma informação que seja 

intuitiva aos nossos alunos. Então eu nãos digo que foi uma mudança técnica, mas 

foi uma mudança conceitual na equipe. [...] (Des) 

 

 



119 
 

 

 

Para agilizar o processo de adequação da IES, ela adquiriu uma outra instituição de 

ensino, com experiência em EAD e se apropriou de sua experiência em termos de 

profissionais e de infraestrutura, pois a empresa adquirida possuía uma grande quantidade de 

polos, para a prestação do serviço de EAD semipresencial, e já tinha a infraestrutura de 

estúdio e transmissão via satélite.  

[...] Não sei se cabe, de repente falar que a apropriação da tecnologia EAD veio de 

uma aquisição da IES. A IES comprou a XXX [...]. Ela comprou esses cursos que 

eram todos à distância, ela comprou a rede toda e se apropriou dessa tecnologia, 

dessa competência. Comprou a YYY, que era onde eu estava e se apropriou dessa 

competência. Então ela foi juntando pedaços muito bons. A XXX tinha transmissão 

sateletária sensacional. A IES foi e se apropriou e passou a usar na graduação dela. 

[...] Ela se apropriou disso e repassou em alguns aspectos a gente consegue 

identificar dentro da estrutura de hoje. [...] (Ges1) 

Categorias Subcategorias Definição

PFD Programa de formação de docentes de EAD

AJO
Ajuste estrutural: alocação de pessoas, análise da dedicação de tecnologia e 

recursos.

ADS Adequação dos sistemas - junção do AVA com outras ferramentas tecnológicas.

INV Inovação

NPT
Nova forma de pensar da equipe de TI: repensar a forma de disponibilizar a 

informação.

TIA IES mais ágil.

SAT
Simplificação do acesso dos alunos ao conteúdo com a utilização de recursos 

digitais

ADF Adequação da estrutura física para receber a transmissão via satélite.

AJZ Ajuste organizacional: articulação entre os departamentos.

MCO Mudança da cultura organizacional

API Adequações de processos internos.

AAQ Adaptação da IES por conta da aquisição de outra empresa.

IVT Necessidade de grandes investimentos em infraestrutura de EAD

Quadro 19 : Processo de Adequação- IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

PROCESSO DE ADEQUAÇÃO

 

 

O próximo item trata da adaptação do grupo às novas práticas que surgiram com a 

introdução das tecnologias de EAD na IES. 

4.4.2 Adaptação do grupo às novas práticas 

 

A categoria adaptação do grupo às novas práticas abrange as seguintes subcategorias, 

com base nas entrevistas realizadas: paciência e postura de conciliação por parte da 

coordenação de EAD, construção de uma relação de confiança, impressão do professores do 

ensino presencial em contato com o EAD, canais de comunicação para receber informações e 

feedbacks da equipe, sugestões surgem a partir do contato com a tecnologia, mudanças na 
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postura do professor e na forma de confeccionar o conteúdo, TI: entendimento da forma 

correta de disponibilizar uma informação e contato constante entre a área acadêmica e a área 

de TI 

Tecnologia, segundo Orlikowisk (1992) é fisicamente construída por atores que 

trabalham em um determinado contexto social e é socialmente construída por atores por meio 

de diferentes significados e características que atribuem a ela, sendo a ação humana contínua 

e habitual, que objetiva e institucionaliza tecnologia. Neste contexto, o EAD trouxe mudanças 

na organização, estrutura e cultura da IES. Com isso, gerou-se uma nova forma de interação 

entre os profissionais envolvidos nesse novo processo e nova forma de ensino. O primeiro 

passo destacado nas entrevistas, foi a construção de uma relação de confiança entre o 

coordenador de EAD, os professores e o pessoal de TI no processo de formação deste grupo. 

A resistência as mudanças pode acontecer tanto por parte do professor, como por parte do 

aluno, que estavam acostumados com o contexto do ensino presencial e estavam acostumados 

com as metodologias e rotinas atrelado a ele. 

 

[...] Você precisa ter muita paciência, precisa ter uma pessoa que seja realmente 

conciliadora no grupo, porque o grupo vai se construindo e não é do dia para a 

noite. O povo da matemática, acho que eu levei um ano para fazer com que os 

professores tivessem confiança em mim. Porque quando você chega para o 

material de qualquer pessoa, se tá de fora, eu ainda de fora e digo pra ela: você 

escreveu uma coisa, mas tá precisando melhorar. Isso é visto como: quem és tu que 

tá falando da minha seara se você não sabe nada da minha seara. Então essa é a 

primeira atitude que se tem. Então, chegar nos professores e dizer: olha eu tô aqui 

para ajudar, não é suficiente só dizer, você tem que mostrar isso. Então você começa 

a conseguir isso quando você senta com o professor e vai mostrando para ele e vai 

fazendo um pouco o serviço de revisão, junto com ele. [...] (Esp1) 

 

[...] Aliás, a maioria dos nossos professores vem do ensino presencial. [...] E quando 

chegam aqui, diante das câmeras, com a experiência do EAD, a gente já conseguiu 

mudar muita percepção desses professores. Muitos vêm com resistência, achando 

que: “-Ah, eu vou dar aula no EAD. Não é a mesma coisa. Eu não vou ter a 

interação com o aluno.” E muitos se impressionam com a grande interação que eles 

têm com o aluno, por a aula ser ao vivo e eles poderem receber. [...] (Ges2) 
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O contato do professor com a nova metodologia faz com que ele mudasse sua 

percepção sobre o EAD, trazendo para os gestores um feedback positivo em relação a 

experiência vivida. Os professores tiveram um bom desempenho e pediram para retornar. 

 

[...] Nós temos assim, só retornos positivos em relação a essa experiência. Esse 

docente, principalmente dos docentes que nunca tiveram experiência com EAD e 

que chegam aqui e vão entrar em estúdio pela primeira vez. O desempenho, é raro 

um professor que não tenha um bom desempenho em uma aula em EAD, em uma 

aula diante das câmeras, é muito raro. Porque é simplesmente uma adaptação de 

modalidade. O professor vai dar a mesma aula, vai ter o mesmo tipo de interação, 

com recursos diferentes. Só os recursos de mediação é que são diferentes. Então, a 

maior parte, 99% dos professores têm um ótimo desempenho quando experienciam 

o modelo EAD. Porque a aula que ele dá no presencial, ele vai dar aqui, somente 

com recurso de mediação. O aluno está distante, mas esse aluno também está 

interagindo, está enviando perguntas. E ele está respondendo às perguntas dos 

alunos. Então, a única diferença é o recurso mesmo, é a mediação pela tecnologia. 

Eu acho que pouquíssimas... Nós tivemos, posso falar numericamente, no corpo de 

docentes que nós temos dos dez cursos, somente dois professores não se adaptaram. 

Todos os outros professores que vieram do presencial se adaptaram muito bem. 

Inclusive foram repetidos e pediram para voltar. Nós temos uma experiência muito 

boa. [...] (Ges2) 

 

Depois do contato dos usuários, professores e alunos, com a tecnologia e da 

experiência prática, surgiram as sugestões para adaptação da ferramenta que foram 

trabalhadas pelos profissionais de TI, facilitando o uso da tecnologia. O estudo de Labatut et 

al. (2012), formaliza a associação intrínseca entre tecnologia e rotinas e seus efeitos 

disciplinares sobre as práticas mais detalhadas.  

[...] Sim, sempre nós temos diversas sugestões, tanto de professores, de alunos. 

E, na medida do possível, nós vamos, aos poucos, incorporando elas na 

plataforma. Por exemplo, uma das grandes sugestões era o desenvolvimento de 

uma interface que simplificasse o acesso a partir de um telefone, do smartphone. 

Então, nesse semestre nós lançamos a interface móvel para a plataforma. É um 

desenvolvimento que não é da noite para o dia, são vários meses de 

desenvolvimento, testes, para proporcionar uma solicitação que vem por parte de 

professores, de alunos que querem, às vezes em qualquer lugar, a partir do 

smartphone, acompanhar o desenvolvimento do curso, corrigir alguns trabalhos, 

alguma coisa assim. Muitas vezes, são necessidades que vêm a partir do corpo 

acadêmico que chegam para a equipe de tecnologia para serem desenvolvidas. 
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Ferramenta, por exemplo, de videoconferência, para o professor ter o atendimento à 

distância com o aluno com o uso de vídeo, câmeras, voz. São ferramentas que vão 

sendo disponibilizadas de acordo com a necessidade. Muito dessas solicitações 

vem a partir de sugestões de professores e alunos. [...] (Esp3) 

 

O Gestor 1, para facilitar o processo de adaptação dos Tutores nesta função, contrata 

profissionais que já tiveram uma experiência anterior em EAD, mesmo que seja como aluno. 

 

[...] Mas os tutores, pensando em como eles absorveram isso. Normalmente eu, aí já 

vou falar da unidade, eu contrato tutores que foram alunos de EAD, não 

necessariamente alunos nossos, mas alunos de EAD, que já conheçam a ferramenta 

de EAD, que já conheçam alguma coisa relacionada ao EAD, que o EAD não seja 

uma coisa nova. [...] O papel do tutor é acompanhar a transmissão, tirar dúvidas, 

tanto da aula, do conteúdo, quanto das atividades quando tem que desempenhar do 

AVA também. Mas a minha intenção é que o grupo seja formado por pessoas que já 

conheçam o EAD. Então esse é o ponto. Agora, quem trabalha com EAD e quem 

gera esse conteúdo lá atrás, ensina os alunos, vamos falar assim, lá atrás, aí eu 

acredito que sejam pessoas muito mais ligadas à tecnologia, independentemente de 

ser EAD ou não, mas uma tecnologia mais de Internet, mais Web. Porque é onde o 

ambiente vai funcionar, o ambiente vai rodar. [...] (Ges1) 

 

Um ganho destacado pela Gestora 2, devido a sua experiência como professora de 

EAD, foi o contato com alunos de diversas regiões. Esse contato vai além da sala de aula e 

traz benefícios para a aula ministrada, que passa a ser mais elaborada e enriquecida com essa 

diversidade. 

 

[...] Porque você consegue perceber justamente essa diversidade. O contato com os 

alunos de diversas regiões do país permite que você incremente a sua aula, que você 

acrescente os recursos disponíveis, que não estão disponíveis necessariamente no 

ensino presencial. Como o ambiente virtual de aprendizagem, que você pode 

compartilhar vídeos. Em que você viu um vídeo interessante na Internet, um filme 

no Quarta[?] Curtas, por exemplo, e você consegue compartilhar com os alunos, 

colocar no fórum, discutir com esses alunos. Então é uma experiência que vai além 

da sala de aula, que ela continua. Eu acho que essa é a grande questão do EAD, a 

experiência não se limita à sala de aula, como no ensino presencial. Essa 

experiência extrapola a sala de aula, vai para o ambiente virtual, vai para outros 

espaços, que não só aquele momento da aula. Essa é uma experiência que agregou 

muito para mim como docente, como professora. [...] (Ges2) 
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Ao ser questionada sobre a experiência de professora conteudista, o ponto ressaltado 

pelo Gestora 2 no processo de adaptação foi aprender a escrever de forma dialógica, 

competência destacada no item 4.3.5, que trata das competências do professor, afirmando que 

os professores que produzem conteúdo devem escrever de forma dialógica, criando um 

diálogo do aluno com o professor através do material didático e garantindo a autonomia do 

aluno, que precisa ter condições de estudar e acessar o conteúdo sozinho.  Schneider et al. 

(2013), em seu mapeamento das competências necessárias aos professores, indica, em sua 

lista, a competência da comunicação (clareza e objetividade da expressão oral, gestual e 

escrita).  

 

[...] também é uma outra experiência, você aprender a escrever dialogicamente. 

Quando a gente tem a experiência acadêmica, em que a gente escreve artigos 

científicos duros, pesados e você ter que escrever teoricamente, não pode abandonar 

a teoria, a importância dessa teoria, a importância desses autores e da 

fundamentação no seu material. Mas tem que expressar isso de uma forma que o 

aluno compreenda o que você está falando. Porque você não necessariamente vai 

estar ali o tempo todo para auxiliar esse aluno na compreensão do texto, é uma 

experiência que também me ajudou muito a melhorar a escrita e a melhorar o 

processo de comunicação, de linguagem mesmo. Hoje eu escrevo em outra 

linguagem por conta dessa experiência como conteudista. [...] (Ges2) 

 

No caso específico da IES pesquisada, o primeiro grupo, que teve contato com a 

tecnologia e participou da implantação da EAD, era muito jovem na época, em torno de 20 a 

25 anos de idade, e, até eles entenderem o conceito, levaram em torno de 6 meses para se 

adaptarem, mesmo com o auxílio da consultoria contratada. O principal ponto nesse processo, 

foi mudar a forma de pensar e garantir que o processo de aprendizagem realmente aconteça, 

conforme abordado também no item 4.4.1, do processo de adaptação, que trouxe a 

importância de considerar as questões instrucionais na forma de trabalho da equipe de TI. 

Esse processo de adaptação estreitou os laços da equipe de TI com o grupo acadêmico, que 

começaram a trabalhar mais juntos para garantir o melhor uso da plataforma, sendo um 

diferencial da IES.   

 

[...] Olha, o começo era um grupo muito jovem, era um time muito jovem. As 

pessoas que tinham a idade máxima tava na média dos 36 anos. O resto era tudo de 

20/25. Então era tudo muito novo pra nós. Então as pessoas, a gente até entender o 



124 
 

 

 

que era o conceito de EAD e como trabalhar isso daí, nós levamos pelo menos uns 6 

meses de adaptação. De todo o time, entrar como projeto... tudo bem que a 

consultoria tava nos ajudando e tudo mais, mas o time em si, até ele conseguir andar 

com as próprias pernas, demorou um pouquinho. Porque é que nem eu tava te 

falando, como todos nós viemos da área de TI, formação de TI bruta, a gente se 

deparou no meio do caminho com algumas coisas. Então, de repente a gente tinha 

disponibilizado uma informação de uma forma que não era efetiva, não era uma 

coisa aderente. Então, ao longo de uns 6 meses, acredito eu, eu to chutando, mas foi 

mais ou menos esse prazo, a equipe começou a se reformular e moldar o nosso 

conhecimento. Mas não foi algo que demorou anos, que houve, como eu posso te 

falar, não houve atrito por causa disso. [...] (Des) 

 

A nova forma de pensar fez com que surgisse um novo braço na área de TI, a EAD 

Web, que se diferenciou com técnicas e conceitos próprios, ficando muito mais próxima da 

área acadêmica. 

 

 [...] Então acho que a gente começou a montar uma área de TI, ela na verdade abriu 

mais um braço. Porque se você for falar de TI como um todo, dentro de uma área de 

uma instituição, tem várias vertentes, e a área que a gente chama de EAD WEB, ela 

começou a ter seus próprio conceitos, começou a ter suas próprias técnicas [...] 

manteve aquela característica de EAD WEB, manteve aquela característica de 

desenvolver um produto pra EAD. [...] E a gente tá sempre envolvido com a área 

acadêmica. Acho que esse foi o grande diferencial, porque a todo momento a gente 

tava se questionando, tava se perguntando, pegando cases de outras instituições. [...] 

Então a gente acabou virando um parceiro total da área acadêmica. A gente hoje, é 

até engraçado, a gente fica mais na área acadêmica que na nossa área de 

tecnologia, porque o que eles trazem pra nós de conceito é totalmente aplicado 

dentro das nossas plataformas, a gente só não sabia como fazer isso da forma 

correta. [...] (Des) 

 

A IES mantém um sistema de sugestões formal e sistematizado que garante que 

professores e tutores formalizá-las e acompanha-las e essas ferramentas são acompanhadas 

pelos gestores.  

 

[...] Nós temos vários formulários e momentos de participação dessas equipes, 

principalmente porque como são equipes que estão fora, no mesmo local, os tutores 

atendem online, o trabalho home office, as unidades estão distantes. Então, esses 

canais de abertura para receber informações e feedbacks estão sempre abertos, 

inclusive estão sistematizados. Nós temos um relatório, por exemplo, um relatório 
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de aula, em que a cada aula o tutor preenche as impressões pedagógicas, as 

impressões técnicas e dá sugestões. Inclusive a sua impressão sobre o docente, sobre 

o professor que deu aula, a impressão que os alunos tiveram. Então, todas as aulas, 

você tem feedback dos tutores de todas as aulas, seja técnico, seja pedagógico. 

Então, nós temos canais que estão sistematizados para receber esse feedback 

desses colaboradores que não estão aqui in loco, mas que fazem parte de todo 

esse processo. [...] (Ges2) 

 

Categorias Subcategorias Definição

CRC Construção de uma relação de confiança. 

SCT Sugestões surgem a partir do contato com a tecnologia. 

PPC  Paciência e postura de conciliação por parte da coordenação de EAD

RPP Impressão do professores do ensino presencial em contato com o EAD

MPP Mudanças na postura do professor e na forma de confeccionar o conteúdo.

CNC Canais de comunicação para receber informações e feedbacks da equipe.

ACT Contato constante entre a área acadêmica e a área de TI.

FCD TI: entendimento da forma correta de disponibilizar uma informação. 

Quadro 20 : Adaptação do grupo às novas práticas - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

ADAPTAÇÃO DO GRUPO ÀS 

NOVAS PRÁTICAS

 

4.4.3 Processo de Troca de Conhecimento 

 

A categoria processo de troca de conhecimento possui as seguintes subcategorias, 

identificadas nas entrevistas realizadas: programa de formação de docentes de EAD, reuniões 

de alinhamento, reuniões para troca de experiências, incentivo na participação de eventos de 

EAD, criação de grupo de estudo para evolução da plataforma, troca de e-mail, vídeo que 

mostra cada área de atuação dos profissionais envolvidos, experiência do dia-a-dia e avaliação 

das atividades/cursos realizados.  

Mudanças transformacionais geram aprendizagem e ocorre no nível organizacional 

conforme afirma Takahashi (2010), podendo levar a mudança cultural. O EAD, conforme 

descrito pelos entrevistados, trouxe mudanças em vários níveis:  estrutural, organizacional e 

cultural. Este item e o próximo irão abordar a discussão sobre aprendizagem e a 

institucionalização deste conhecimento a partir da introdução do EAD.    

A introdução da nova tecnologia trouxe a necessidade de preparar os professores para 

atuarem com EAD e foi criado o curso de capacitação para professores. Muitos não tinham a 

vivência tecnológica e isso dificultava a comunicação com o grupo de TI. Os professores 

também não conheciam a legislação e não sabiam as regras para utilizar as informações 

disponíveis na Internet. A Especialista 1 descreve os resultados obtidos após a introdução do 

Programa de formação de docentes de EAD: 
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[...] Os 2 primeiros módulos foi exclusivamente do ambiente Moodle. Então, 

antigamente se eu falasse assim: vamos fazer um questionário, eles não sabiam 

muito bem o que eu estava falando. Hoje, se eu falo, eles já sabem identificar qual é 

a ferramenta. Como que, que cara que vai ter. Então isso facilita bastante. 

Fundamentos da educação, a parte da legislação eles já tiveram. Então hoje eles já 

têm um cuidado maior para escolher imagens, arquivos. E agora eu espero que haja 

uma repercussão na escrita para EAD. [...] (Esp1) 

 

Segundo a fala do Especialista 1, o curso já trouxe resultados em termos de 

comunicação e nas práticas dos docentes no desenvolvimento de material visual utilizado na 

disciplina. Isso corrobora a afirmação de Takahashi (2010) de que o processo de 

aprendizagem organizacional gera conhecimento que são incorporados nas rotinas e práticas, 

dando base as novas e modificadas competências da organização. 

O tutor e outros membros da equipe também tem cursos específicos, com foco na 

capacitação:  

 

[...] Mas, normalmente, a gente tem, aí já é uma obrigatoriedade, ao final de cada 

semestre os tutores tem que fazer um curso online de capacitação. Então esse curso 

online de capacitação, ele capacita... Aí responde até aquela primeira pergunta, uma 

das primeiras, se ele é treinado ou não. Ele é treinado pela unidade se ele entra no 

começo do semestre, mas ele tem um curso de capacitação ao final do semestre 

para iniciar o próximo semestre. Isso é não só o tutor, o tutor presencial que a 

gente está falando, mas o tutor à distância na ferramenta, o coordenador tem que ter 

esse curso também e a secretaria acadêmica também tem que fazer esse curso. [...] 

(Ges1) 

 

A IES também utiliza as ferramentas tecnológicas para dirimir as dúvidas de sua 

equipe. Às quintas-feiras, a IES promove uma reunião via satélite com os coordenadores de 

unidade, que pode ter ou não a participação dos tutores. Eles são treinados e suas dúvidas são 

abordadas e discutidas. Ferramentas do Google também são utilizadas para facilitar troca de 

informação entre os grupos. 

 

[...] A gente tem, também transmissão, também EAD. [...] Por exemplo, às quintas-

feiras a gente tem a quinta do coordenador, que é uma transmissão sateletária com 

todos os coordenadores de polo, onde a gente tem um treinamento de determinadas 

dúvidas ou pontos específicos. Pode não ser uma dúvida geral, mas pode ser uma 

dúvida pontual que seja pertinente para o desenvolvimento do trabalho dali para 
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frente. E aí, nessas transmissões a gente tira dúvidas. Os tutores também 

acompanham. Normalmente essas... Na minha unidade lá os tutores acompanham 

essas transmissões ou os professores ou a secretaria acompanha essas transmissões 

[...] (Ges1) 

 

[...] a gente troca informação o tempo todo. Inclusive, como a gente está fazendo 

aqui por Hangout, esse é um recurso muito utilizado. [...] Então, pelo Hangout, pelo 

Gtalk, por e-mail ou pelos treinamentos. Contar que nós temos grupos, cada 

equipe tem o seu grupo de comunicação, que é o grupo que os aplica... Nós 

utilizamos aqui os aplicativos do Google. Então, os aplicativos do Google permitem 

essa formação de grupos de comunicação. Nós utilizamos esses grupos para nos 

comunicarmos. Então, uma pessoa dá informação, todo mundo recebe essa 

informação. A informação sai da equipe gestora, todo mundo recebe. E nós temos 

conversa, uma espécie de fórum, que parte dessa informação. Todo mundo recebe 

essa informação. Nós estamos em contato com grande frequência, o contato é quase 

que absoluto. [...] (Ges2) 

 

O Desenvolvedor indicou que o começo do processo de aprendizagem aconteceu na 

área acadêmica em parceria com a área de TI e foi complementado com a participação do 

grupo em comunidades de EAD. 

 

 

[...] É, esse processo de aprendizagem da equipe, na verdade, ele começou a se 

formar dentro da área acadêmica, em parceria com a área de TI e depois a gente 

começou a ir em comunidades sobre EAD, os eventos da ABED pra ver o que que 

tinha no mercado, o que que tá tendo, o que eles estão fazendo de novo. E inclusive 

sanar algumas dúvidas que a gente tinha, né? a disponibilização das informações, 

como trabalhar melhor as atividades, eu acho que é um ponto muito crítico dentro de 

uma área de EAD, como trabalhar as atividades, porque nem sempre aquilo que você 

trabalha é efetivo na área de EAD. [...] (Des) 

 

Uma outra ferramenta de aprendizagem utilizada pela IES na área de TI  foi a 

formação de um grupo de estudo com foco na evolução da plataforma. Esse processo mudou a 

forma da equipe pensar da equipe em relação ao conceito EAD e contribuiu para seu 

crescimento no conhecimento do grupo sobre o Moodle, a partir do contato com a 

comunidade Moodle no Brasil. 
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[...] Na verdade, houve uma primeira equipe, né? que fez um treinamento, que fez 

todo um estudo sobre o processo e desde então a gente começou um grupo de 

estudo pra evoluir na plataforma, muita coisa se mudou desde 2009. Eu te falo 

que praticamente a gente mudou a forma de pensar EAD. Então, em 2009 a gente 

tinha uma cabeça, hoje a gente já tem um conceito me geral totalmente 

diferenciado e aí foi também do investimento da empresa de olhar isso como 

futuro e começou a investir em eventos em treinamento específicos de tecnologia, 

porque envolve também uma parte técnica bem complexa para você conseguir 

integrar essas informações, né? De alunos, professores e fazer tudo isso se 

transformar numa coisa só na plataforma. Inclusive com conceitos de tutoria, como 

você trabalhar isso ao dentro da plataforma. Então, no começo foi um pouco 

complexo, mas depois a gente foi estudando, foi afinando e para nós, assim, foi 

um crescimento em geral. Cresceu junto com a comunidade Moodle no Brasil, 

digamos assim. É porque foi bem... hoje no Brasil difícil você ter um treinamento 

específico pra área de LMS. Ter alguma... profissional, inclusive, é muito difícil 

você achar profissional específico pra trabalhar com Moodle ou com tecnologia de 

EAD. Então, a gente teve um crescimento e um acompanhamento disso tudo bem 

grande desde 2009. [...] (Des) 

 

Outra forma de comunicação que permiti que duvidas sejam sanadas é o e-mail. 

 

[...] O meu e-mail é esse, nós vamos nos comunicar através do e-mail, né? Então, 

sempre tive resposta, talvez não no dia, mas quando também, dando um exemplo, o 

Coordenador não tinha resposta, porque era novo para ele, mas ele ia buscar. [...] 

(Tut1) 

 

Em relação aos tutores, eles receberam um treinamento por meio de vídeo, que 

detalhavam a atuação de cada profissional do grupo: Professor EAD, Tutor EAD e Tutor 

Presencial. No retorno das atividades do semestre, houve um treinamento que ressaltou as 

experiências do semestre anterior.  

 

[...] Um treinamento, na verdade, uma semana antes das férias, foi passado um 

vídeo para mostrar melhor a visão do Professor-tutor-EAD, tanto do Professor-

tutor-presencial, quanto da Professora-EAD, pra mostrar onde cada um vai 

atuar, né? E assim, teve um treinamento ao retorno das aulas, mas esse treinamento 

na verdade foi o que nós vivenciamos no semestre passado. [...] (Tut1) 

 

Mas o Tutor 2 afirmou que seu aprendizado aconteceu mesmo no dia-a-dia da 

atividade e essa experiência já trouxe planos de mudanças para o próximo bimestre. 
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[...] No dia-a-dia, se vira nos 30. Eu lembro que eu cheguei, quando eu cheguei, daí 

eu peguei a chave, são 2 controles, liguei o decodificador, liguei o retroprojetor, eu 

já sabia do canal e esperei. A mão suava, vai que... Mas daí na primeira vez deu, no 

segundo dia de aula, deu problema no sinal e aí, como era uma disciplina que eu já 

familiaridade eu apliquei uma dinâmica em grupo, expliquei a matéria e o vídeo 

ficou para a próxima aula. Então, na próxima aula o pessoal tava mais ambientado. 

A gente procurou fazer isso. Esse bimestre, eu particularmente quero fazer diferente, 

quero trazer mais dinâmica, mais cases. Basicamente isso. [...] (Tut2) 

 

O curso possui um programa de avaliação institucional e todo o grupo e a própria IES 

são avaliados pelo aluno nesta ocasião. 

 

[...] Nós temos um programa de avaliação institucional, aonde os alunos acessam 

a plataforma e nessa plataforma ele vai responder um questionário aonde será 

analisado tudo com relação ao Tutor-presencial, Tutor-EAD, Professor-EAD, 

Coordenação, Direção, o ambiente escolar, como está a instituição? Se está 

adequada pro aluno estudar. O que precisa melhorar? É aí o momento que o aluno, 

ele vai expor as ideias dele. E aí, quando vira o semestre, no próximo semestre, 

muitas coisas acontecem. [...] (Tut1) 

 

Categorias Subcategorias Definição

PFD Programa de formação de docentes de EAD

EDD Experiência do dia-a-dia

GEP Criação de grupo de estudo para evolução da plataforma.

RDA Reuniões de alinhamento

RTE Reuniões para troca de experiências

TCE Troca de e-mail

IPE  Incentivo na participação de eventos de EAD.

AVR Avaliação das atividades e cursos realizados.

VAA Vídeo que mostra cada área de atuação dos profissionais envolvidos.

Quadro 21 : Processo de troca de conhecimento - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

PROCESSO DE TROCA DE 

CONHECIMENTO

 

 

A próxima seção irá apresentar a forma de incorporação do aprendizado que surgiu 

com a introdução da tecnologia de EAD. 

 

4.4.4 Incorporação do conhecimento na prática e na tecnologia 

 

As subcategorias da categoria Incorporação do conhecimento na prática e na 

tecnologia, conforme análise das entrevistas, são: manuais e guias, feedback, programa de 
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formação de docentes de EAD, reuniões de alinhamento, plataforma de gerenciamento de 

projeto e aprendizado incorporado na própria tecnologia. 

Uma forma de institucionalização do conhecimento adquirido é a confecção de 

manuais, e tutoriais, disponibilizados no ambiente virtual de apoio aos professores e 

atualizados constantemente. 

  

[...] São desenvolvidos materiais didáticos para esses treinamentos (treinamento 

docente). E esses manuais ou minitutoriais ficam disponíveis no ambiente de 

apoio ao professor também. Então, mesmo que o professor não tenha aquela 

disponibilidade naquele horário para fazer o curso, ele tem acesso a esses conteúdos. 

[...] (Esp3) 

 

[...] Nós temos uma atualização constante. Nós temos vários guias e manuais de 

procedimentos. Então, eu tenho o Guia do Tutor, Guia do TCC, Guia do 

Coordenador, temos vários manuais, Manual do Palestrante, Manual do Conteudista. 

Temos vários guias e manuais, que são do começo de regulamentação e organização 

de procedimentos. E esses manuais sofrem atualização semestral. Na verdade, 

trimestral. Porque a cada módulo, a cada fim de módulo, nós atualizamos esses 

guias. Então, essa atualização acontece justamente com os feedbacks, vindo das 

equipes que estão envolvidas. Então, se você pegar o nosso primeiro manual e o 

último manual, você vai ver que ele cresceu muito. Ele tem muitas coisas que foram 

adicionadas a esse manual, justamente porque essa troca de informações, de 

sugestões, a percepção, esse aprendizado que nós temos durante o processo de 

gestão, vai se refletir justamente na efetivação da regulamentação dos guias e dos 

manuais que são compartilhados. [...] (Ges2) 

 

Os professores que participam dos treinamentos são avaliados e recebem certificados, 

mas o material que fica disponível é acessado de acordo com o interesse do profissional. 

 

[...] No caso dos treinamentos, existe a avaliação em cada treinamento. [...] O 

professor recebe o certificado que ele fez determinado treinamento. Então, existe a 

avaliação desses treinamentos. Agora, dos materiais disponibilizados online não tem 

nenhum tipo de avaliação, ele fica disponível para o professor que tiver interesse. 

[...] (Esp3) 

 

O desempenho de cada profissional é avaliado frequentemente, através da produção de 

relatórios emitidos pelos gestores e o profissional avaliado recebe o feedback.  
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[...] Nós temos uma avaliação. Os coordenadores de curso fazem uma avaliação dos 

tutores, a equipe gestora, que é a equipe de supervisão, faz uma avaliação dos 

coordenadores, as superintendências fazem. Então nós temos avaliação também de 

desempenho do próprio RH, que faz uma avaliação de desempenho das equipes. 

Então, essa avaliação acontece... A dos tutores acontece semanalmente. Os 

coordenadores semanalmente produzem o relatório de tutoria, que esse relatório é 

refletido para a supervisão e a supervisão faz a análise do desempenho dos tutores, 

para dar o feedback para cada tutor, do seu desempenho. A mesma coisa os 

coordenadores, eles têm uma rotina de avaliação, que é também semanal e que nós, 

semanalmente, fazemos um checklist e damos um feedback para o coordenador, do 

seu desempenho. Há uma rotina de feedbacks que nós temos aqui. [...] (Ges2) 

 

As reuniões atualmente também são utilizadas para acompanhar o desenvolvimento da 

equipe e estabelecimento de regras de procedimento.  

 

[...] Agora tá centrado em uma reunião. E aí essa reunião é aonde nós tiramos as 

dúvidas e o Coordenador passa as informações. [...] normalmente de 3 em 3 meses. 

Mas eu acredito que essa reunião, ela, aqui nós estamos moldando as coisas, né? 

Então, acredito que sempre uma semana antes da prova, vai ter, terá uma reunião. 

Não fechou desse jeito, mas reunião que teve, que foi assim, foi muito rica, foi 

muito boa. [...] (Tut1) 

 

Uma forma de acompanhar e incorporar o aprendizado da equipe é utilização da 

plataforma de gerenciamento de projetos usada pela equipe de TI, que contém o histórico de 

evolução da plataforma e as metas que a organização pretende alcançar. Conforme o grupo foi 

conhecendo a ferramenta, ela foi sendo alterada ao ponto de atualmente ser muito diferente do 

projeto inicial. Esse ponto está de acordo com a afirmação de que a tecnologia é desenvolvida 

por meio de um processo político-social, que resulta em estruturas (regras e recursos), que são 

incorporadas dentro da tecnologia e sofrem a influência humana, na qual as pessoas podem 

redefinir e alterar significados, propriedades e aplicações da tecnologia após seu 

desenvolvimento, conforme afirma Orlikowski (2000).  

 

 

[...] É, na verdade a gente tem hoje uma, falando de TI, nós temos uma plataforma 

de gerenciamento de projeto onde tem todo esse histórico de como que começou 

esses projetos, né? As evoluções destes projetos e pra onde que a gente quer chegar. 
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Aonde que a gente quer chegar? Então se eu te falar, hoje é quase irreconhecível a 

aquilo que a gente fez em 2009, já se mudou tudo. Tudo que a gente tinha em termos 

de disponibilização das informações, como trabalhar com os conteúdos, como 

trabalhar com as interações, isso hoje, o conceito é o mesmo, mas a forma que gente 

tá disponibilizando, hoje, é totalmente diferente. Então a gente montou um histórico, 

um history board, na verdade, de como isso foi se apontando. Então, hoje, por 

exemplo, a gente já tem uma métrica da onde a gente quer chegar, mas naquela 

época, nós tínhamos somente o que fazer. Uma coisa era: olha a gente precisa fazer 

isso aqui específico, hoje não, a gente tem esse histórico de tudo que foi feito, dentro 

dessa plataforma de projetos, apontando aonde a gente quer chegar. [...] (Des) 

 

O aprendizado tem sido trabalhado dentro da plataforma com o objetivo de deixa-la 

mais dinâmica:  

[...] A mudar os conceitos de como trabalhar as informações dentro das nossas 

plataformas de dar uma resposta rápida, do aluno poder se encontrar rápido 

dentro da plataforma, porque ele tá ali dentro, não tem ninguém para ele falar, além 

do tutor, né? que é para esclarecer dúvidas pedagógicas da disciplina com ele, mas 

pra ele se localizar, pra ele se orientar, a gente começou a entrar pra esse lado de 

feedback rápidos, de fax interativos, de intuitividade dentro de algumas 

disponibilizações, né? Invés de eu trabalhar, por exemplo, link porque não trabalhar 

com um ícone, que gera mais expectativas das pessoas. Então, foi algumas coisas 

assim que a gente começou a declinar, a declinar não, o que eu digo assim, a crescer 

em termos de plataforma. [...] (Des) 

 

Categorias Subcategorias Definição

MEG Manuais e guias

PFD Programa de formação de docentes de EAD

FDK Feedback

RDA Reuniões de alinhamento

PGP Plataforma de gerenciamento de projetos

AIP Aprendizado incorporado na própria tecnologia/ torná-la mais dinâmica.

Quadro 22 : Incorporação do conhecimento na prática e na tecnologia - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

INCORPORAÇÃO DO 

CONHECIMENTO NA PRÁTICA E 

NA TECNOLOGIA

 

 

O capítulo 4.5 traz a meta-categoria Competência Tecnológica irá abordar os impactos 

causados pela introdução da nova tecnologia na IES. 

4.5 Competência tecnológica - Impactos 

 

A introdução de uma nova tecnologia e de novas práticas modificam o cenário de 

atuação da organização e traz a necessidade de se repensar a estratégia da organização para se 
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manter neste ambiente modificado. Nessa seção serão descritas as influências da EAD nas 

práticas de ensino, na qualificação do profissional, no conteúdo ensinado, no ensino 

presencial. Além disso tem a discussão sobre a influência no posicionamento estratégico, 

receita e participação de mercado e a necessidade de novos investimentos. A discussão é 

iniciada pela categoria: mudanças nas práticas de ensino. 

4.5.1 Mudanças nas práticas de ensino 

 

A subcategoria da categoria mudanças nas práticas de ensino, conforme análise das 

entrevistas, são: aluno com acesso fácil a informação e conhecimento prévio, professor avalia 

criticamente o conteúdo que já foi acessado, aula orientada para solução de problemas, 

conhecimento sempre atualizado e aulas mais elaboradas, conhecimento construído na relação 

professor-aluno e aluno-aluno e utilização de ferramentas mediáticas, flexibilidade 

interdependência da equipe.  

Segundo Orlikowski (1992), a tecnologia é criada e alterada pela ação humana, mas 

também é usada por seres humanos para realizar alguma ação, nesta pesquisa, a tecnologia é 

usada para que o processo de Educação a Distância seja possível. As tecnologia de 

comunicação evoluiu e sua evolução trouxe mudanças nas práticas de EAD. Essas tecnologias 

também influenciaram a mudança nas práticas do ensino presencial, que antes não utilizavam 

ferramentas tecnológicas em sala de aula. O advento da Internet fez com que a informação 

ficasse disponível e qualquer um podusse acessá-la, basta, apenas, o interesse do usuário. 

Além da Internet, tem os canais de televisão que também disponibilizam muita informação. 

Diante disso, o papel do professor se altera e suas práticas de ensino precisam mudar, pois ele 

deve ter domínio do conteúdo e precisa saber relacionar o conteúdo com a realidade.  O 

professor orienta o aluno que já tem a informação previamente e traz situações para que eles 

busquem soluções e uma forma de aplicar o conteúdo já conhecido. O aluno precisa aprender 

a analisar o conteúdo ensinado e descartá-lo assim que ele ficar desatualizado e esse conteúdo 

ensinado tem que estar sempre atualizado. 

 

[...] A informação está disponível. A rigor, hoje, se você é um bom autodidata, você 

não precisa ir à universidade. Aprende tudo em algum lugar, ou na biblioteca, ou na 

Internet, ou você assina três canais da Discovery e vai aprender tudo. “-Ah, mas e a 

prática?” Faz um curso técnico que está cheio de técnico aí que sabe fazer uma 

prática melhor do que o cara com curso superior. Então, o conteúdo está 

disponível. A questão é: se o conteúdo está disponível, qual é o papel do 
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professor? O papel do professor cresce de importância. Porque eu tenho que ter um 

professor que não apenas entenda do conteúdo, mas seja capaz de me ajudar a ter 

o vínculo desse conteúdo à minha vida, ao mundo real. E que eu possa aprender 

sem decorar, porque o decorar perdeu o sentido.  A velocidade com que a 

informação está sendo construída, disseminada nunca foi tão grande e nunca foi num 

volume tão grande. Então, eu me formo hoje em Administração, daqui a dez anos, a 

maior parte do que eu aprendi está invalidado. [...] Então, eu preciso ensinar o 

aluno hoje a respeito de algo, mas que ele saiba aprender a descartar esse algo e 

aprender algo novo ao longo da sua vida. [...] (Esp2) 

 

[...] A prática de ensino tradicional acabou sofrendo bastante alteração, não só com o 

EAD, mas com a facilidade do aluno de ter acesso à informação. Por exemplo, eu, 

como professor da área de Tecnologia, na área de Computação, muitas vezes a 

minha aula teórica, na verdade, vai ser aplicação de conceitos que os alunos antes 

do início da aula já tiveram acesso a eles. [...] Aquela leitura teórica ou 

entendimento dos conceitos acaba ocorrendo antes da sala de aula e muitas vezes a 

aplicação na sala de aula é, por exemplo, uma aprendizagem orientada a 

problemas. Então, é trazido um determinado problema prático para a sala de aula e 

aí o aluno vai aplicar aquele conteúdo teórico que foi sugerido a ele antes da aula 

presencial. É determinado o tema da aula, tem a leitura básica, algumas referências 

complementares que o aluno vai pesquisar e aí utiliza-se o espaço da sala de aula 

para aplicação daqueles conteúdos teóricos. Então, deixou de ser aquela aula 

meramente expositiva, em que só o professor detém o conteúdo. E o professor 

passou a agir como moderador dentro da sala de aula. Os alunos já têm o 

conteúdo, já conhecem um pouco desse conteúdo, e o professor vai direcionar o 

conhecimento. [...] (Esp3) 

 

[...] Porque as informações acabam ficando arcaicas, tem que se renovar, a partir 

do momento que você cria, você tá fazendo, você tem que manter sempre o 

conhecimento fresco, não aquele conhecimento já, aquelas informações já antigas. 

Você tem que renovar o material de ensino. [...] (Tut2) 

 

Um ponto importante é que o conhecimento será construído de forma colaborativo, 

pois não será apenas uma transferência de conteúdo do professor para o aluno, mas o próprio 

aluno ensinará outro aluno.  

 

 

Mas não é o professor que vai deter exclusivamente todo o conteúdo. Não, esse 

conteúdo vai ser construído de forma colaborativa com todos os participantes, 

com todos os alunos. É a chamada aprendizagem por partes, aluno ensinando aluno. 
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É muito mais fácil de eles aprenderem, porque eles têm um linguajar semelhante do 

que o professor, que está distante do aluno, muitas vezes distante do mercado, tentar 

passar um referencial teórico, um conteúdo teórico, que o aluno de imediato não vai 

ver uma aplicação prática. Então, isso é uma das coisas que acabou mudando 

bastante com o uso da tecnologia do EAD. Você acaba tendo estudos de caso reais 

em sala de aula, aplicando conhecimentos teóricos que os alunos já viram antes 

do início da aula. É a aprendizagem ativa. [...] (Esp3) 

 

 O EAD trouxe a necessidade de utilização de recursos que não eram usados, como 

vídeo, imagens. Na opinião da Gestora 2, as aulas elaboradas pelo professores que atuam no 

EAD é mais elaborada e tem uma gestão melhor em relação aos professores do ensino 

presencial. 

 

[...] Ele criou uma necessidade para a docência, que é justamente a necessidade de 

colocar ou trazer para o ensino presencial a intermediação de ferramentas 

midiáticas, que antes não existiam. O que a gente percebe, é só uma percepção, o 

que nós temos de percepção aqui? Os professores que atuam no EAD possuem 

aulas e formas de gestão inclusive, das suas aulas, mais elaboradas. Trabalham 

mais com imagens, com vídeos. [...] (Ges2) 

 

O Especialista 2 afirma que o EAD mirou em um ponto e acertou outro, pois ofertou 

flexibilidade ao aluno que precisava de algo diferente do ensino presencial, que tem aulas 

diárias e um horário fixo. O aluno consegue adequar o ritmo do seu curso com sua rotina 

diária. Anderson e Dron (2012) destaca esse ponto, cursos podem ser oferecidos em todo o 

mundo, ampliando o público alvo, que não fica limitado ao campus da universidade, trazendo 

a facilidade na redução de custos, pois elimina os gastos que envolvem a viagem e a estadia 

fora do país. Neste caso, os alunos não precisam abandonar suas atividades diárias 

(SCHUMANN et al., 2012). 

 

 

Aí, entra a questão da metacognição, é outro papel do professor. Então, a EAD veio 

mirando uma coisa e acertou nisso. E o que a EAD ofertou? Simplesmente 

flexibilidade. Olha, eu te dou mais flexibilidade de tempo, eu te dou mais 

flexibilidade de espaço para você poder estudar onde você quer e eu te dou mais 

flexibilidade de ritmo. [...] Você precisa aprender isso essa semana. Se você vai ser 

mais lento na quinta-feira, mais rápido na sexta-feira, não sei. Se você vai aprender 

de madrugada, no horário do almoço ou de manhã, não sei. Mas você precisa 

aprender isso. E aí, as pessoas adoram, por quê? Tem gente que estuda melhor de 
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manhã, tem gente que estuda melhor à tarde, tem gente que só consegue estudar de 

madrugada. Tem gente que só consegue estudar depois que colocar o filho para 

dormir. Então, você pega os ambientes virtuais de aprendizagem, quando você faz 

uma análise do horário que as pessoas se conectam nele é no horário do almoço, é de 

seis às sete da manhã, e depois das 23 horas, 22h30. Elas chegam em casa, 

conversou com o marido. Eles chegam em casa, conversou com a esposa, brincou 

com os filhos, assistiu um jornal para dar uma acalmada, tomou um banho, jantou... 

(Aí vai estudar.) “-Ah! Acho que agora eu consigo estudar.” E aí fica muito mais 

produtivo. [...] Não tem a ver com hora-aula. Tem a ver com objetivo de 

aprendizagem. [...]Então, a EAD está tateando um negócio que o presencial se 

recusava a tratar. [...] (Esp2) 

 

O EAD criou a relação de dependência entre o Professor EAD e os tutores. As novas 

práticas de ensino têm que considerar essa interpelação e o que foi planejado tem que ser 

necessariamente executado pela equipe. 

 

[...] Só que agora um depende do outro. Se a Professora-EAD passou uma 

atividade prática, a Professora-tutora-presencial tem que aplicar essa atividade 

prática. Claro, no perfil dela, mas de acordo com o contexto da Professora-EAD. [...] 

(Tut1) 

 

Categorias Subcategorias Definição

FXB Flexibilidade.

AFI
 Aluno com acesso fácil a informação e conhecimento prévio para participar da 

aula.

ACC Professor avalia criticamente o conteúdo que já foi acessado. 

CHA Conhecimento sempre atualizado e aulas mais elaboradas.

ITE Interdependência da equipe.

FMV Utilização de ferramentas mediáticas, imagem e vídeo durante as aulas.

Quadro 23 : Mudanças nas práticas de ensino - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

MUDANÇAS NAS PRÁTICAS DE 

ENSINO

 

O próximo item traz os impactos na qualificação do profissional. 

4.5.2 Mudanças na qualificação do profissional 

 

A categoria mudanças na qualificação do profissional possui as seguintes 

subcategorias, com base na análise das entrevistas: necessidade de se manter sempre 

atualizado, capacidade de ajudar o aluno a encontrar vínculo do conteúdo com o mundo real, 

incentivo do grupo na aprendizagem colaborativa, domínio do conteúdo, conhecimento as 

tecnologias de EAD e como utilizá-las e professor: reaprendendo a ensinar e mantendo o 

aluno sempre motivado. 
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O profissional de EAD deverá manter-se sempre atualizado, buscando as informações 

mais atuais e se atualizando em relação a própria tecnologia, que também sofre alterações.  

 

[...] então, ele precisa saber e ter consciência de que ele vai precisar sempre 

procurar coisas. Não pode parar mesmo. E a própria plataforma que muda. [...] 

Então a gente teve que ir para uma outra versão e algumas coisas foram 

acrescentadas nesta versão. Tá lá você de novo tendo que ter a capacidade de querer 

aprender aquilo que tá novo. E precisa, é constante. [...] (Esp1) 

 

Como abordado no item anterior, o papel do professor torna-se mais importante, pois 

tem que saber fazer o vínculo do conteúdo com a realidade, sabendo gerenciar o 

conhecimento disponível de forma organizada e incentivando a aprendizagem colaborativa. 

Segundo Moran (2000) os ambientes virtuais colaboraram na mudança do papel do professor 

de informador de conteúdo para orientador de aprendizagem, pois possibilita a comunicação 

dentro e fora da sala de aula. 

 

[...] O papel do professor cresce de importância. Porque eu tenho que ter um 

professor que não apenas entenda do conteúdo, mas seja capaz de me ajudar a ter 

o vínculo desse conteúdo à minha vida, ao mundo real. [...] (Esp2) 

  

[...] O professor agora vai ter que desenvolver essa habilidade de gerenciar o 

conhecimento na sala. Não só aquele especialista num determinado tópico, num 

determinado assunto, mas sim, além de conhecer bem o assunto, vai ter que 

organizar, incentivar o grupo nessa aprendizagem colaborativa. [...] (Esp3) 

 

O professor EAD, para saber incentivar a aprendizagem do grupo, tem que ter o 

domínio do conteúdo. 

 

[...] O professor do EAD não segura uma aula, não consegue segurar uma aula, se 

ele não estiver bem preparado em termos de conteúdo, de domínio do conteúdo, 

porque ele está em uma situação em que ele está sendo filmado, a aula dele está 

sendo gravada, ele está interagindo, respondendo às perguntas e ele está em uma 

vitrine, esse professor está em uma vitrine. [...] (Ges2) 

 

Na visão do Gestor 1, o profissional de EAD tem que ser jovem, tem que ser 

dinâmico, tem que ter um perfil empreendedor muito forte e saber lidar com as tecnologias. 
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[...] Eu acho que o profissional de EAD tem que ser jovem, ele tem que ser 

dinâmico, ele tem que ter um perfil empreendedor muito forte. [...] Do professor 

para baixo, vamos chamar assim, ou para os lados, com os tutores. Para baixo, não, 

mas para os lados. De coordenação eu acho que nesse ponto também tem que ter um 

perfil de Internet, tem que ser a turma do WWW, não dá para ser diferente disso. 

[...] (Ges1) 

 

A Tutora 1 também reforça a necessidade de conhecimento da tecnologia, pois é na 

plataforma que todas as informações são disponibilizadas e a comunicação é feita. Também 

existe a comunicação via e-mail. 

 

[...] Pode começar pela plataforma, esse conhecimento. Se não souber essa 

ferramenta, o Professor-tutor-presencial, ele fica, vamos supor, sem informações, 

porque tudo vai ali. Tanto que o e-mail @edu, né? Se o professor não tiver essa 

ferramenta, ele não sabe o que tá acontecendo na Instituição. O coordenador ele se 

comunica por ali. [...] (Tut1) 

 

O professor tem a necessidade de reaprender a ensinar, tendo uma preparação 

diferenciada para saber aproveitar da melhor maneira as oportunidades que a evolução das 

tecnologias de educação proporcionam e conseguir acompanhar a motivar cada um de seus 

alunos. 

 

Eu acho que na verdade, não te diria se assim, promoveu mudanças, mas ele foi 

obrigado a reaprender [...] como é engessado o ensino presencial. Como é arcaico 

o ensino presencial, por mais que você tenha um bom professor, por mais que você 

tenha recursos como televisão e tudo mais, hoje a questão do EAD, ele te dá tantas 

possibilidades que se a gente for reaplicar isso [...] Então, eu acho que o professor 

que sai do presencial pra ir pra o EAD, ele tem que reaprender a ensinar [...] no 

EAD, não, você tem que tratar um a um, tem que acompanhar um a um e como 

motiva um a um. Porque você não pode, por mais que seja escala, ele ganha em 

escala em termos financeiros e tecnológicos, você não pode tratar o aluno desta 

mesma forma. Então, eu acho que a preparação do professor pra entrar numa área de 

EAD tem que ser totalmente diferenciada. Ele tem que começar a analisar os pontos 

de dificuldade de cada um. [...] Então eu acho que a tecnologia de EAD, ela tá 

trabalhando junto com as tecnologias de educação. E eu acho que agora, com esse 

tipo de recurso, elas têm que ser, na verdade, complementares uma com a outra. [...] 

(Des) 
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Categorias Subcategorias Definição

NMA Necessidade de se manter sempre atualizado.

RAE Professor: reaprendendo a ensinar e mantendo o aluno sempre motivado.

CTD Conhecimento das tecnologias de EAD e como utilizá-las.

TDC Domínio do conteúdo.

CAV
Capacidade de ajudar o aluno a encontrar vínculo do conteúdo com o mundo 

real.

ACB Incentivo do grupo na aprendizagem colaborativa.

Quadro 24 : Mudanças na qualificação do profissional - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

MUDANÇAS NA 

QUALIFICAÇÃO DO 

PROFISSIONAL

 

O item 4.5.3 traz a discussão sobre as mudanças no conteúdo ensinado. 

4.5.3 Mudanças no conteúdo ensinado 

 

Essa categoria mudanças no conteúdo ensinado é constituída pelas seguintes 

subcategorias, com base nas entrevistas realizadas: conteúdo igual, apresentado de forma 

diferenciada; conteúdo escrito de forma dialógica; exigência do aluno em relação ao conteúdo 

ensinado/ conexão com a vida real; conteúdos de EAD: mais substanciosos e os recursos 

utilizados permitem outros tipos de abordagem; conteúdo incrementando pela experiência dos 

alunos. 

Os entrevistados concordam que o conteúdo ensinado é o mesmo, porém deve ser 

apresentado de forma diferenciada, de forma mais resumida e sempre atualizado, pois o aluno, 

por ter mais acesso às informações, tem condições de analisar a qualidade do que está sendo 

ensinado pelo professor. O conteúdo deve ter um significado para o aluno. O ambiente virtual 

não deve ser um depósito apenas de grande quantidade de textos, deve-se utilizar as 

ferramentas multimídias, deixando a apresentação mais dinâmica, e incentivar o processo de 

aprendizagem ativa, mostrando o caminho ao aluno, que terá condições de acessar o 

conhecimento. 

 

[...] O conteúdo em si não muda, o que muda é a forma de você apresenta o 

conteúdo e a metodologia que você trabalha quanto a isso. O aluno está cada vez 

mais imagético, o aluno está cada vez mais querendo aprender na hora que ele 

precisa. Ele não vê sentido em aprender algo que ele não entende onde vai usar ou 

quando vai usar. E o aluno também está mais, como se diz, mais crítico, no sentido 

de que ele tem acesso ao conteúdo. Então, se o professor falar algo meio 

ultrapassado, o aluno já sabe na hora que ele está falando abobrinha. E também nós 

estamos tendo nosso cérebro formatado para receber conteúdos em menores 

frascos. [...] Então, você tem que estrategizar o conteúdo de uma forma que o 

aluno aprenda e o modelo antigo não dá mais, somente texto. Tanto que muitos 
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cursos de Educação a Distância fracassaram horrivelmente por causa disso. O 

professor com a cabeça antiga: “-Ah, que maravilha, na Internet cabe tudo?”, 

“Cabe.”, “E no Ambiente Virtual de Aprendizagem?”, “Ih, cabe tudo, isso aqui é 

Internet.”, “Ah, maravilha!” Aí, ele enchia o ambiente de livro, de textos. “Leia tal 

coisa e fale isso, leia tal coisa e fale isso, leia tal coisa e fale isso.” O aluno falava: “-

O senhor está louco que eu vou ler isso tudo.” Então, é uma ênfase conteudista que 

está equivocada. [...] (Esp2) 

 

[...] uma coisa é aquele conteúdo estático, a apresentação do professor, o uso da 

lousa. E outra coisa é uma apresentação multimídia, ele tem que usar um pouco 

mais a imagem, o movimento para passar aquele conteúdo. Os professores tiveram 

que rever muitos dos seus conteúdos de sala de aula para poder aplicar com essas 

novas tecnologias. Uma coisa é aquela aula expositiva. Outra coisa é o professor 

pensar numa aplicação prática daqueles conceitos para fazer a aprendizagem 

invertida, fazer a aprendizagem ativa. É ele disponibilizar esse conteúdo para o 

aluno antes da aula e na aula fazer a aplicação prática daquele conteúdo. Então, 

esses conteúdos precisaram ser revistos, teve todo um processo de revisão da forma 

como são dados os conteúdos. Os conteúdos são os mesmos. Aquele plano de 

ensino, aqueles tópicos continuam sendo basicamente os mesmos, mas a forma 

como ele é apresentado para o aluno teve que ter uma reengenharia na 

apresentação. [...]Como escrever isso também e deixar isso de uma forma clara. 

Não adianta você colocar numa página de Internet um capítulo de um livro, texto 

sem nenhuma figura, nada. O aluno não vai ficar muito tempo lendo, não vai 

absorver aquele conteúdo. Então, a apresentação do conteúdo precisa seguir essa 

dinâmica também. (Esp3) 

 

[...] O EAD não mais entrega tudo para o aluno. Eu acho que o presencial ele 

explicava a teoria, ele explicava um exemplo da teoria, aí ele explicava a aplicação 

da teoria, o exemplo da aplicação. O EAD fala só: “-A teoria é essa.” Dá o nome: 

“-Se vocês quiserem procurar, está aqui, aqui e aqui o caminho.” [...] (Ges1) 

 

[...] Não. O conteúdo é o mesmo. [...] Quem fazem curso de pedagogia, estando 

presencial e aí conversando, percebi que estão tendo a mesma disciplina que o EAD 

está vendo, só que de uma forma diferenciada [...] (Tut1)  

 

[...] Hoje um PDF disponibilizado pra uma plataforma de educação a distância eu 

acredito que ele é quase que inútil. Você tem que tratar esse conteúdo e 

diagramar ele da forma mais intuitiva possível. [...] O conteúdo tem que ser 

trabalhado pra educação a distância, ele não pode ser simplesmente jogado lá. [...] 

(Des) 
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O conteúdo tem que fazer a relação com a prática, não deve ser limitado apenas aos 

fatores técnicos, deve-se criar situações que preparem o aluno para atuar em situações reais.  

 

[...] Faculdade, universidade é prática. [...] Tem que ser técnica a prática. Você 

tem que trazer o ambiente lá de fora. Porque esse negócio de aprender a dirigir 

depois que tira a habilitação, isso não existe. [...] Antevendo a situação. Criando 

situações imaginárias. Se acontecer isso, eu vou por aqui. [...] (Tut2) 

 

O tempo do EAD e do presencial são diferentes, por se tratar de uma metodologia 

mais sistematizada, os professores conseguem ministrar tudo o que foi planejado. O conteúdo 

é mais substancioso, pois utiliza mais recursos, que possibilitam abordagens diferentes, além 

se ter uma amplitude maior, uma vez que um professor pode interagir com alunos espalhados 

por um país inteiro e sua aula pode ser incrementada a partir deste contato.   

 

[...] Olha, para o EAD, eu acredito que sim, porque o tempo do EAD é diferente do 

tempo do presencial. Isso, inclusive é um comentário da maioria dos professores que 

têm essas duas experiências. Se você prepara uma aula para o EAD, geralmente você 

consegue dar tudo que foi programado, ministrar tudo que foi programado do início 

ao fim. Porque há uma programação de tempo que é roteirizada, é sistematizada. 

[...] Os conteúdos de EAD são conteúdos mais substanciosos em relação, 

principalmente às aulas. A aula consegue ter uma substância. E os recursos 

utilizados permitem inclusive, outros tipos de abordagem. Como, por exemplo, uma 

abordagem cultural, em uma aula de cultura, por exemplo, em uma aula de 

sociologia. [...] o professor do EAD tem acesso a uma perspectiva muito mais 

ampliada, que vai de quatrocentos, quinhentos, dependendo do curso. Nós temos um 

curso aqui que tem mais de mil alunos. E ele pode aproveitar este conhecimento, 

essa experiência, de diversos estados, de diversas regiões, para a sua aula, 

incrementar a sua aula. Nós temos várias experiências aqui de incremento das 

aulas dos professores e enriquecimento dessas aulas, pela experiência dos alunos, 

a interação dos alunos. [...] (Ges2) 
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Categorias Subcategorias Definição

AFD Conteúdo igual, apresentado de forma diferenciada. 

CVR Exigência do aluno em relação ao conteúdo ensinado/ conexão com a vida real.

EFD Conteúdo escrito de forma dialógica: professor se comunicando com o aluno.

CMS
Conteúdos de EAD: mais substanciosos e os recursos utilizados permitem outros 

tipos de abordagem. 

EDA Conteúdo incrementando  pela experiência dos alunos (interação).

Quadro 25 : Mudanças no conteúdo ensinado - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

MUDANÇAS NO CONTEÚDO 

ENSINADO

 

Com tantas mudanças trazidas pelas tecnologias de EAD, o próximo item trata da 

influência do EAD no ensino presencial. 

4.5.4 Influência no ensino presencial 

 

A categoria influência no ensino presencial, conforme análise das entrevistas, possui 

as seguintes subcategorias: professor obrigado a refletir sua metodologia, uso de ferramentas 

tecnológicas no presencial, cursos presenciais substituídos por EAD, EAD coloca em risco o 

ensino presencial, EAD pressionando o ensino presencial a evoluir. 

O EAD influenciou a forma de escrita na confecção de materiais didáticos, pois o 

professor teve que adaptar-se a forma de escrita dialógica do EAD, que cria o diálogo com o 

aluno de forma que ele consiga entender o conteúdo sozinho, essa prática acabou sendo 

incorporada ao ensino presencial. 

 

[...] Bom, o EAD para alguns professores influenciou e influencia, porque quando 

você vai para o EAD, você escreve o seu material, no nosso caso, o professor 

escreve o material e é também o professor da disciplina, ele começa a perceber que 

ele precisa ser mais detalhista para o aluno. Dizer mais claramente o que que 

vai ocorrer, qual o motivo daquele exercício. Isso vai repercutindo no presencial 

se ele não faz uma coisa dessa. [...] (Esp1) 

 

Professores que passaram a atuar no EAD, mas mantiveram suas atividades no ensino 

presencial, passaram a utilizar recursos tecnológicos nesta modalidade, como o uso de grupo 

de e-mails e redes sociais para a troca de informações e disponibilização de materiais, porém, 

na maioria dos casos, essa iniciativa parte do professor e não foi sistematizado pela 

Universidade. 

 

[...] Há uma gestão, por exemplo, de e-mail de grupo, de disponibilização de 

materiais. Nós temos professores que atuam no presencial e que utilizam a 
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ferramenta, por exemplo, das redes sociais, com grupos nas redes sociais, para 

disponibilização, uma espécie de fórum de comentários e dúvidas com os alunos. 

Então, o EAD trouxe para o presencial a necessidade de utilização desses 

recursos midiáticos. Ela ainda é muito tímida, você a vê mais presente no ensino 

superior, principalmente. Mas ela está efetivamente acontecendo. A influência do 

EAD no ensino presencial, eu acredito que é efetiva. Ela vem só aumentando a 

necessidade de você utilizar tecnologias diferenciadas para o ensino presencial 

também. Não é só mais a televisãozinha lá, com DVD. É uma atuação mais efetiva 

na própria gestão dos materiais que são utilizados em aulas. Não é mais só uma 

Xerox, que fica lá na fotocopiadora, para o aluno tirar a Xerox e ir para a aula. É 

efetivamente um grupo em uma rede social ou um grupo de e-mails, com troca de 

arquivos e esclarecimento de dúvidas. São recursos que ainda são esparsos, não são 

sistematizados, porque a maioria desses recursos depende da iniciativa do docente, 

do próprio professor. Mas que estão começando a acontecer.  E algumas 

universidades, algumas instituições, a própria graduação da IES, no ensino 

presencial, já utiliza recursos como a criação de ambientes virtuais sistematizados, 

para que os professores do presencial disponibilizem esses materiais também. 

Algumas universidades, algumas instituições já percebem essa necessidade e já 

estão sistematizando esses processos. [...] (Ges2) 

 

As ferramentas utilizadas no EAD trouxeram mais dinamismo para os professores que 

também atuam no presencial que foram enriquecidos pelo contato com o ambiente virtual. Em 

caso de IES que utiliza o ambiente virtual como apoio ao ensino presencial, o professor pode 

utilizar os relatórios para fazer o acompanhamento de seus alunos, ferramenta que o 

profissional não tinha antes. 

 

[...] algumas metodologias que são aplicadas no EAD acabaram trazendo 

contribuições para o ensino presencial, também. Mesmo a ferramenta que nós 

utilizamos, o ambiente Moodle, como é uma ferramenta para o ensino à distância 

utilizado como apoio ao presencial, dá uma série de relatórios a mais que o 

professor presencial não precisa. E ele acaba utilizando esses relatórios para ter uma 

medida um pouco mais precisa do desempenho da turma, mesmo antes de uma 

avaliação presencial. Ele consegue visualizar facilmente o grupo de alunos que está 

mais interessado na matéria, que está acompanhando melhor a matéria, mesmo antes 

de uma prova presencial. [...] Então, o ensino à distância trouxe uma série de 

benefícios também para o ensino presencial. E esses professores, principalmente que 

atuam nas disciplinas semipresenciais, essa experiência deles na disciplina 

semipresencial enriqueceu bastante a aula presencial deles. O ambiente de apoio ao 
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ensino presencial deles ficou bem mais enriquecido com essa experiência. [...] Ficou 

mais dinâmico, com certeza. [...] (Esp3) 

 

A gestão dos cursos presenciais também foram impactados pela forma sistematizada 

dos processos e pela gestão centralizada do EAD, pois os profissionais que atuam em um 

cursos de EAD podem estar localizados em qualquer região do país e a coordenação de toda 

essa estrutura precisa ser muito bem organizada para que o curso seja uniforme e de 

qualidade, independentemente do polo que o aluno vai frequentar. Schumann et al. (2012) 

ressalta que o serviços mediados por tecnologia podem ser transmitidos a longas distâncias e 

isso tem grandes implicações para a gestão deste serviço.  

 

[...] Assim, pontualmente, eu acho que o EAD vem influenciando o presencial em 

relação à gestão principalmente, como eu falei, na sistematização dos processos. 

Como o EAD, a gestão do EAD é muito centralizada, ela precisa ser centralizada, o 

presencial, principalmente as instituições que tiveram experiência com EAD, que 

têm experiência com EAD, perceberam que poderiam transferir essa 

sistematização que existe no EAD, para o presencial. Como, por exemplo, 

padronização de materiais. Nós temos muitas instituições que estão padronizando 

hoje os materiais. Então, é a ideia de você ter um material único, com um 

alinhamento de conteúdo programático. Então, se você tem uma grande 

instituição, você vai ter, nos diversos campi, o mesmo material. É a garantia que o 

aluno estará ali, tendo o mesmo... O aluno da cidade X vai ter o mesmo conteúdo da 

cidade Y, ou o aluno da unidade um vai ter o mesmo conteúdo da unidade dois, na 

disciplina dada por professores diferentes. [...] Eu participei de uma instituição em 

que a grande preocupação era justamente fazer o EAD e o presencial se 

conversarem. Porque a experiência do EAD, a experiência positiva de 

sistematização, normatização e gestão do EAD, os gestores, os diretores, a 

instituição, queriam que isso fosse passado para o presencial. [...] (Ges2) 

 

Um ponto importante para ser pensando em relação ao curso presencial é que estão 

ingressando nas Universidades o aluno nativo digital, ou seja, o aluno que já nasceu em um 

cenário com Internet e será necessário adaptar-se a sua forma de linguagem para que o 

professor saiba se comunicar com ele e o EAD pode contribuir com sua experiência no uso de 

recursos tecnológicos.  

 

 [...] E na questão pedagógica, eu acho que também é um processo de adaptação. E 

isso com relação à própria demanda dos alunos. Nós temos uma outra geração hoje, 

no ensino superior. A geração que está no ensino superior é a geração que nasceu na 
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década de 1990. Então é uma geração que já nasceu com a Internet. [...] Então, o 

professor que se limita ao quadro e ao giz, esse professor vai ter mais dificuldades. 

Não que ele não vá ser um bom professor, não que ele não vá ter domínio do 

conteúdo, mas ele vai ter mais dificuldades para falar a língua dessa geração, para se 

comunicar com essa geração. Então, eu acredito que nesse sentido há uma demanda, 

uma reciprocidade. Um aluno que precisa de uma outra linguagem, de outros 

recursos de linguagem nas aulas e o professor, que vai buscar na experiência do 

EAD, estes recursos. [...] (Ges2) 

 

Alguns entrevistados entendem que o ensino presencial corre risco de deixar de existir 

com o crescimento do EAD devido a sua proposta de flexibilidade, na qual o aluno escolhe os 

horários e seu ritmo de aprendizado e a grande facilidade de acessibilidade. Por meio da 

Internet, o aluno pode frequentar Universidades presentes em qualquer local do mundo sem 

ter que se locomover de sua cidade ou viajar para fora do país. 

 

[...] as universidades que são tidas como referência como as melhores universidades 

do mundo entram com investimentos pesados em Educação a Distância e criam um 

negócio chamando Mooc (Massive Open Online Course), que está revolucionando, 

está criando um novo modelo de Educação Superior. [...] Não é que está perfeito, 

mas eles lançaram um negócio, estão pesquisando o que funciona, não funciona, se 

vai dar certo, o que não vai dar certo e tal. Só que eles lançam um relatório que, em 

seis meses, esse consórcio de Harvard, que se chama EDX, teve 1 milhão de alunos 

inscritos e 57 mil eram brasileiros, daqui. E o Coursera, que é baseado em Stanford, 

lança um relatório, chegou a 3 milhões de alunos e 150 mil eram brasileiros. Qual é 

o risco? [...] Concentra. “-Espera aí, eu não quero mais estudar aqui, eu quero 

estudar em Harvard.” E se Harvard lança um modelo em que eu faço um curso de 

três anos, a maior parte à distância, no Brasil, sem precisar sair daqui. E eu vou lá 

uma vez por ano, faço curso de um mês, intensivão, não sei o que, não sei o quê, e 

no final de três anos eu tenho o diploma de Harvard. [...] (Esp2) 

 

[...] Na verdade, eu acredito que no futuro não terá mais presencial. Porque hoje, 

na IES o presencial, o aluno vem 3 dias, o semi-presencial vem 2. Então, para 

chegar no semi-presencial, falta pouco. Eu acho que é mais a questão, assim, 

burocrática no MEC. Acho que o que tá faltando é isso para 100%. E é o que a 

sociedade exige. É o que ela quer. Ele não quer muito tempo. Esse negócio de ficar 

sentado muito tempo pra assistir aula, ninguém aguenta mais. E o professor também 

ele é, vamos supor, é, e isso também prejudica o professor, né? Porque imagina, uma 

aula 3 horas com o mesmo professor, o aluno sentado na cadeira, com só 
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10minutinhos de intervalo, né? Então se torna uma coisa cansativa, tanto para o 

professor, quanto para o aluno. [...] (Tut1) 

 

[...] eu acredito que irá impactar. E aí, cabe a organização, né? Já começar a pensar 

nisso. [...] Pela comodidade, pela comodidade, pela qualidade do ensino, né? Pela 

facilidade, porque é uma facilidade enorme. Você precisa ter apenas banda larga e 

um computador. Isso, existem casos que, tem uma pesquisa que eu li de que existem 

mais computadores, do que banheiros, do que banheiros, né? Então, assim, você 

precisa ter só isso. Você não precisa de repente se locomover, pegar trânsito, enfim, 

são vários fatores que influenciam. Mas cabe o aluno o interesse também, porque é 

cobrado. [...] (Tut2) 

 

[...] O EAD, na verdade, ele tá apertando o ensino presencial. Ele tá pressionando no 

sentido de que: Olha você tá pra traz! Você precisa andar com a gente [...] Então 

assim, eu acho que ele vai obrigar o ensino presencial a tomar algumas medidas com 

relação a isso. [...] O professor hoje, no ensino presencial, ele vai lá, preenche uma 

lousa monstruosa e quer que os alunos copiem. Isso, hoje, eu acho que é totalmente, 

se o aluno puder escolher entre estudar num tablet e estudar numa lousa cheia de 

informações, ele vai querer estudar num tablet, isso vai pressionar o ensino 

presencial, é uma visão pessoal, a evoluir esse tipo de situação, a correr atrás do 

prejuízo. [...] (Des) 

 

Na IES pesquisada, alguns cursos presenciais já foram substituídos por cursos EAD e 

o entrevistado destaca que o presencial precisa de ferramentas de EAD para acontecer e já 

utiliza esses recursos para executar atividades e incrementar a aula. 

 

[...] Comercialmente, sem dúvida. Eu tenho cursos em EAD que mataram os 

cursos presenciais e a tendência é muito essa. [...] Cursos que antes eram oferecidos 

presenciais se abriu a opção à distância e já matou o curso presencial. Nem tem mais 

turma de primeiro semestre, mas tem no EAD. E a tendência é muito forte é essa, 

para os polos assim, pelo menos na IES parece muito isso. Para alguns cursos, 

obviamente.  

Mas se o EAD influenciou o presencial? Influenciou sim. Acho que influenciou até 

porque o presencial hoje demanda o EAD, ele conta com o EAD. Então o presencial 

tem 20% da matriz curricular em EAD, ele precisa das ferramentas em EAD para 

funcionar. O professor pede uma pesquisa, o aluno vai buscar à distância, ele vai 

buscar na Internet. Então eu acho que influenciou 100% sem dúvida. Até porque as 

aulas presenciais, algumas, muitas, são feitas até com uso do advento da Internet. 

Então o professor abre Internet Explorer ali, um Chrome na hora, abre o navegador 
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na sala de aula e dá aula com usufruto da Internet, com o meio da Internet. Então eu 

acho que influenciou significativamente. [...] (Ges1) 

 

Categorias Subcategorias Definição

PRM
Professor obrigado a refletir sua metodologia:  mais detalhista, mais claro, falando 

a língua dos alunos.

CPE Cursos presenciais substituídos por EAD.

FTP Uso de ferramentas tecnológicas no presencial

REP
EAD coloca em risco o ensino presencial - o aluno pode estar em qualquer lugar 

do mundo, aulas sistematizadas e gestão organizada.

EPV EAD pressionando o ensino presencial a evoluir.

Quadro 26 : Influência no ensino presencial - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

INFLUÊNCIA NO ENSINO 

PRESENCIAL

 

 

Na sequência, será discutida a influência do EAD no posicionamento estratégico da 

IES. 

 

4.5.5 Influência no posicionamento estratégico 

 

A categoria influência no posicionamento estratégico possui as seguintes 

subcategorias, com base nas entrevistas realizadas: transmissão via satélite e via Internet; 

aulas ministradas por professores titulados; grande quantidade de recursos de interação; 

material produzido exclusivo, sistematizado e organizado; investimento em propaganda; 

cobrança e acompanhamento dos alunos; tutor presencial; investimento e facilidade no uso 

das plataformas. 

Esse item trata das características que a organização possui e por essa razão se destaca 

de seus concorrentes. 

A transmissão via satélite, o preço acessível e a titulação dos professores são pontos 

destacados pelo Gestor 1 que colocam a IES pesquisada em vantagem em relação aos seus 

concorrentes. Na visão deste entrevistado, destaca que o modelo escolhido por esta IES 

beneficiaria futuras universidades que queiram atuar em nível nacional. 

 

[...] Nosso modelo de satélite sem dúvida. E eu acho que cada vez mais e aí talvez 

eu acho que nem pelo EAD em si, mas por preço. A IES tem um preço muito 

diferenciado. Os conteudistas têm que ter titulação. Essa é uma coisa legal de se 

destacar. Então não é qualquer professor especialista que vai fazer o conteúdo de 

uma disciplina. Então são professores titulados. [...] Mas eu acho que de certa 

forma o EAD da IES vai ser um modelo para quem quiser disseminar a marca no 
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Brasil todo e até no mundo, de repente, para o modelo EAD, para a metodologia 

EAD. Porque a IES conseguiu por satélite fazer o aluno chegar até a instituição e 

não só a instituição chegar ao aluno. Ela tem um polo lá em Roraima e aí esse polo a 

gente tem um satélite que você assiste a aula ao vivo [...] E aí o aluno por mais que 

ele vá presencialmente, ele está assistindo uma aula que é de São Paulo. [...] (Ges1) 

 

A Gestora 2 destaca o curso de pós-graduação com a transmissão de aula ao vivo pela 

Internet e com a possibilidade de interação entre professor e aluno em tempo real. Outro 

ponto que merece ser ressaltado é o material produzido pela própria IES, que é organizado e 

exclusivo de cada disciplina.   

 

[...] O grande destaque da pós-graduação é justamente a possibilidade de aulas ao 

vivo, pela web, com interatividade. Aulas semanais, ao vivo, pela web, com 

interatividade. Esse é o grande diferencial, é o grande destaque da pós-graduação da 

IES. A maioria das pós-graduações ou são depósitos de conteúdo, um ambiente 

virtual, com um tutor e depósito de conteúdo. Conteúdos que, muitas vezes, são 

PDFs, de textos buscados na Internet. Ou então, web aulas gravadas, que ficam lá, 

para o aluno assistir. Então, nós temos o diferencial da aula ao vivo, via web, que o 

aluno pode assistir de onde ele quiser e interagir, fazer perguntas, no momento que a 

aula está acontecendo. E temos também o diferencial do material, que é o material 

sistematizado, organizado, produzido exclusivamente para aquela disciplina, 

com autores que são contratados para produzir aquele material. São os dois 

grandes diferenciais da IES em relação às outras concorrentes. [...] (Ges2) 

 

A Tutora 1 destacou a participação da organização na mídia, que, no período de férias, 

investiu em propaganda com destaque principal aos cursos a distância. 

 

[...] Olha. Eu acredito que a propaganda colabora muito, né? Pra chamar os alunos. 

Todo lugar que o aluno tá, principalmente nas férias, tem uma propaganda muito 

forte, né? Que eu percebi que na televisão não teve tanto, até uma faculdade ou 

outra fazia propaganda, mas não do EAD, poderia falar um pouquinho só, mas ela 

frisava muito o EAD, a data do vestibular do EAD e tal.  [...] (Tut1) 

 

O Tutor 2 acredita que o diferencial está no material didático produzido pela própria 

instituição, ponto também destacado pela Gestora 2, e a cobrança dos professores em relação 

ao desempenho dos alunos, com a visão de que o curso não é apenas para emissão de um 

diploma quando concluído, mas deve formar profissionais para atuarem no mercado. 
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[...] Eu tive a oportunidade de visitar um concorrente aqui em Guarulhos e percebi 

que o diferencial da IES é as PLT’s, os livros, né? E também a cobrança. A 

cobrança aqui é enorme. Aqui você tem que aprender, tem que fazer, se você não 

fizer, infelizmente você vai ficar. [...] Não é só um curso, né? Só dar por dar, mas é 

mudar mesmo a pessoa? Não é formar, não é de repente, imprimir diplomas, não. É 

colocar profissionais, cidadãos no mercado, na rua, né? [...] (Tut2) 

 

O desenvolvedor ressaltou que a IES se destaca por conta de seus recursos de 

interação, que são amplos e diferenciados, e a presença de profissionais especializados em 

EAD que apoiam os alunos nas unidades.  A IES investe na plataforma, que tem a equipe 

preocupada com as questões instrucionais e de usabilidade, que vão além da aparência do 

AVA.  

 

[...] A IES na verdade hoje, falando em instituto, ele se destaca em relação aos seus 

concorrentes, primeiro nos recursos de interação. Acho que os recursos que a gente 

disponibiliza para os alunos são bem amplos e diferenciados. Segundo o apoio 

presencial que o aluno tem nas unidades, ele também é diferenciado, com 

professores especializados em EAD. [...] Então, a disponibilização do conteúdo IES, 

hoje, eu acho que é um conceito-chave também em trabalhar essa parte instrucional. 

Ela investe forte nessa parte instrucional, nos conceitos de usabilidade das 

plataformas que é o que os outros concorrentes dificilmente fazem, né? Então, você 

montar uma carinha bonitinha, um layout bonitinho, coloridinho, ele não vai atrair 

as pessoas. Porque a partir do momento que as pessoas começam a conhecer o seu 

material desenvolvido, a forma com que você trata os seus alunos, dentro do ensino 

a distância, que é o que vai mostrar realmente o poder do seu produto. [...] (Des) 

 

Categorias Subcategorias Definição

APT Aulas ministradas por professores titulados.

RIT Grande quantidade de recursos de interação.

IVP Investimento nas plataformas.

MTP Material produzido exclusivo, sistematizado e organizado. 

PRG Investimento em propaganda. 

VSI Transmissão via satélite e via Internet. 

TUS
 Tutor presencial: garantia para os alunos que, mesmo com eventuais problemas 

de transmissão, a aula será ministrada. Facilita a interação com o Professor EAD.

ACO Cobrança e acompanhamento dos alunos.

FUP Facilidade no uso das plataformas.

Quadro 27 : Influência no posicionamento estratégico - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

INFLUÊNCIA NO 

POSICIONAMENTO 

ESTRATÉGICO

 

O próximo tópico trata das demandas de investimento para montar uma estrutura EAD 

e para mantê-la. 
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4.5.5 Geração de novas demandas de investimentos 

 

A categoria geração de novas demandas de investimentos é constituída pelas 

subcategorias, conforme análise das entrevistas: investimento inicial alto; investimento 

constante na tecnologia, sua manutenção e evolução; investimento no treinamento dos 

profissionais; investimento em parcerias estratégicas; aquisição de empresas e adaptação das 

estruturas físicas dos polos. 

Como abordado pela Gestora 2 na discussão sobre a estrutura necessária para se 

implantar um curso EAD, o investimento é alto. O custo é alto no começo e ainda há a 

necessidade de investimentos para a manutenção do curso. A tecnologia continua evoluindo e 

a estrutura precisa ser adaptada às novas ferramentas. Os novos softwares e novas 

funcionalidades geram a necessidade de mais servidores, de manter uma equipe de 

manutenção e de desenvolvimento, e de treinamento de todos os profissionais que irão utilizar 

a plataforma. A forma de disponibilizar o material também vai evoluindo e quanto mais 

interativo, mas interessante para o aluno. A organização precisa se preocupar com a 

adequação de sua tecnologia, para manter os alunos e garantir o ingresso de novos alunos e, 

assim, garantir o retorno feito sobre o investimento.  

 

[...] ele é grande no começo e há uma necessidade para de manter. É, o que que 

vai acontecer? À medida que se aperfeiçoam as coisas, a tendência é você ter 

grupos que queiram utilizar aquilo. Um exemplo, tem um software da Adobe, 

chamado Adobe Conect. O que que esse software faz? Ele consegue fazer com que 

você dê a sua aula, eu assisto sincronicamente aquela aula, eu consigo mandar 

mensagens e interagir por mensagens com o professor naquele momento, on-line. 

[...] Quando uma instituição resolve adotar isso, ela precisa ter um servidor só 

para isso. [...] Ela precisa de um treinamento para usar aquilo ali, esse 

treinamento pode estar incluído no preço ou não, mas evidentemente, vai se treinar 

um grupo de pessoas que serão multiplicadores daquela tecnologia para outros 

professores que queiram usar. [...] Então você tem a instituição permanentemente 

tem que tá investindo. Seja tempo, capital humano, capital tecnológico. [...] (Esp1) 

 

[...] Como toda adoção de uma nova tecnologia, o investimento inicial acaba sendo 

bastante alto. Mas com o tempo, você tem um investimento menor, mas sempre 

tem o investimento de manutenção. Você vai ter uma equipe de desenvolvimento 

para dar manutenção nesse sistema, atualizações, correções de segurança, assim por 

diante. Mesmo equipamentos, o público vai crescendo, vai aumentado a quantidade 

de alunos, de professores utilizando mais recursos. Então, eu vou precisar de mais 
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espaço para armazenamento, mais servidores para atender a essa demanda. Eu 

vou ter um investimento um pouco menor, mas um investimento contínuo na 

manutenção, para garantir o funcionamento dessas tecnologias [...] Mas é uma 

coisa que não para.  [...] (Esp3) 

 

[...] Principalmente em uma instituição privada, é importante que o investimento 

seja contínuo. Obviamente, o retorno do EAD é em escala. Então, quanto mais 

alunos eu tiver, maior vai ser o retorno. O investimento inicial é muito grande, 

por conta das tecnologias que são caras. No momento em que você usa a Internet, 

você precisa ter servidores e você precisa ter um sistema, que é muito caro. Mas em 

demanda, em escala, você ganha e você tem o retorno disso. Mas se você ficar 

parado e não tiver um incremento nessas tecnologias, não for buscar novas 

tecnologias. Como hoje, por exemplo, pronto, nós temos uma tecnologia que são as 

aulas ao vivo. Mas as aulas ao vivo, onde eu posso assistir? Então, eu preciso 

garantir uma adaptação para a tecnologia mobile, eu preciso garantir que o aluno 

possa assistir aula no celular. [...] Então, há uma demanda de investimento 

constante, contínuo, nas tecnologias, na parte técnica, mas também 

investimento de novos recursos de aprendizagem também. Então, nós temos um 

material, que inicialmente era um PDF, e que com investimento, hoje, é um material, 

é um livro, um e-book, que é interativo, em que os vídeos, os links já estão ali no 

próprio... Quando o aluno vai passando as páginas, ele já tem acesso aos vídeos, a 

links, e consegue interagir com o material e ter as respostas imediatamente. Então, 

esse investimento é necessário. Porque você tem a preocupação com a aprendizagem 

do aluno e você tem também a preocupação com o retorno do seu investimento. Se 

você não investir, você não vai ter alunos e vai perder para as concorrentes. 

Então, é constante, contínuo também. [...] (Ges2) 

 

O investimento inicial pode variar de R$ 3 milhões a R$7 milhões, vai depender da 

estrutura que a IES queira montar, mas segundo o Especialista 2, o próprio negócio se paga. 

 

[...] Antes do credenciamento, tem um tipo de investimento que você ainda não tem 

receita. E não há investimento pequeno. Nós estamos falando aí, pode variar de R$ 3 

milhões a R$ 7 milhões, hoje. Porque as exigências regulatórias do MEC estão 

muito difíceis. É por aí. Depois, aí sim, você tem um investimento de manutenção, 

mas o próprio negócio paga. [...] (Esp2) 

 

Com o aumento do interesse e o ingresso de novos alunos, surge a necessidade de 

investimento em banda larga e na transmissão via satélite terá que atingir mais regiões e o 

sinal da transmissão não pode ser interrompido. 
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[...] À medida que a busca, a procura vai aumentando, sim. Então, pensando no 

nosso hardware, no artefato que a gente tem lá em cima. Banda de Internet, o 

satélite de maneira geral tem que ser mais forte, a transmissão. Então, hoje, a 

gente está em Central A. Também tem que estar em Central B, porque se a gente for 

pensar que se cair o sinal de Central A, Central B tem que suportar. Aí é a 

tecnologia broadcasting mesmo. É uma coisa de transmissão acontecendo. [...]  

(Ges1) 

 

Outro ponto é o investimento em parcerias estratégicas e aquisição de outras empresas, 

estratégias escolhidas pela IES pesquisada. 

 

[...] E aí são as parcerias-chave que a gente tem também, que de certa forma são 

alianças que a gente poderia chamar de estratégicas talvez. E essas parcerias vêm 

muito de encontro com a tecnologia. [...] Não sei se cabe, de repente falar que a 

apropriação da tecnologia EAD veio de uma aquisição da IES. [...] (Ges1) 

 

[...] Tá investindo, tá investindo. Adquiriu outra instituição, outras instituições 

aqui, no Estado, na capital e a tendência é essa. Tá investindo. [...]  (Tut2) 

 

As salas que irão receber as transmissões das aulas ao vivo devem ser adaptadas para 

recebê-las. 

 

[...] Há necessidades sim. De equipamentos, de uma coisa simples, de uma caixa de 

sim, uma sala ambientada pra isso. O que seria ambientada? Uma sala que você 

tenha, de repente, cortinas ou não tenha tanta claridade e desenvolver uma 

metodologia, um método para as luzes pra deixar o aluno em um ambiente que ele 

não durma, porque você trabalhou o dia todo, aí você vem para a faculdade, fica 

olhando para a lousa, pra onde bate a projeção, aquilo dá sono. [...] E você tem que 

adaptar a sala pra isso. [...] (Tut2) 

 

Ao perceber o crescimento no número de usuários, a IES começou a analisar as opções 

e a isso levou a escolha de um projeto com base no conceito de cloud computing. Esse 

conceito traz a vantagem de não necessitar da instalação de softwares nos computadores ou 

qualquer outro dispositivo, pois o acesso aos programas acontece diretamente na Internet, 

sendo possível editar, acrescentar, compartilhar e salvar diferentes tipos de arquivos conforme 

explicado por Machado et al. (2013). O projeto fez com que a empresa resolvesse o processo 

na grande variação de usuários que acessam a plataforma.   
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[...] Olha, em termos de investimentos foi sim, em termos de infraestrutura. A gente 

começou a ver que a escala de usuários ela era extremamente flexível. Então hoje eu 

tenho 100 mil, amanhã eu tava com 500 mil. Como trabalhar isso? [...] Como você 

trabalhar esse tipo de coisa? Então a gente começou a partir para um conceito cloud. 

Então, todas as coisas que a gente começou a desenvolver, seja em cima de 

conteúdo, seja em cima de infraestrutura, a gente começou a ir pro cloud computing, 

[...] a gente conseguiu elevar todas as nossas plataformas para o ambiente cloud. 

Então, hoje, a gente não tem dificuldade de eu ter 100 mil e amanhã eu ter 500 mil. 

Pra nós, isso começa a ser transparente. Por conta desse tipo de evolução. [...] (Des) 

 

Categorias Subcategorias Definição

IIA Investimento inicial alto.

ICT Investimento constante na tecnologia, sua manutenção e evolução. 

ITP  Investimento no treinamento dos profissionais.

AQE Aquisição de empresas.

IPG  Investimento em parcerias estratégicas.

AEF  Adaptação das estruturas físicas dos polos.

Quadro 28 : Geração de novas demandas e investimentos - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

GERAÇÃO DE NOVAS 

DEMANDAS E INVESTIMENTOS

 

 

Uma vez identificada a necessidade constante de investimento, o próximo item vai 

discutir a relação da introdução da tecnologia de EAD com a receita e participação de 

mercado da IES. 

4.5.6 Impacto na receita e participação de mercado 

 

A categoria impactos na receita e participação de mercado é constituída pelas 

seguintes subcategorias, identificadas nas entrevistas realizadas: ampliação da abrangência 

geográfica; maior abrangência e expansão da marca; necessidade de contratação de 

funcionários; aumento no valor das ações; aumento do número de usuários e avanço do EAD 

sobre o presencial. 

O fato do EAD ter uma grande abrangência, atendendo alunos em diversas regiões faz 

com que a margem de lucro seja melhor que a margem do ensino presencial se for bem 

administrada, uma vez que o custo de investimento será diluído na mensalidade dos alunos.  

 

[...] A EAD costuma ter uma margem melhor do que o presencial se bem 

administrada. [...] Você tem uma maior... A ampliação da abrangência geográfica 

permite você ter mais alunos atendidos pela mesma estrutura sem perder 

qualidade. [...] (Esp2) 
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[...] É um investimento inicial alto, mas acaba sendo diluído com a vida útil, no 

caso, dos equipamentos do EAD. Você tem um alto investimento inicial, mas até 

esses equipamentos precisarem ser substituídos, ele tem uma sobrevida bastante 

grande. Acaba diluindo esse custo com a própria mensalidade dos alunos e tal. 

Então, acaba sendo indiretamente embutido nos custos para os estudantes. [...] 

(Esp3) 

 

Os cursos da IES pesquisada são baratos, mas a quantidade de alunos é grande, 

garantindo a receita da organização. O ponto é atender os alunos que não conseguem cursar 

um curso presencial e vê no EAD a oportunidade de voltar a estudar. 

 

[...] E ela tem cursos muito baratos, só que ainda assim tem muita receita. [...] 

Mas pensando em receita, por exemplo, o EAD trouxe muito mais receita para a IES 

direta quando a gente fala de forma de pagamento. [...] Aí volta naquilo que eu te 

falei, o aluno que não tinha a opção do curso dele presencial ou não tinha tempo, ele 

não fazia e hoje ele faz. Aí se a gente for pegar aquela demografia que eu te falei do 

aluno, qual é o perfil do nosso aluno, a senhorinha que jamais iria fazer uma 

graduação, hoje ela faz no nosso EAD. Então esse leque de opções, sem dúvida é 

uma fonte de receita infinita se a IES souber explorar bem isso. Infinita, porque é 

fácil, o deslocamento duas vezes por semana, uma vez por semana. Para quem é 

pós-graduação é sateletário 100%. Então não tem dificuldade nenhuma. Acho que é 

muito válido. Eu acho que é uma baita fonte de receita. [...] (Ges1) 

 

O EAD aumenta a abrangência da organização, atendendo alunos em diversas regiões 

e assim contribui para a expansão da marca da Instituição. 

 

[...] O EAD traz, agrega para a instituição, porque ele expande principalmente pela 

sua ramificação de abrangência. Você consegue... Onde você não oferecia antes 

cursos presenciais, porque você não tinha demanda de alunos, você consegue 

estender os braços, as ramificações. Então, você tem um aluno lá no estado, na 

cidade, em uma cidade de Goiás ou em uma cidade do Amazonas. Então, esse um 

aluno, daqui a alguns anos vai virar 30, 40, 100, 200 alunos, que antes seria 

impossível, porque você não conseguiu chegar até lá. Então, o EAD traz um retorno 

muito grande em relação à possibilidade de expansão da marca, da instituição. [...] 

(Ges2) 

 

As evidências de aumento de participação de mercado e da receita trazidas pelo 

entrevistados foram:  
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1.) O aumento no número de alunos que ingressaram na IES e a grande quantidade 

de usuários na plataforma 

 

[...] Olha, eu ao sei te dar esses números, assim, exato, mas em termos de números 

de usuários, hoje a gente tá com mais de 800 mil usuários dentro das plataformas. 

Usuários que eu digo professores e alunos. Então eu acredito sim que por questão de 

mercado foi fundamental, porque não é qualquer instituição de consegue colocar 

esse número de usuários on-line. Tanto que a segunda pessoa que tava usando, 

pessoa não, desculpa, o segundo produto que tava conseguindo colocar esse tipo de 

usuário é o Coursera, que é um curso mundialmente disponibilizado para o EAD. 

Então eu acho, assim, que mudou a realidade de algumas instituições, mudou a 

realidade dos professores, mudou a realidade dos alunos, em termos de como 

trabalhar esse tipo de informação na área de EAD e eu acho que essa diferença de 

número, esse número avassalador, porque assim, se a gente for comparar com os 

números presenciais, o crescimento não é o mesmo. Então se a gente for fazer 

essa escala, o crescimento no EAD, eu vendo de uma forma tecnológica, foi bem 

maior.  [...] (Des) 

 

2.) A necessidade de contratação de mais profissionais  

 

[...] Olha, eu comecei com uma turma de segunda e quarta, semi-presencial, 

semestre passado, e uma turma EAD de só um dia, no período da manhã, na quarta-

feira. Hoje, eu tenho 4 turmas, quer dizer, de um semestre para o outro, dobrou. E 

nós temos mais uma tutora do curso de pedagogia. No começo só tinha uma tutora, 

que era eu. Agora virou o semestre e além de aumentar as minhas aulas, nós 

precisamos solicitar mais uma tutora, contratar mais uma tutora do curso de 

pedagogia. [...] Por mais que nós lutamos por isso, eu não imaginava que fosse tão 

grande assim, rápido. [...] (Tut1) 

 

3.)  O aumento do valor das ações da organização. 

 

[...] pra você ter uma ideia de retorno financeiro pra instituição, as ações da IES 

obtiveram, acho que, 50% de aumento do exercício passado. [...] Então, há o 

retorno e se há o retorno financeiro, naturalmente há um investimento, porque isso é 

um sintoma de que o produto tá sendo aceito. [...] (Tut2) 
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Categorias Subcategorias Definição

ANU Aumento do número de usuários

AVL Aumento no valor das ações.

NCF Necessidade de contratação de funcionários.

AEM Maior abrangência e expansão da marca

AVC Avanço do EAD sobre o presencial.

ESC
Ampliação da abrangência geográfica: alunos atendidos pela mesma estrutura sem 

perder qualidade.

Quadro 29 : Impacto na receita e participação de mercado - IES pesquisada

Fonte: elaborado pela autora

IMPACTO NA RECEITA E 

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

 

 

O capítulo 5 apresenta uma discussão dos vários aspectos identificados nas entrevistas 

a partir do recorte conceitual proposto. 
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5. Discussão 

 

Os objetivos desta pesquisa foram definidos considerando o relacionamento da 

tecnologia de EAD com os artefatos, agentes, práticas e impactos na competência tecnológica, 

que são as meta-categorias deste estudo.  

O modelo conceitual pressupõe a inter-relação entre estas meta-categorias, uma vez 

que considera o processo cíclico de desenvolvimento da competência tecnológica da IES. Na 

explicação do modelo, considera-se que a tecnologia é projetada e desenvolvida pelos 

gestores e desenvolvedores e disponibilizada para utilização dos usuários 

(professores/tutores). A utilização da nova tecnologia leva ao desenvolvimento das práticas de 

EAD. As práticas vivenciadas pelo grupo (desenvolvedores, gestores e usuários) são 

integradas ao conjunto de competências do próprio grupo e influenciam o desenvolvimento 

posterior da tecnologia, que sofre alterações recorrentes em relação ao projeto original. Essa 

interação recorrente entre a tecnologia, os agentes humanos e a prática influencia o 

desenvolvimento da competência tecnológica da organização, que é, portanto, o resultado 

desse processo cíclico. 

Em relação à tecnologia, a estrutura de comunicação disponível, por meio da Internet e 

da Transmissão Via Satélite, possibilita naturalmente uma interação maior entre os diversos 

agentes. No caso aqui estudado, notou-se que a tecnologia adotada é uma plataforma aberta 

(Moodle), o que pressupõe um envolvimento maior dos agentes pois é necessária uma 

customização. A escolha do AVA da instituição não foi fácil e, por essa razão, contaram com 

o auxílio de uma consultoria que apresentaram a IES diferentes plataformas, suas vantagens e 

desvantagens. 

Além disso, observou-se que a tecnologia de EAD não se restringe ao ambiente 

virtual, incluindo outras meios de comunicação e armazenamento do conteúdo, e IES 

pesquisada ainda utiliza o recurso do material impresso.  

A estrutura necessária para a implantação de cursos a distância é grande e cara, pois 

envolve a necessidade de contratação de profissionais de diferentes áreas de conhecimento, 

que irão trabalhar juntos para que o processo de aprendizagem seja efetivo. 

A estrutura de hardware é robusta, pois são necessários servidores e outros tipos de 

tecnologias, como fibra ótica, que garantam a transferência de informações entre todos os 

envolvidos no processo de EAD. Além disso, existe a necessidade de investimento na 
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customização dos softwares para que são ajustados conforme as regras de negócio da própria 

IES. 

No caso estudado, além do investimento em servidores e tecnologias de transmissão, 

também existe a necessidade de investimento no espaço físico dos polos, que recebem os 

alunos semanalmente e precisam ser adaptados com tecnologias que garantam a transmissão 

das aulas via satélite, além do investimento no estúdio em que os Professores-EAD ministram 

as aulas a distância. 

Em relação aos agentes, o advento do estúdio traz novas competências para o 

professor que irá ministrar as aulas, além da necessidade de uma equipe de apoio, presente no 

estúdio e presente nos polos. O professor precisa ser treinado para saber agir em frente às 

câmeras e não trabalha mais sozinho, como o professor do ensino presencial. O aluno também 

precisa entender essa nova realidade, pois, para interagir com o professor que ministra a aula 

em outra localidade, precisará da interface tecnológica para fazer questionamentos, por 

exemplo.  

A tecnologia de EAD traz a necessidade de treinamento dos agentes, pois todos 

precisam ter o conhecimento sobre a tecnologia, mesmo que seja em níveis de profundidade 

diferentes, precisam conhecer a legislação pertinente a esse novo cenário e as implicações 

legais que devem ser consideradas no desenvolvimento da tecnologia e no processo 

educacional.   

O treinamento não se limita ao professor, mas deve envolver todos os usuários, 

incluindo os alunos. O gestor precisa saber como acompanhar, como treinar e como interagir 

com sua equipe. O desenvolvedor precisa saber como a plataforma deve ser desenvolvida para 

apoiar o aluno e o professor no processo de aprendizado e na interação entre eles. O professor 

precisa saber como disponibilizar o conteúdo aos alunos, como escrever a informação, como 

interagir com o aluno, como disponibilizar atividades, como acessar a informação enviada por 

seus gestores. O tutor precisa conhecer a melhor forma de interagir com os professores e com 

seus alunos, como fazer o acompanhamento deles, além de saber contextualizar o conteúdo 

ensinado. O aluno precisa saber como acessar o conteúdo, como submeter suas atividades e 

como interagir com os professores e tutores.  

Os professores e tutores não têm muita interação com a equipe de desenvolvimento e o 

gestor de EAD que é o responsável por conectar essas áreas diferentes e buscar um resultado 

que promova o processo educacional, comtemplando as vantagens advindas da tecnologia. 
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No caso estudado, todos os envolvidos são treinados considerando o conhecimento 

sobre a tecnologia, sobre o processo educacional e legislação de EAD. Existe um programa de 

treinamento de docentes e funcionários, que são operacionalizados por ferramentas de 

tecnologia a distância. Os alunos também recebem treinamento para nivelamento do 

conhecimento, pois muitos alunos não tiveram contato com esse tipo de tecnologia antes de se 

matricularem no curso EAD.  

Além de treinamento, existe um incentivo da organização para que a equipe de 

desenvolvimento participe de eventos promovidos pelas comunidades que atuam no EAD em 

IES’s como uma forma de melhorar a capacitação destes profissionais em relação as 

tecnologias de EAD. 

Todo esse processo de aprendizado contribui para o desenvolvimento da tecnologia, 

pois os usuários sempre buscarão uma forma de facilitar o uso da ferramenta. Os usuários 

aprendem com o uso da tecnologia e modificam a tecnologia a partir desse uso, conforme 

apontado no modelo conceitual. 

No caso aqui estudado, as entrevistas foram realizadas com os diferentes agentes 

envolvidos no processo de EAD da IES com o objetivo de captar as diferentes visões dos 

participantes no seu convívio diário com a tecnologia de EAD e no desempenho de suas 

atividades. 

Em relação à interação entre os agentes usuários (professor e tutor), notou-se que nos 

cursos semipresenciais ainda existe a interação em sala de aula entre o tutor presencial e o 

aluno. Essa forma de interação já não acontece com o professor de EAD e o tutor on-line, que 

apenas interagem com aluno por meio da tecnologia. Nesse sentido, exige-se do tutor (on-

line) e do professor o conhecimento efetivo do ambiente digital para acompanhar e motivar a 

participação do aluno durante o curso.  

Em relação às práticas, a introdução de tecnologias no setor de educação trouxeram 

mudanças nas práticas de ensino, pois o professor precisa dialogar com seus alunos sem estar 

no mesmo espaço físico. Esse diálogo não se limita as aulas, mas também ocorre através do 

material disponível no AVA e o aluno poderá acessá-lo sempre que quiser e quando for mais 

conveniente. A nova tecnologia alterou o papel do professor, criou novas práticas, como 

apontado no modelo conceitual. Não só o professor, mas todos os usuários tiveram suas 

atividades alteradas, além de novas funções que surgiram com o EAD, como os tutores e o 

designer instrucional. 
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A nova tecnologia contribuiu para uma reflexão sobre o conteúdo ensinado, como 

apresentá-lo, como escrevê-lo, como torná-lo mais dinâmico. A forma de gestão também foi 

impactada, uma vez que a equipe está espalhada por todo o país e o conteúdo deve ser 

ministrado com a mesma qualidade nas diferentes localidades, para alunos de contextos 

diferentes. Tanto os professores, tutores, desenvolvedores e gestores precisam trabalhar de 

forma sincronizada e alinhada para garantir um bom resultado no serviço prestado. 

No caso estudado, as ferramentas tecnológicas de EAD não se limitam ao processo de 

aprendizado, mas também são utilizadas em todo o processo de gestão, comunicação e 

capacitação destes profissionais. Neste sentido, a tecnologia contribuiu para o processo de 

gestão, ligando todos os profissionais envolvidos, como os coordenadores, professores e 

tutores.  

O processo de implantação do EAD na IES traz a necessidade de adequação de toda a 

organização por conta das mudanças. A introdução do EAD traz mudanças na estrutura, uma 

vez que será necessária a realocação de recursos e adaptação dos processos internos; traz 

mudanças organizacionais, pois toda a IES deverá ter condições de prestar um serviço de 

qualidade por meio de uma nova metodologia, considerando que seus alunos podem estar 

fisicamente em qualquer lugar do mundo; traz a mudança cultural, pois todos os envolvidos 

devem deixar de lado o preconceito e trabalhar para que o EAD tenha tanto prestígio quanto o 

ensino presencial. Para isso, todos os envolvidos devem repensar sua forma de trabalho. A 

equipe multidisciplinar deve trabalhar unida, buscando as melhores soluções para garantir o 

processo de aprendizagem. A comunicação entre todos os envolvidos deve ser constante, seja 

por reuniões, seja por e-mail ou outro tipo de ferramenta tecnológica que facilite a interação.  

No caso aqui estudado, por se tratar de uma estrutura ampla, a equipe envolvida no 

processo educacional também sofreu alterações, pois surgiu a necessidade da união da equipe 

responsável pelo desenvolvimento da tecnologia com a equipe pedagógica. A forma de pensar 

dessas equipes também sofreu alterações. O professor não pode considerar sua atividade sem 

conhecer a tecnologia e como trabalhar com ela. O profissional de TI não pode focar apenas 

no processo de desenvolvimento da tecnologia, mas também precisa considerar o resultado 

efetivo da ferramenta, que deve contribuir para o aprendizado do aluno. O próprio aluno 

precisou se adaptar à nova realidade, mais dinâmica e interativa, assimilando a rotina de auto 

estudo, sendo mais focado, controlando seus prazos, acessando o conteúdo antes das aulas, 

participando ativamente do processo de aprendizado.  
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A mudança na forma de pensar de toda a equipe envolvida com o EAD da IES 

estudada fez com que a plataforma criada no início fosse totalmente alterada, sofrendo, 

portanto, influência das ações humanas, que uma vez em contato com a tecnologia e 

entendendo melhor a forma de utilizá-la para prestar o serviço de EAD, fizeram inúmeras 

customizações. 

Em relação ao impacto da tecnologia de EAD na IES, ressalta-se que o desenho de um 

modelo EAD deve ser projeto executado com muito cuidado, pois envolvem várias 

preocupações que devem ser consideradas desde seu princípio para que o serviço seja 

prestado com qualidade e efetivamente contribua para o resultado da IES. O estudo deve 

considerar uma estimativa de número de alunos e demais usuários e a localização física de 

todos os envolvidos. A análise que opta pela aquisição de polos, ou não, deve ser feita. Ainda 

existe a necessidade de aquisição de todo o aparato de estúdio, onde serão ministradas as 

aulas, transmitidas via web ou via satélite.  

Todas essas mudanças fazem com que a organização analise sua estratégia, uma vez 

que a introdução do EAD é cara, pois o investimento em tecnologia e capacitação dos 

profissionais é alto e constante. A introdução do EAD muda a IES em vários aspectos e deve 

garantir a receita e o aumento da participação de mercado da organização, considerando a 

abrangência e expansão da marca. O processo de desenvolvimento de tal competência 

tecnológica deve ocorrer sempre, para garantir que os alunos sejam atendidos com qualidade, 

com ferramentas tecnológicas sempre atualizadas e com profissionais altamente capacitados.  

No caso estudado, nota-se o investimento constante e já planejado no futuro da IES. Já 

existem cursos presenciais que deixaram de serem ministrados na forma presencial e só 

existem na modalidade EAD. Contempla também, a aquisição de novas empresas para 

aumentar ainda mais a abrangência territorial e de marca desta IES.  

O investimento em propaganda também é identificado, focando os cursos EAD e as 

vantagens desta modalidade de ensino.  O aumento de interessados nos cursos EAD da IES 

pesquisada gerou a necessidade de contratação de novos colaboradores, pois foram criadas 

novas turmas para comportar a nova quantidade de alunos matriculados. O aumento no 

número de usuários também fez com que a área de desenvolvimento buscasse uma solução 

que garantisse o bom desempenho da plataforma, que deve funcionar com qualidade mesmo 

quando muitos usuários acessarem simultaneamente o AVA. A solução foi a adoção do 

conceito de cloud computing que garante o acesso de qualidade a todos os usuários da 

plataforma.  
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O estudo proposto mostra o processo cíclico de desenvolvimento da competência 

tecnológica desta IES. A partir do desenvolvimento e da introdução das tecnologias de EAD, 

foram criadas novas práticas, com novas formas de interação e com novas formas de pensar 

nos membros da equipe. A própria tecnologia sofreu alterações por conta das ações, ao ponto 

do próprio Desenvolvedor afirmar que a plataforma atual é totalmente diferente da plataforma 

original. O desenvolvimento da competência tecnológica em EAD da IES pesquisada tem 

contribuído para a abrangência e expansão da marca e a organização tem respondido a esse 

novo cenário com novos investimentos que irão garantir o crescimento do EAD nesta 

organização.  
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6. Conclusão 

 

Essa dissertação buscou responder a seguinte pergunta: Qual a relação do uso das 

tecnologias de Ensino a Distância e o desenvolvimento da competência tecnológica da 

Instituição de Ensino Superior?   

A análise do modelo EAD em IES contribui para a resposta desta questão, pois a 

introdução desta modalidade de ensino impactou a instituição de diversas formas e demandou 

o envolvimento de diversos profissionais para que o serviço fosse prestado com qualidade.  O 

uso desta tecnologia por diversas áreas dentro da própria organização contribuiu para o 

surgimento de novas práticas, novas funções e reflexões sobre a atividade de ensino, que 

contribuíram diretamente para o desenvolvimento da competência tecnologia da IES. 

A IES teve que repensar sua estratégia e suas metas para o futuro, considerando as 

mudanças trazidas pelas novas tecnologias de comunicação. O professor teve que repensar sua 

forma de atuação e interação com seus alunos e com a equipe. Os gestores tiveram que buscar 

novas formas para coordenar professores e tutores localizados em diversas regiões do país, 

além de garantir a interação entre os diferentes grupos que participam de todo o processo de 

EAD. Os desenvolvedores precisaram considerar aspectos pedagógicos na evolução das 

plataformas. Todo esse processo de aprendizado e adequação trouxe melhorias para a própria 

tecnologia e trouxe mais dinamismo e flexibilidade ao processo educacional.  

As práticas de ensino, a qualificação dos profissionais e o próprio ensino presencial 

praticado pela IES também sofrerem influência do conhecimento desenvolvido durante o 

processo de desenvolvimento da competência em EAD. Aula com apresentações mais 

elaboradas, professores mais capacitados e cursos presenciais que deixaram de serem 

ofertados são sinais do impacto do EAD nesta Universidade.  

A aquisição de instituições com know-how em EAD acelerou o processo de 

desenvolvimento desta competência na IES, além de contribuir com a aquisição de diversos 

equipamentos e polos disponíveis em todo território nacional. 

O processo cíclico de desenvolvimento da competência tecnológica em EAD é 

constante, conforme apontado nas entrevistas. O próprio desenvolvedor afirma que a 

plataforma desenvolvida em 2009 foi muito alterada, uma vez que a forma de pensar da 

equipe também mudou. 

A IES pesquisada tem competência tecnológica em EAD, destacando-se de seus 

concorrentes nesta modalidade de ensino e tem se tornado referência por coordenar uma 

estrutura tão grande, com diversos polos localizados em todo o país e uma estrutura de 
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tecnologia da informação completa que viabiliza a realização dos cursos. A IES apresentou 

um valor alto de investimento em tecnologias de EAD e esse alto investimento tem garantido 

a realização dos cursos a distância. 

Uma contribuição teórica desta pesquisa está no foco de análise, considerando a 

competência no nível organizacional e discutindo as implicações decorrentes da IES que 

possui o EAD como uma opção na prestação do serviço de ensino. Esse foco é diferente da 

maioria dos estudos desenvolvidos em EAD, que focam no nível da competência individual, 

no ponto de vista do processo de aprendizagem, analisando os resultados desta metodologia 

como forma de ensino na relação entre o professor e o aluno, nas atividades de transferência 

de conhecimento. 

Outra contribuição desta dissertação é o estudo de competência tecnológica no setor de 

serviços, pois os estudos deste tema tem se concentrado em setores com tecnologia mais 

evidente, como, por exemplo, o de siderurgia e o de desenvolvimento de software.   

Por último, a contribuição deste estudo também acontece quando se analisa tecnologia 

em uma perspectiva interativa e dinâmica, na qual a tecnologia é vista como o resultado da 

ação humana coordenada e, portanto, como inerentemente social. O foco deste estudo se 

concentrou no uso da tecnologia e os resultados gerados em termos do desenvolvimento da 

competência tecnológica, com a visão da tecnologia como prática  Nesta abordagem, a 

tecnologia é criada e alterada pela ação humana e é usada por seres humanos para realizar 

alguma ação e a competência tecnológica é identificada na ação, sendo cíclico o processo de 

desenvolvimento de tal competência, uma vez que as informações sempre transitam entre os 

agentes humanos e a própria a tecnologia.  

Os resultados deste estudo mostram toda a estrutura necessária para se implantar um 

modelo EAD em uma IES, seus impactos, as mudanças necessárias e as competências dos 

profissionais envolvidos e da organização que pretende ofertar cursos EAD.  

Uma limitação do estudo é que o tipo de pesquisa qualitativa, que não é generalizável 

e pelo fato da pesquisa ter sido realizada em uma única IES. Para trabalhos futuros, a sugestão 

é realização da pesquisa em outras IES’s. 

Outra limitação importante refere-se ao próprio modelo conceitual adotado neste 

estudo, que pressupõe a inter-relação entre as meta-categorias Tecnologia, Agentes, Práticas e 

Competência Tecnológica, tendo como resultado um processo cíclico, que levará ao 

desenvolvimento da competência tecnológica da IES. Na explicação do modelo, considera-se 

que a tecnologia é projetada e desenvolvida pelos gestores e desenvolvedores e 
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disponibilizadas para utilização dos usuários (professores/tutores). Esse estudo está mais 

focado no processo de interação dos agentes com a tecnologia. Um trabalho futuro poderia 

aprofundar-se no processo de institucionalização das novas práticas. 

Além destes aspectos, vale ressaltar o recorte temporal desta pesquisa. Como o modelo 

proposto pressupõe uma visão cíclica e recursiva no processo de desenvolvimento da 

competência tecnológica, uma pesquisa futura poderia analisar a mesma IES em outro 

momento do processo de desenvolvimento de tal competência e realizar comparações, 

mostrando o processo de evolução de tal competência nesta mesma IES. 
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