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Resumo – O artigo analisa a gestão pedagógica do curso de Licenciatura em 
Física, a partir da Teoria Transacional, cunhada por Moore. Descreve a mediação 
pedagógica em EaD considerando as variáveis autonomia, diálogo e estrutura do 
programa. A transação, denominada EaD, por acontecer em espaços e tempos 
diferenciados acarreta um espaço psicológico, denominado “Distância 
Transacional”. Na coleta dos dados utilizou-se a aplicação de questionários semi-
estruturados para os alunos do curso, a observação e a análise documental. No que 
se refere à estrutura do programa aponta-se as diferentes ferramentas disponíveis 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem que permitem a reflexão, a retomada dos 
assuntos e a interatividade, no entanto seu uso é subutilizado. A relação 
aluno/conteúdo que consiste na autonomia intelectual é deficitária, gerando a 
desmotivação do aprendiz e a evasão. A variável de maior distância é a autonomia, 
pois requer atributos que ainda precisam ser construídos como administração do 
tempo de estudos, saber buscar informações, e, o comprometimento com o estudo e 
a aprendizagem. São vários os fatores que interferem na construção da autonomia 
do aluno: a cultura do sistema educacional, que nos fez dependente da escola física 
e dos professores na condução do ensino e da aprendizagem; a organização dos 
tempos de estudos; a resistência aos estudos em rede; a dificuldades em estabelecer 
a presença social e a autopresença nos ambientes de aprendizagem. Os conceitos de 
distância e presença são de ordem psicopedagógicas, em que as tecnologias 
interativas possibilitam a interação dos sujeitos, acarretando um imenso número de 
diálogos, desde que seja estimulada a autonomia  dos estudantes no curso. 
Palavras-chave: educação a distância, autonomia, estrutura, diálogo. 
Abstract – The article examines the pedagogical management of the degree course 
in physics, from the Transactional Theory, coined by Moore. Describes the 
pedagogical mediation in EaD considering the variables autonomy, dialogue and 
program structure. The transaction, called EaD, happen in different spaces and 
times carries a psychological space, called "Transactional Distance". The data 
collection was the application of semi-structured questionnaires for students of the 
course, observation and document analysis. With regard to the structure of the 
program points out the different



 

2 

tools available in Virtual learning environment that allow reflection, the resumption 
of the subjects and the interactivity, however its use is underused. The relationship 
between student/content that consists of intellectual autonomy is in deficit, 
generating the demotivation of the apprentice and the circumvention. The greatest 
distance is the autonomy, since it requires attributes that still need to be built as time 
management, study, learn, seek information, and commitment to the study and 
learning. There are several factors that interfere with construction of the autonomy 
of the student: the culture of the educational system, which has made us dependent 
on the physical school and teachers in conducting education and learning; the 
organisation of studies; resistance to studies in the network; the difficulties in 
establishing the social presence and the self-reliance in learning environments. The 
concepts of distance and presence are psycho-pedagogical in order that the 
interactive technologies enable the interaction of subject, causing an immense 
number of dialogues, since that is stimulated the autonomy of students in the course. 
Keywords: distance education, autonomy, structure, dialogue 

1. Introdução 
A educação assume papel complexo, pois se volta como opção técnica para o mundo do 
trabalho e alternativa para a construção de uma sociedade mais ética e humana.  Neste 
sentido urge a expansão de sua oferta como mecanismo de equalização das oportunidades 
para todos os brasileiros. Para tanto, o Brasil em sua política de democratização e acesso 
ao ensino superior encontrou na modalidade de Educação a Distância aporte necessário 
para sua implementação. 

A Universidade Aberta do Brasil, criada no âmbito do Ministério da Educação, 
em 2005, é parte integrante do esforço em estruturar as políticas públicas voltadas a 
Educação a Distância, em especial a educação superior. Propõe-se a ampliar e interiorizar 
a oferta do ensino superior gratuito no Brasil, apoiado numa parceria entre consórcios 
públicos nos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal), e conta com a 
participação das Universidades Pública e dos Institutos Federais de Educação. 
  A oferta do ensino na modalidade a distância vem se expandindo consolidando 
paulatinamente o sistema integrado de Educação a Distância (EaD) em todo país, com a 
instalação de polos de apoio presencial  nos rincões deste país (BRASIL, 2005). A gestão 
desses fundamenta as ações necessárias a condução das atividades pedagógicas de forma 
a assegurar a qualidade dos cursos e o desenvolvimento social, econômico e cultural dos 
municípios. É um campo de trabalho que requer do profissional um forte 
comprometimento com os resultados sociais de suas atividades, as quais têm como fim 
último, os estudantes. Assim, faz-se necessário implementar práticas pedagógicas 
voltadas a autonomia do estudante com o auxílio das tecnologias da comunicação e 
informação (Tics). Mediante o exposto como está sendo desenvolvida a gestão 
pedagógica do curso de Licenciatura em Física, com vistas a reduzir a distância 
transacional? 

O texto analisa a mediação pedagógica do curso de Licenciatura em Física 
ofertado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)  na modalidade a distância 
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em polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB)  a partir da teoria 
da Distância Transacional, cunhada por Moore. No levantamento dos dados, utilizamos 
questionário semi- estruturado, com perguntas abertas e fechadas. Os dados foram 
tratados estatisticamente compondo a análise do trabalho. 

Os resultados apontam que embora o uso da tecnologia tenha possibilitado a 
mediação pedagógica em diferentes tempos e espaços, o tempo pedagógico, a diálogo e a 
estrutura do curso precisam ser problematizados na tentativa de reduzir a Distância 
Transacional entre alunos, tutores e professores como também buscar estratégias de 
efetivação para a autonomia do aluno. 

 

2.  Políticas públicas para EaD 
 

No contexto das políticas públicas brasileiras voltadas à educação, com a promulgação da 
Lei n.º 9.394/96  a Educação a Distância (EAD) é implantada ao sistema educacional 
brasileiro.  O decreto nº 5.622/2005 regulamenta o art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional,  descrevendo  diretrizes  auto aplicáveis como: conceituação, regras 
para avaliação do desempenho dos estudantes, necessidade de credenciamento específico 
de instituições públicas ou privadas para oferta de cursos a distância, e confere ao 
Ministério da Educação a competência de integrar os sistemas de ensino de forma a 
padronizar normas e procedimentos de credenciamento, autorização e reconhecimento de 
cursos e instituições. Nesse sentido foi instituído o Decreto nº 5773/2006 que prevê as 
funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de Ensino Superior alterado 
pelo Decreto nº 6303/2007. Compõe ainda conhecimentos básicos para oferta da EaD os 
Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância  e  do  Decreto nº 5.800 de 
08 de junho de 2006, que dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB,  
amplia e interioriza a oferta do ensino superior gratuito, apoiado numa parceria entre 
consórcios públicos nos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal), e 
conta com a participação das Universidades Públicas e Institutos Federais de Educação 
(BRASIL,1996; 2005;2006a; 2006b; 2007a; 2007b). 

O Município de Domingos Martins, participou do Edital de Seleção UAB nº  
01/2005, de 16 de dezembro de 2005 - SEED/MEC, publicado no DOU de 20 de 
dezembro de 2006 e  firmou   Acordo de Cooperação Técnica, nº51/2006 MEC/SEED em 
30 de junho de 2006, com as Instituições Públicas de Ensino Superior, com objetivo de 
proporcionar e desenvolver a formação inicial e continuada de profissionais nas diversas 
áreas de formação. Foi institucionalizado pela Lei Municipal nº 2.102/2008, que cria o 
Centro de Pesquisa e Formação de Professores, vinculando como instância formadora o 
Polo de Apoio Presencial, com previsão orçamentária própria a execução de suas ações 
didáticas e administrativas (DOMINGOS MARTINS, 2008). 

O Polo em Domingos Martins oferta os cursos de Licenciatura em Física, Artes 
Visuais, Letras/Português e Informática, Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, bacharelado em e Pós Graduação lato sensu em Gestão de Políticas Públicas 
em Gênero e Raça, Gestão em Saúde, Novas tecnologias no Ensino da Matemática e 
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Planejamento e Implementação da Educação a Distância.  

 
3. Por uma gestão eficiente e eficaz de cursos a distância 
Para Chiavenato “uma organização é sempre o resultado da soma dos esforços de pessoas 
agregadas a uma estrutura física composta de máquinas, equipamentos, recursos 
financeiros e outros” (CHIAVENATO, 2000, p.3). As organizações, portanto, não podem 
ser vistas apenas como a reunião de pessoas no exercício de sua atividade. Dentro da 
organização perpassa uma dinâmica de relações interpessoais. 

É por esse motivo que a organização dos processos educativos exige uma gestão: 
ágil, integrada, capaz de interpretar criticamente e viabilizar sua proposta educativa.  

A gestão pedagógica é entendida como atividade pela qual são mobilizados meios 
e procedimentos para se atingir os objetivos da organização, ou seja, “o conceito de 
gestão traz consigo a ideia de coordenação e de participação, ao invés de centralização e 
controle” (PAZETO, 2000, p.165).  Desta forma, a organização escolar para atingir seus 
objetivos, necessita conciliar normas, estabelecer regras, e desenvolver o trabalho 
colaborativo. Tais elementos vão sendo construídos pelos próprios membros, a partir da 
visão de mundo, de educação e dos significados que  imprimem ao trabalho. 

No ensino tradicional é responsabilidade do professor organizar, elaborar e avaliar 
os planos de ensino, enquanto na modalidade  EaD esta tarefa compete às instituições que 
se organizam em equipes multidisciplinares para  desenvolverem o planejamento, a 
execução, o acompanhamento e a avaliação dos cursos.  Os docentes, os tutores e  pessoal 
técnico administrativo fazem parte desta equipe. A constituição da equipe 
multidisciplinar é uma recomendação do Ministério da Educação, que detalha a sua 
composição e competências nos Referenciais de Qualidade de EaD. 

Nesta equipe são mobilizados diferentes conhecimentos e habilidades, de modo a 
prestar os serviços básicos de produção, editoração, publicação de materiais impressos; 
produção e disponibilização de materiais; transmissão de videoconferências, docência, 
tutoria, secretaria, coordenação de polos, gestão de infra-estrutura física e de ambiente 
online,  contabilidade, marketing, etc. 

  A Escola de Administração Pública (ENAPE, 2006) orienta que os ambientes de 
aprendizagem para EaD requerem trabalho em equipe e estrutura informacional. Dessa 
forma, como mobilizar as diferentes habilidades e competências da equipe 
multidisciplinar na construção de um ambiente educativo com foco no aluno? 

Um ambiente acolhedor, com definição explícita das atribuições e 
responsabilidades de cada um, com oportunidade de voz e vez a todos, possibilita o 
envolvimento das pessoas em torno de objetivos comuns, mobilizando habilidades que 
devem ser usadas para o beneficio da organização. 

A melhoria contínua do desempenho da instituição se dá pela formação 
continuada dos seus membros. O sentido de equipe está associado à reunião de pessoas 
que atuam unidas por um mesmo ideal. Nesse sentido, se fragmentarmos a equipe ao 
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trabalhar em pequenos grupos, não há como desenvolver o sentido de unidade.  As 
funções desenvolvidas de forma integrada e em sintonia influenciam a mudança, a 
cooperação, o comprometimento e o sentimento de pertença, criando a sinergia da equipe. 

O papel fundamental da equipe é acompanhar o aluno com apoio e incentivo ao 
desempenho individual, de modo que possa superar possíveis obstáculos cognitivos e 
afetivos, que poderão surgir durante o curso. Ainda compete a equipe identificar 
comportamentos que podem ser usados para critérios de seleção ou para desenvolver os 
profissionais, como: habilidades com as ferramentas tecnológicas, hábitos de trabalho 
(uso do tempo, iniciativa e criatividade); atitudes sociais e científicas;  interesse  e ajustes 
(estabilidade emocional, adaptabilidade e flexibilidade). 

A mobilização dos talentos desta equipe é que possibilitará a objetivação das 
metas propostas. A sinergia de grupo é elemento cultural, que se constrói na participação 
consciente das pessoas nas decisões e no planejamento do trabalho, pautado no 
compromisso por resultados efetivos. 

 
3.1 A mediação pedagógica nos cursos a distância: relato a partir do curso de 
licenciatura em física. 

A Educação a Distância exige uma abordagem não diretiva da aprendizagem 
pautada na autonomia. As contribuições das ciências sociais, em especial, a linguística, a 
psicologia cognitiva e a antropologia social, proporcionam o entendimento do trabalho 
dos professores e educandos numa perspectiva inovadora das práticas pedagógicas nessa 
modalidade de ensino. Nessa perspectiva, buscamos uma análise que procura entender 
como se dá a apropriação do conhecimento pelos sujeitos? O que significa conhecer?  De 
que forma a mediação pedagógica pode auxiliar na redução da distância transacional nos 
cursos EaD? 

As indagações postas têm produzido diferentes debates na academia. Se 
considerarmos que o conhecimento se processa por meio de reminiscências, próprias de 
cada indivíduo como propunha o filósofo Sócrates no diálogo do Mênon de Platão que 
nos faz  compreender a construção do conhecimento como algo inato, ou seja, uma 
característica da herança genética humana, que a partir da convivência vai sendo 
desenvolvida (MURTA, 2010). Se por outro lado, pensarmos que a aprendizagem se dá 
na interação do sujeito com o outro mais experiente e o ambiente (VIGOTSKY, 1991) 
podemos deduzir que o conhecimento é algo que se constrói e (re)elabora em conjunto e 
não como algo transmitido  pronto e acabado.  

Seja qual for a teoria de apropriação do conhecimento, o que instigamos é quais 
situações levam os alunos a quererem  saber mais, ou desistir do curso?  As causas estão 
dentro ou fora do aprendiz?  O francês Joseph Jacotot nos diz que o aluno aprende pela 
tensão do seu desejo (MURTA, 2010). Entendemos o desejo e/ou motivação como a 
força motriz que “regula e sustenta todas as nossas ações mais importantes, motivar, 
portanto, significa provocar movimento, ação, por parte do indivíduo em busca da 
satisfação de suas necessidades e do alcance do que deseja” ( ZINGER, 2011,p.89). 
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Assim, perguntamos aos acadêmicos se possuem identificação com o curso. A 
maioria (91%) respondeu que se identifica com o curso, pois  

“Gosto de aprender e entender a natureza.” 

“Desde criança gostava de estudar as estrelas, as coisas da natureza.” 

“Tenho identificação com o meio científico.” 

“Comecei a dar aulas e me sinto realizado profissionalmente” 

“Gosto de Física. A possibilidade de compreender os fenômenos da natureza 
me deixa motivado e por envolver muito cálculo aperfeiçoa o conhecimento”. 

“sempre amei desvendar os mistérios da natureza” 

“Já havia lecionado física. Na época não tinha formação, e, devido a 
dificuldade  de fazer este tipo de curso, optei por outro. Agora tive 
oportunidade de fazer o curso”. 

A identificação com o curso evidencia a motivação e interesse nas atividades 
desenvolvidas pelo curso. Perguntamos em quais atividades desenvolvidas pela 
Universidade teriam interesse em participar. As respostas foram: iniciação científica 
32%, seguido de eventos científicos e programas de bolsas 23% e monitoria 22%. 
Assmam descreve o aço pedagógico como lugar da criação, que além de informar e 
instruir reinventa e reconstrói o conhecimento de forma personalizada. Nesse sentido, a 
morfogênese do conhecimento é vinculada à experiência do prazer, ou seja, 

Toda morfogênese do conhecimento é construída por níveis emergentes a partir 
dos processos auto-organizativos da corporeidade viva. Por isso, todo 
conhecimento tem uma inscrição corporal e se apoia numa complexa interação 
sensorial. O conhecimento humano nunca é pura operação mental. Toda 
ativação da inteligência está entretecida de emoções ( ASSMANN, 2001, p.33-
34). 

Desejo e necessidade não são conceitos antagônicos, mas complementares. O foco 
educativo é a teoria da corporeidade viva, que fornece subsídios a teoria pedagógica, e 
pode justificar o desejo dos estudantes em participarem mais ativamente da vida 
universitária, por meio de atividades de ensino e pesquisa. A Biologia da Cognição, teoria 
desenvolvida por Humberto Maturana e Francisco Varela, corrobora o princípio auto-
organizativo da aprendizagem. Os autores sustentam duas vertentes: a primeira defende 
que o conhecimento não se limita a apropriação de informações externas a experiência do 
sujeito e a segunda afirma que os seres são autopoiéticos, dotados da capacidade de 
(re)construir sua aprendizagem, que produzem o conhecimento no campo das relações 
humanas (MATURANA, 2010). Assim, a mediação corresponde à atitude do professor, 
que facilita e incentiva a aprendizagem, se colocando como ponte entre o aprendiz e o 
conhecimento (FREIRE, 2000).  

A mediação, neste sentido,  significa a interação entre o ambiente, os indivíduos e 
os padrões de comportamento numa dada situação. Na educação a distância, esta 



 

7 

transação se dá entre professores e alunos em diferentes tempos e espaços, produzindo 
padrões diferenciados de comportamento. Esta separação afeta o processo de ensino e 
aprendizagem, pois “com a separação surge um espaço psicológico e comunicacional a 
ser transposto, um espaço de potenciais mal-entendidos entre as intervenções do 
professor e as do aluno. Este espaço psicológico e comunicacional é a distância 
transacional” (MOORE, 1993, p.2). 

Assim, os indivíduos produzem diferentes espaços psicológicos, e estes variam de 
intensidade a partir de três componentes da distância transacional: estrutura do programa 
educacional, a interação entre os alunos e a natureza e grau de autonomia discente. Ou 
seja, trata-se de uma variável relativa, contínua e não discreta, que não está relacionada a 
uma separação geográfica, mas, psicopedagógica, que envolve o diálogo, a estrutura e a 
autonomia do aluno. 

Descreve-se a seguir como os elementos constitutivos da Distância Transacional 
se apresentam no curso de Licenciatura em Física. 

 O diálogo 
O diálogo no contexto da teoria transacional refere-se às interações positivas entre 

aluno/aluno, aluno/tutor, aluno/conteúdo, sendo assim, pode ser facilmente interpretado 
como interação. A especificidade do diálogo está na intencionalidade, ou seja, ele é 
“intencional, construtivo e valorizado por cada parte [...] o valor incide sobre a natureza 
sinérgica da relação entre as partes envolvidas. O diálogo em uma relação educacional é 
direcionado para o aperfeiçoamento da compreensão por parte do aluno” 
(MOORE,1993,p.3). 

Nesse sentido, Freire aponta em uma de suas teses que o diálogo é condição 
necessária a quem se dispõe a ensinar e aprender, “é no respeito às diferenças entre mim e 
eles ou elas, na coerência entre o que faço e o que digo que me encontro com eles ou 
elas” (FREIRE, 2000, p. 152) na disponibilidade para o diálogo que construímos a 
segurança frente a um fato desconhecido, pois, “minha segurança se funda na convicção 
de que sei algo e de que ignoro algo a que se junta à certeza de que posso saber melhor o 
que já sei e conhecer o que ainda não sei” (FREIRE, 2000, p.152). Esta concepção de 
inacabamento humano é que nos impulsiona a procurar as respostas, de forma que ao 
abrirmos para o mundo e para o outro estabelecemos a relação dialógica  e nos fazemos 
em travessia de forma autopoiética. 

A autopoiese concebe o ser vivo como um sistema autônomo, que não se modifica 
a partir das informações externas, mas, ao mesmo tempo, a partir de interações, que 
funcionam como perturbações que desencadeiam mudanças externas. Estas perturbações 
na EaD são desencadeadas com o uso de tecnologias interativas. O ambiente de 
aprendizagem do curso em estudo, conta com vários recursos interativos, como: o fórum, 
a webconferência, o chat e outros. Perguntamos aos acadêmicos se os mesmos assistem 
às webconferências em tempo real, e os dados podem ser visualizados na figura abaixo: 
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Fig.01: O uso da webconferência pelos alunos 

A ferramenta webconferência, recurso que possibilita a telepresença ao permitir o 
aluno sentir-se “presente” ainda é subutilizada. Para Tori (2010) que analisou os estudos 
de Biocca acerca do conceito de presença identificou que a mesma se apresenta em três 
formas distintas: a presença física, que se refere a estar  imerso no ambiente; a presença 
social, que possibilita a sensação de estar com alguém, e, autopresença, que é a 
autoconsciência de pertencer ao corpo. A presença social é a que mais interessa ao campo 
educacional, pois, infere-se na percepção de não estar só (copresença) em que o 
observador percebe o outro como o legítimo outro na relação (MATURANA e VARELA, 
2010), alocando atenção, empatia emocional,compreendendo as intenções, motivações e 
pensamentos do outro. Ainda é desafio para os designers e pesquisadores envolvidos com 
as tecnologias de telepresença aumentar a sensação de presença social dos estudantes.  

No estabelecimento do diálogo entre tutores a distância e coordenação, os 
estudantes optam pelo uso da ferramenta fórum (55%), seguido dos tutores presenciais, 
email e chat (9%).  Ressalta-se que dois alunos (18%) não fazem qualquer tipo de 
interação com a tutoria a distância ou coordenação.  
 

 
FIG. 02 – interação dos alunos com a tutoria a distância e coordenação do curso. 

 
O que significa este silêncio? Pode ensejar um alto grau de autonomia do 

estudante em relação ao conteúdo, ou ainda, ausência do envolvimento psicológico, que 
se traduz no grau de acesso percebido por uma pessoa, à inteligência, às intenções e 
impressões sensoriais de outra (MEDEIROS et. alli, 2010). Cabe ressaltar que o diálogo 
sofre influências da personalidade do aluno e do professor e sua relação com os 
conteúdos. Não se pode precisar que as ferramentas altamente interativas proporcionarão 
relações dialógicas, uma vez que são controladas por professores que podem ou não 
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utilizar do potencial interativo das mesmas, bem como as condições objetivas do aluno 
que poderá ensejar ou não estabelecer diálogo com os professores. A extensão do diálogo 
se dá também em função do conteúdo: disciplinas humanas favorecem abordagens 
indutivas, ao passo que as ciências exatas requerem uma abordagem centrada no 
professor, e, portanto, com menor diálogo (MOORE, 1993). 

 A estrutura do curso  
A estrutura refere-se aos elementos que compõem o programa do curso. No 

sistema de gerenciamento de conteúdos e aprendizagem o curso de Licenciatura em 
Física utiliza-se do Sistema Moodle (Modular Objetct-Orientad Dynamic Learning 
Environment), uma plataforma de LMS gratuita, de código aberto, desenvolvida por 
Martin Dougiamas, cujo acesso se dá pela rede Web. Esse sistema oferece repositórios de 
conteúdo, correio, fórum, chat e whitebord. 

Moore (1993) recomenda a observação de seis processos na estruturação de um 
programa de EaD: 

a) Apresentação: os meios gravados (textos, podcast, vídeos, CD, DVD) são mais 
apropriados para distribuir a apresentação de informações, demonstrações de 
habilidades ou modelos de atitude e valores. Para as informações curtas o 
computador é o mais recomendado; 

b) Apoio a motivação do aluno: cabe a equipe multidisciplinar manter o interesse do 
aluno por meio de diferentes técnicas de incentivo, como email, feedback dos 
tutores, num diálogo pessoal/individual; 

c) Estímulo a análise e a crítica: auxiliar o aluno na análise do seu conteúdo por meio 
de questionamentos. O fórum temático é uma possibilidade de organizar as 
discussões; 

d) Aconselhamento e assistência: oferecer diferentes suportes para os alunos  
sanarem suas dificuldades quanto ao uso  do material didático. 

e) Organização de prática, aplicação, testagem  e  avaliação: oportunidades de 
aplicar os conteúdos, permite o diálogo com o aluno em situações reais de 
testagem do real e de obtenção de feedback. 

f) Organização para a construção do conhecimento por parte do aluno: propiciar 
situações que o aluno possa dialogar com o professor, compartilhando as 
aprendizagens. 

Quanto a esses aspectos, os acadêmicos apontam a necessidade de melhoria da 
arquitetura da informação, pois  

“a plataforma está muito confusa” [aluno 1] 

Como o sistema apresenta diversos recursos, as informações devem ser 
organizadas em interfaces para melhor compreensão e apreensão do conteúdo. Essa 
organização do conteúdo, ao proporcionar um olhar interdisciplinar, incorporar imagens e 
conexões entre os vários assuntos denomina-se design didático, e, compreende a 
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integração de várias ideias e processos de aprendizagem que são criados para desenvolver 
e estimular a formulação de atividades (COSTA;MARINS,2011). Funciona como uma 
diretriz para o professor desenvolver os seus procedimentos, adequando-os conforme 
necessidade e realidade.  

No que se refere as interfaces, sugerem melhorias no material impresso, pois para 
54% dos acadêmicos o mesmo não atende a sua necessidade. Citam como problemas a 
metodologia utilizada; os conteúdos muito resumidos; falta de detalhamento na resolução 
dos exercícios propostos e o atraso da entrega do material, que às vezes chega ao final da 
disciplina.  Ainda, indicam a inclusão  do uso da lousa na tutoria presencial, resolução 
dos exercícios, aulas práticas, grupos de estudos e discussões acerca do conteúdo. 

Ao transformar o projeto do curso em algo concreto, o sujeito [professor] mobiliza 
a criatividade com vistas a elaboração de objetos de aprendizagem, construindo a cara do 
ambiente, da disciplina. É o desenho do curso que indicará os caminhos a serem trilhados, 
de forma a modelar uma estrutura de ensino e aprendizagem que auxilie e facilite o 
entendimento dos usuários.  

 A autonomia 
A autonomia é uma característica essencial no processo de aprendizagem. Assim, 

de onde vem o mapa de aprender que possuímos? 
Para a autopoiesis, como citada anteriormente, o ser vivo é auto-organizativo. As células possuem 

todas as informações da matriz que as geraram e do todo que virão a ser. Esta complexidade nos impede a 
identificação do produto, produtor e produção. As perturbações internas que ocorrem nessas unidades 
desencadeiam mudanças externas, e desta forma “conhecer é viver, viver é conhecer” ( MATURANA; 
VARELA, 2010, 15). O conhecimento se processa no âmbito das relações humanas, pois, os processos de 
autoconstituição são possíveis na medida em que o meio se mantém como fator codeterminante do ser e do 
vir-a-ser de cada ser vivo. 

A autonomia e conhecimento são conceitos tácitos.  O sentido da autonomia está na autopoiesis, 
no fazer-se a si mesmo, autônomo enquanto é capaz de aprender. O viver como processo é um processo de 
cognição (MATURANA;VARELA, 2010). Em seus processos de aprendizagem os estudantes usam 
diferentes materiais didáticos para atingir os objetivos, conforme nos diz o acadêmico: 

“sempre necessito recorrer a livros e pesquisas na internet, pois considero 
enriquecedor na construção do conhecimento”  

À medida que o aluno busca atingir os seus objetivos escolhe as experiências de 
aprendizagem e as decisões de avaliação do programa, e não o professor. Temos implícita 
a autonomia total do aluno. Esta concepção de autonomia considera o sujeito 
emocionalmente e pedagogicamente independente do professor. É atributo de um sujeito 
adulto, no entanto, esta afirmação de autonomia não implica que todos adultos sejam 
autônomos. Verificamos nas falas do acadêmico a necessidade da intermediação do 
professor, quando perguntados que sugestões apresentariam para a melhoria do curso, 
responderam: 

“Melhorar o acesso ao tutor a distância, para que possa nos auxiliar nas 
atividades” 

“Aulas presenciais pelo menos duas vezes por semana” 
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“Que os tutores presenciais usem o quadro.”  

“Nada, está bom desta forma.” 

‘A tutoria em si já está ótima, mas se eles  interagissem um pouco mais, 
poderia melhorar mais ainda...’ 

A partir desses depoimentos podemos verificar que há diferentes graus de 
autonomia: alunos com competências avançadas de autonomia sentem-se mais 
confortáveis em ambientes menos estruturados e com mais diálogo, ao passo que alunos 
mais dependentes requerem ambientes mais estruturados, com intervenção do professor. 
A estrutura do ambiente é determinante para a interação do aluno em relação aos objetos 
de aprendizagem. Os elementos interativos estão a serviço da aprendizagem, pois há uma 
intencionalidade pedagógica que conduz o aluno a outros caminhos, não somente para o 
consumo da informação. Nesse sentido, a tutoria em alguns momentos é que indicará os 
caminhos necessários para os estudantes potencializarem seus estudos autônomos e 
usufruírem da interatividade que o ambiente fornece (MEDEIROS, et.alli., 2010) Assim, 
a autonomia se dá em processo.Não nascemos autônomos, nos tornamos autônomos.  

A flexibilidade da estrutura e a autonomia do aluno é que determinam a extensão 
da Distância Transacional, ou seja, se a estima do cursista estiver em alta, este não sentirá 
a necessidade da intermediação do professor ou tutor para buscar as respostas. As 
informações e a forma de processá-las ele fará de forma autônoma.  

Neste sentido, perguntamos o que leva o aluno a desistir do curso. As respostas 
podem ser visualizadas na figura abaixo: 

 
FIG. 03: Fatores que levam à desistência do curso 

 
A complexidade do tempo (Chrónos e Kairós) em especial do tempo pedagógico, 

tem destaque nos estudos de Assmann.  A dimensão temporal do processo de 
aprendizagem implica uma pluralidade de tempos:  

tempo da informação instrucional, tempo da apropriação personalizada de 
conhecimentos, tempo da leitura e estudos, tempo da auto-expressão, tempo do 
erro e da conjuntura da busca, tempo da inovação curricular criativa, tempos de 
gestos e interações, tempo do brinquedo e do jogo, tempo para desenvolver a 
auto-estima, tempo de dizer sim a vida, tempo de organizar esperanças ( 
ASSMANN, 2002, p.33-34). 

Esta complexidade de tempo, aliada ao tempo cronológico (Chrónos) requer 
intensas energias do estudante, e, portanto, para 26% dos acadêmicos a falta da 
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vivificação do tempo – de sentir-se efetivamente inserido no tempo pedagógico - de 
forma disciplinada para a aprendizagem constitui motivo de desistência do curso. 

No entanto, a questão que se mostra mais evidente é ausência de autonomia, pois, 
a falta de orientação e apoio; dificuldade em estudar sozinho e, dificuldade em relação ao 
conteúdo do curso são quesitos referentes ao trabalho autônomo, e estes se mostraram 
insatisfatórios.  

A dinâmica autogerativa e autoregenerativa é que constrói a trajetória de vida dos 
sujeitos, de dentro para fora. Podemos ser pressionados ou motivados de fora, mas a 
aprendizagem adequada se dá de dentro para fora. Desta forma, as tecnologias interativas 
estão modificando relações no processo de construção dos conhecimentos, de forma 
autopoiética. Não há como transmitir informações, uma vez que o conhecimento e a 
transformação  acontecem “por dentro”  no campo das   relações humanas. 

Salientamos que autonomia não significa individualismo, mas a individualidade 
em processo de cognição na interação.  As redes interativas, permitem um diálogo entre 
os sujeitos envolvidos no projeto de ensino e aprendizagem intra  e inter grupos e 
possibilitam a construção coletiva do conhecimento. Para tanto, a autonomia é necessária 
quando o aluno encontra-se distante do professor. Quando os estudantes apontam a falta  
de orientação e de apoio, deixam transparecer suas fragilidades no desenvolvimento das 
habilidades de análise, síntese e crítica do conhecimento, tão importantes no perfil do 
estudante EaD. 

Outra questão, é que a Distância Transacional, pode apresentar três componentes 
primários nas atividades educacionais: a distância espacial, a distância temporal e a 
distância interativa. A primeira refere-se ao distanciamento físico, geográfico, que gera 
uma barreira comunicacional a ser transposta; a distância temporal refere-se às atividades 
assíncronas e síncronas. Se por um lado, a as atividades assíncronas com email, fórum, 
etc. permitem uma reflexão mais aprofundada acerca dos temas em estudo e respeito ao 
ritmo de cada aluno, a possibilidade de diálogo real, é mais presente nas atividades 
síncronas como chat ou webconferência.  Dessa forma, a distância temporal pode ser 
minimizada com a utilização de mídias síncronas tanto nas questões de compreensão do 
conteúdo, quanto ao apoio solicitado pelos acadêmicos. 

No entanto, o que mais influencia na extensão da distância transacional é a 
distância interativa, pois a falta de diálogo provoca distanciamentos e influencia 
diretamente o processo de aprendizagem. O “essencial não é a tecnologia, mas um novo 
estilo de pedagogia baseado na participação, cooperação e multiplicidade de conexões 
entre os atores envolvidos no processo de construção do conhecimento e da própria 
comunicação” (SILVA, 2001, p.15) . 

 A comunicação mediada pela interface escrita, ainda apresenta barreiras, pois, é 
um desafio para professores conteudistas a aproximação entre o discurso científico (texto 
acadêmico) às condições da narrativa oral, e, por conseguinte, é esperado dos alunos 
reclamações quanto ao material escrito. Ainda, infere-se neste bojo, que o texto didático é 
costurado com a intenção de ensinar. Na EaD,  o ensinar é associado ao aprender sem a 
presença do professor, e, para Pretti (2009) o material impresso requer na sua  seleção e 
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organização rigor cientifico, objetividade, profundidade, atualização  e pertinência, no 
entanto, sem perder o caráter dialógico do texto. 
 
4.  Considerações Finais 
 

A educação volta-se à capacidade de auto-aprendizagem, tanto emocional quanto 
intelectual, portanto, são necessárias condições para que os alunos possam exercitar a 
iniciativa, a responsabilidade, a adaptação às novas situações, enfim, a criarem condições 
de aprendizagem colaborativa. 

 A partir dos pressupostos teóricos e a participação no processo de gestão 
pedagógica no polo Domingos Martins, percebemos que para os alunos a mediação em  
EaD é centrada na figura do tutor,  a quem compete  fazer a interlocução junto à 
coordenação de curso, tutor a distância, dirimir dúvidas quanto aos conteúdos, ministrar 
aulas, promover experimentos de forma a  ser um facilitador na compreensão das 
atividades e um orientador dos métodos de trabalho, auxiliando os estudantes a responder 
de maneira adequada os objetivos do curso. 

 A Distância Transacional, teoria elaborada por Michel Moore, que tem como 
princípio a autonomia e a independência intelectual, instiga a repensar o que é essa 
autonomia. De que forma tutor e professor podem contribuir para a construção da 
independência intelectual dos alunos?  

A autopoieses, processo humano de (re) construção e (re) constituição da 
aprendizagem como  processo aplica a esta modalidade de ensino ao ser estabelecida no 
viver e não captado de fora. Viver é um componente do processo gnosiológico. 

A escolha pela teoria transacional e seus componentes: diálogo, estrutura e 
autonomia  oportunizaram identificar e mapear as fragilidades e pontos fortes  do 
processo educativo  em cursos a distância. 

No que se refere à estrutura do programa aponta-se as diferentes ferramentas 
disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem que permitem  a reflexão,  a retomada 
dos assuntos e a interatividade. No entanto, o que as torna interativas é a forma como são 
usadas pelos professores, tutores e alunos, e nesse sentido, precisa ser estimulada. O 
design didático potencializa o protagonismo do sujeito, autor e ator do conhecimento, 
desde que sejam favorecidos os mecanismos necessários à contextualização e à 
flexibilização das atividades de forma inter/transdisciplinar. 

O diálogo, resultado das interações positivas, mostrou-se deficitário nas interações 
entre os alunos e coordenação do curso. A relação aluno/conteúdo na qual o processo de 
interação intelectual resulta na compreensão dos mesmos, é fator de desmotivação e leva  
a evasão. O ponto forte é a interação aluno/alunos nos grupos de estudos e socialização 
de experimentos práticos fomentando o diálogo para a análise, a crítica e a síntese, 
pressupondo uma aprendizagem construtivista. 

A variável de maior distância é a autonomia, pois requer atributos que ainda 
precisam ser construídos como a administração do tempo de estudos, a busca pelas 



 

14 

informações, e o comprometimento com a aprendizagem. 

A autonomia perpassa todas as demais variáveis, e, é ela que determinará a 
constituição desse sujeito capaz de produzir de dentro para fora de forma autopoiética. 
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