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RESUMO 

No desenvolvimento de cursos na modalidade de Educação a Distância (EAD) há 
predominância dos usos de artefatos do tipo Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDIC) para criar um ambiente virtual de aprendizagem. Contudo, muitas 
vezes esses artefatos não atendem as expectativas dos sujeitos, pois em função da falta 
de experiência é dada maior atenção às funcionalidades do artefato e à separação entre 
sujeitos e sistemas computacionais; é necessário pensar a tecnologia em uso. O objetivo 
deste estudo foi investigar os usos das TDIC no desenvolvimento de um curso de 
capacitação na modalidade a distância em uma instituição pública. A base do estudo foi 
a Teoria da Atividade e a Gênese Instrumental. O curso ocorreu por meio de 3 
disciplinas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, cujas atividades foram 
desenvolvidas fazendo usos das TDIC.  Participaram deste estudo 1 professor, 2 tutores 
locais e 10 alunos geograficamente dispersos. Os usos das TDIC nas disciplinas foram 
descritos e analisados por meio: a) do Projeto do Curso e da entrevista do professor, 
traçando as diferentes fases de desenvolvimento do curso como um sistema de 
atividade; e b) por meio dos registros do Moodle, que permitiu tanto a descrição da 
Gênese Instrumental do professor, tutor e aluno, como a análise estatística de mudanças 
através das frequências das TDIC. Os resultados mostraram que as mudanças ocorridas 
nas disciplinas e no sistema de atividade do curso estão em relação mútua entre a 
disponibilização, pelo professor, de tipos e frequências de TDIC, e as contradições 
geradas nos usos por aluno e tutor. Este estudo apresenta como contribuição uma 
abordagem genético-histórica de um sistema de atividade que permite reconstruir e 
analisar o desenvolvimento por meio das contradições internas. Isto pode ser utilizado 
como artefato para modelar soluções na EAD com os usos das TDIC, permitindo aos 
sujeitos encontrar as próprias ações expansivas e soluções. A pesquisa salienta que para 
os usos das TDIC na EAD é necessário que os processos prescritos e planejados que o 
instrutor está tentando implementar sejam contrastados e adaptados de acordo com os 
processos que estão sendo realizados pelos demais sujeitos..   

Palavras-chave: Teoria da Atividade, Gênese Instrumental, Educação a Distância 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 
In the development of courses in Distance Education (DE), the uses of artifacts like 
Information and Communication Technology (ICT) predominate to create a virtual 
learning environment. However, these artifacts not always meet the expectations of the 
subjects, since, due to lack of experience, greater attention is paid to the functionalities 
of the artifact and the separation between users and computer systems; it is necessary to 
think about the technology in use. The aim of this study was to investigate the uses of 
ICT to develop a distance-learning training program in a public institution. This study 
was supported by the Activity Theory and Instrumental Genesis. The program offered 
three courses taught via Moodle Virtual Learning Environment, and the activities were 
developed through the use of ICT. The study included 1 teacher, 2 local tutors and 10 
students geographically distant. The uses of ICT in the courses were described and 
analyzed according to: a) the program design and the teacher’s interview, outlining the 
different stages of the program as an activity system, and b) through the records of 
Moodle, which allowed both the description of the Instrumental Genesis teacher, tutor 
and student, and the statistical analysis of changes through the frequencies of ICT. The 
results showed that changes in the courses and in the activity system of the program 
have a mutual relationship between the provision, by the teacher, of the types and 
frequencies of ICT, and the contradictions generated by the students’ and tutors’ uses. 
This study offers as contribution a genetic-historical approach of an activity system that 
allows for the reconstruction and analysis of the development through its internal 
contradictions. This can be used as a tool to model solutions in Distance Learning 
Education through the uses of ICT, allowing subjects to find their own solutions and 
expansion actions. Furthermore, this research emphasizes that, for the purposes of ICT 
in Distance Learning Education, it is necessary that the prescribed and intended 
procedures that the instructor is trying to implement be contrasted and adapted 
according to the processes that are being performed by other subjects. 

Keywords: Activity Theory, Instrumental Genesis, Distance Education 
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Esta introdução é parte do estudo sobre “os usos” de Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) em um curso na modalidade a distância. Nela 

destaco minha formação acadêmica, a trajetória profissional e o interesse pelo tema. 

Também apresento a justificativa do estudo, o objetivo e a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

Formação acadêmica e atuação profissional 

Meu envolvimento com estudos e atividades relacionadas com tecnologia advém da 

formação acadêmica em Ciência da Computação, na graduação e no mestrado, na 

Universidade Federal de São Carlos, com as linhas de pesquisa Sistemas Avançados de 

Computação e Processamento de Imagens.  

Ao término do mestrado, iniciei a carreira profissional na Universidade de 

Marília (UNIMAR), ministrando disciplinas da área de Computação. Também atuei 

como professor em outras instituições de ensino, como a Fundação Paula Souza e a 

Faculdade de Tecnologia (FATEC) da cidade de Americana-SP, a Fundação Municipal 

de Ensino e a Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), ambas em Piracicaba-

SP. Nestas, ministrei várias disciplinas envolvendo as áreas de Informática, 

Computação e Multimídia.  

De 1992 a 2006, como docente da UNIMEP e em conjunto com a Prof.a Dr.a 

Tania Rossi Garbin, realizei pesquisas e desenvolvimento de softwares para 

alfabetização de crianças com necessidades educativas especiais. Este estudo trouxe 

como resultado vários projetos desenvolvidos com auxílio financeiro do Fundo de 

Apoio à Pesquisa (FAP-UNIMEP) e, consequentemente, a formação do grupo de 

pesquisa relacionado com a educação de pessoas com deficiência e tecnologia. Neste 

grupo atuei como pesquisador e orientador de aluno bolsista de Iniciação Científica 

(DAINESE, 2004; DAINESE; GARBIN; VERDI, 1997; DAINESE; GARBIN; 

KIRNER, 2005). 

Com o avanço das pesquisas houve a necessidade em aprofundar a temática e 

integrar aos projetos outras tecnologias e novos modos de interação homem-máquina.  
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Outros softwares foram desenvolvidos, especificamente jogos multimídia e sistema 

especialista com uso de inteligência artificial. A inclusão de outros professores ao grupo 

estimulou o uso de recursos diferenciados em hardware e software, como sistemas de 

realidade virtual, realidade aumentada e reconhecimento de gestos por computador. Isso 

foi possível a partir da articulação entre diferentes áreas, como Engenharia de Software, 

Computação Gráfica, Interação Homem Computador, Inteligência Artificial, Educação 

e Psicologia. 

Minha contribuição ao grupo foi essencialmente técnica e voltada à Informática 

e Computação, mas o envolvimento com outros profissionais de outras áreas, como o 

caso de professores que atuavam com educação e psicologia, exigia outros 

conhecimentos para que eu pudesse transformar os problemas que surgiam nos projetos 

em soluções simuladas por meio de software. 

Desde 2007, concursado, trabalho no Centro de Educação Aberta e a Distância 

(CEAD), unidade acadêmica que gerencia as atividades de Educação a Distância (EAD) 

de uma universidade pública.  A instituição vem ofertando cursos na modalidade a 

distância desde 2000, em parcerias com prefeituras municipais. Inicialmente se fazia 

uso de materiais impressos como meio para disponibilizar conteúdos para os alunos. Em 

2007, a instituição aderiu ao projeto do Ministério da Educação (MEC) que instituiu a 

EAD no Brasil pelo sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), em que a base para 

a produção e disponibilização de conteúdos previa o uso de recursos do tipo TDIC, 

dando destaque aos sistemas denominados de ambientes e-learning em função dos 

avanços da internet e da web. Tais sistemas são softwares que contêm funções para 

produção de atividades de aprendizagem e comunicação social. Atualmente, estes 

ambientes são mais conhecidos como Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). 

  Meu início de atividade como professor coincidiu com a implantação da UAB 

na unidade acadêmica e, dada minha formação em Computação, fui designado para 

desenvolver o projeto para implantar recursos TDIC e o AVA, denominado de Moodle. 

Assim, atuei por cinco anos e meio como gestor tecnológico para implantação e 

administração de ambientes em hardware e software que dão suporte, até o presente, às 

atividades acadêmicas e administrativas para EAD da unidade acadêmica.  
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 Muitos foram os desafios para a implantação da infraestrutura necessária para o 

desenvolvimento das atividades em EAD, dado que o CEAD não possuia local 

adequado e nenhum recurso tecnológico para atender às demandas exigidas pelo MEC. 

Apesar das dificuldades iou , foi possível criar uma infraestrutura em TDIC para 

produção, gestão e comunicação dos cursos a distância. 

 Outro desafio tão grande quanto a implantação de tecnologia foi o de adaptação, 

mudanças e integração das TDIC à modalidade a distância. Muitas foram as literaturas 

estudadas abordando a temática da EAD, tecnologias no ensino e na aprendizagem, 

métodos para EAD, gestão e uso do Moodle, projeto instrucional, entre outros desafios. 

Apesar dos estudos e atividades de capacitação, foi possível observar entre colegas a 

resistência ao novo, dificuldades no uso do Moodle e na operacionalização das 

funcionalidades, dificuldades em trabalhar ou inserir uma nova tecnologia em seu 

trabalho ou mesmo no uso nas disciplinas. Apesar dos cursos ministrados e assistidos, 

envolvendo a problematização da área da EAD e inserção de tecnologias, um aspecto 

prático crítico foi a dimensão da intencionalidade, adaptabilidade e criação. 

 Na trajetória entre tecnologia e a educação, meus estudos se direcionaram para 

avaliar os impactos da interação homem-computador (fatores humanos, fatores 

ergonômicos, aspectos organizacional e psicológico, entre outros). Para compreender 

situações observadas na implantação na EAD e uso de tecnologias, busquei pesquisas 

relacionadas  à aceitação e à resistência ao novo, dados os conflitos entre as 

expectativas individuais e mudanças comportamentais (JOSEPH, 2010); modelos que 

tratam da aceitação da tecnologia, como a Teoria Unificada de Aceitação e Uso de 

Tecnologia (TUAUT) de Venkatesh et al. (2003); as ideias de Valente (2003) sobre o 

computador no processo de aprendizagem a partir do ciclo de ações descrição-

execução-reflexão-depuração-descrição; o trabalho de Borges (2009) sobre apropriação 

tecnológica, em que se discriminam padrões comportamentais do uso da tecnologia a 

partir de etapas que se iniciam no nível emocional, passando pelo da técnica operacional 

e, posteriormente, pelas etapas de imitação, de comunicação da informação, da reflexão 

e autoapropriação; as pesquisas de Almeida (2003), Almeida e Valente (2011), Valente 

e Almeida (2007) que estudam as relações entre currículo e tecnologia, de Orlikowski 

(1995) sobre a estruturação e usos das tecnologias pelos sujeitos, exemplificando o do 
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software Lotus-Notes; o trabalho Albrechtsen et al. (2001) sobre a influência histórica 

no desenvolvimento de artefato, relacionando sua apropriação pela integração na 

atividade como experiência culturalmente acumulada, e ações e operações 

automatizadas, além daquelas direcionadas para EAD. 

 Um ponto importante observado nas leituras foi, de um lado, o tratamento 

individualizado entre o sujeito e sistemas computacionais e, de outro, a relação, no nível 

sistêmico, da tecnologia orientada à atividade.  No primeiro caso, eu tinha o 

conhecimento, a partir das publicações na área de interação homem-computador, de 

Norman (1988, 1991) e Normam e Draper (1986) e meus trabalhos na área 

computacional; no segundo, meu interesse centrou na visão de que sistemas, entre os 

quais os sistemas socioculturais, desencadeiam comportamentos em conjunturas críticas 

que se refletem na atitude comportamental das pessoas, na forma de usos das novas 

tecnologias, nas regras sociais, na motivação intrínseca e extrínseca, na experiência 

acumulada, nas condições emocionais, cognitivas e motivacionais, nas ideologias, nos 

grupos de pressão, enfim, em um contexto de inter-relações de múltiplas variáveis.  

 Sujeitos são atores que criam e utilizam recursos para mediar suas experiências 

em nível indívidual e coletivo fazendo usos de artefatos físicos e psicológicos 

(VIGOTSKI, 2008) e de pessoas (LEONTIEV, 1978; ENGESTRÖM, 1987). Tais 

experiências variam do passado ao presente, do ideal ao real (VERESOV, 2004, 2009, 

2010), e são orientadas para adaptação e desenvolvimento contextualizado (NARDI, 

1996; KAPTELININ; NARDI, 2006). Assim, um artefato é um elemento idealizado e 

com propriedades materiais que está diretamente relacionado com a atividade e surge 

das intenções humanas já revestidas de conteúdo cognitivo e afetivo (WARTOFSKY, 

1979). O artefato é, pois, ideal e material.  

 Observar os usos das TDIC é levar em consideração que estes artefatos não são 

meramente objetos sem significados, mas que são produzidos através de relações 

causais, no senso da intencionalidade humana, na atividade, e na transferência de 

experiência que os sujeitos fazem entre artefatos (BODKER; PETERSEN, 2000; 

SUCHMAN et al., 1999).  
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 Neste contexto, minha inserção no Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo, na Linha de Pesquisa de Novas Tecnologias em Educação da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) trouxe uma visão de eixos temáticos 

diferenciados em relação à minha formação. As disciplinas cursadas no Programa 

possibilitaram estudar a formação do professor, avançar em questões sobre abordagens 

na metodologia de pesquisa, currículo escolar e inserção da tecnologia no currículo 

(ALMEIDA, 2003; ALMEIDA; VALENTE, 2011; VALENTE; ALMEIDA, 2007). 

Todas essas disciplinas foram fundamentais com relação à minha formação e atuação 

profissional, contribuindo para a definição e a proposta desta tese e me fazendo entender 

que ela devia contribuir para minha formação e interesse com o Programa de Pós–

Graduação em Educação: Currículo, próximo ao campo de pesquisa da minha 

orientadora, Prof.a Dr.a Maria Elizabeth Almeida Bianconcini de Almeida, que realiza 

estudos sobre integração de tecnologia no contexto educacional. 

  A seguir, presenta-se a justificativa e o objetivo deste trabalho.  

 
Justificativa da pesquisa 

Na prática do dia a dia era, e ainda é comum os professores me perguntarem: como  

deve ser o projeto de uma disciplina no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)? 

Que tipos de recursos digitais devem ser utilizados além do AVA? Que estratégias e 

como estas tecnologias devem ser utilizadas para melhorar as experiências de ensino e 

aprendizagem? Para mim, não há respostas exatas. 

 Focando o campo de análise nos professores, nas suas práticas em EAD e nos 

usos dos recursos computacionais, foi disponibilizado pelo CEAD um conjunto de 

artefatos de tecnologias digitais, como computadores laptops e desktop, acesso à 

internet, videoconferência, webconferência, softwares com diferentes aplicações e o 

AVA Moodle. Esses recursos visavam proporcionar novas apresentações de conteúdos e 

estrátegias de ensino e aprendizagem em função das características da modalidade de 

ensino relacionadas à distância geográfica e à temporalidade.  

 Como se mencionou, o Moodle foi o sistema escolhido pelo MEC para as 

atividades do Sistema Universidade Aberta do Brasil. É um software aberto (open-
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source) inspirado pela abordagem construtivista social e estruturado para suporte de 

diferentes níveis educacionais. Ele contém, incorporado, diferentes recursos, como chat, 

avaliação, glossário, fórum, questões, wiki. 

  Para possibilitar o uso desses recursos, foram feitas capacitações abordando 

aspectos das funcionalidades e como utilizá-las. Na prática, o que se verificou foi que os 

usos e a integração desses artefatos nas atividades do dia a dia não foi uma tarefa fácil, 

pois as dificuldades residiam no fato de que eram utilizados em resposta para: a) a 

operacionalização da tecnologia que requer habilidades e conhecimentos sobre a 

tecnologia e como utilizá-la; b) a aplicação da tecnologia, que requer critérios de uso 

dependente da situação (propósitos, métodos, esquema, implicações, usabilidade), o que 

possibilita expandir o conhecimento sobre dada tecnologia; c) a necessidade de ser 

levada em consideração a “visão” do sujeito sobre o artefato, as atividades e 

experiências dos sujeitos em seu processo histórico e cultural no uso de tecnologia e nas 

relações, em dado contexto. Como resultado, os professores ou não faziam uso das 

tecnologias, ou faziam de acordo com suas necessidades e expectativas. 

 Um ponto em comum das atividades de EAD no CEAD era que todos os 

professores faziam uso do AVA Moodle e da web como as principais tecnologias para 

interação entre alunos, instrutores e conteúdos. Para a produção dos conteúdos, era 

comum utilizar as funções do AVA, tanto softwares adicionais como editor de texto, 

software de apresentação de imagens e recursos multimídia da web. Para a 

comunicação, o AVA era a tecnologia que propiciava a interação síncrona e assíncrona, 

apesar da possibilidade de uso de sistemas de videoconferência e webconferência. 

 Inicialmente, apesar das diferentes capacitações para uso do Moodle e demais 

artefatos, verifiquei que os professores, ao produzir e desenvolver estratégias de ensino 

e aprendizagem no AVA, faziam uma replicação ou espelhamento das práticas e 

experiências da modalidade presencial, em vez de explorar as oportunidades de criação 

de um novo ambiente de aprendizagem, com uso de tecnologias digitais. Havia uma 

lacuna entre os possíveis usos das tecnologias e a maneira como eram realmente 

utilizadas, talvez devido à falta de entendimento sobre as funcionalidades embutidas nos 

artefatos tecnológicos, sobre quando, como e por que instrumentalizá-las para as 
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práticas. Isso porque um artefato só se torna útil quando o utilizador sabe em que tipos 

de tarefas e de que maneira esse objeto pode ser utilizado. Assim, era comum verificar 

que uma disciplina no AVA era composta por objetos digitais  (por exemplo: imagem, 

vídeo ou clipe de áudio, texto pdf ou doc) e conteúdos, com a finalidade puramente de 

apresentar informações, um conjunto de atividades de aprendizagem (tarefas que 

envolvem interação com informações para atingir um resultado específico na 

aprendizagem), um projeto de aprendizagem (uma sequência estruturada de informações 

e atividades para promover a aprendizagem) e um meio de comunicação. Havia uma 

relação ontológica entre a concepção, a produção de conteúdos e usos da tecnologia. 

 Um ponto de destaque que pude observar foi que a proposta da disciplina no 

AVA limitava a possibilidade dos sujeitos quanto a outros recursos, portanto além dos 

propostos pelo professor. Havia certa “estabilidade” ou “homogeneização” e correlação 

direta entre o que era oferecido pelo AVA e a forma de usos pelos professores entre as 

disciplinas ofertadas. Isso pode ter ocorrido dada a falta de habilidades para usos dos 

recursos digitais ou talvez uma questão cultural: era necessário usar somente os recursos 

disponibilizados pelo professor, como uma proposta “fechada” e direcionada, portanto 

alunos se viam obrigados a fazer uso do recurso para cumprir a proposta da disciplina.  

 Com relação à pedagogia, havia uma tradição cultural na abordagem baseada em 

modelos instrucionais cujas raízes cognitivistas consideravam a aprendizagem como um 

processo individual de aquisição e/ou produção de conhecimentos. Nesse tipo de 

abordagem, o design é comumente baseado na estruturação detalhada de conteúdos e 

pré-sequenciamento de atividades e tem como objetivo a criação de um ambiente de 

aprendizagem que auxilia na aquisição de conteúdos ou no desenvolvimento de 

habilidades. Em contrapartida, outras abordagens ressaltam a importância do 

construtivismo, do trabalho colaborativo e cooperativo com perspectivas socioculturais. 

Apesar dos recursos do Moodle, nem todos os professores sabiam utilizar essas 

tecnologias para as práticas propostas.  

 Assim, professores adaptavam suas práticas de forma mecânica, fazendo uso de 

solução apresentada em um treinamento ou aprendida pela  observação de como outros 

sujeitos usavam a funcionalidade, ou seja, procuravam adequar seus conhecimentos, ou 
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abordagem, em função do recurso. Como resultado, professores reclamavam que alunos 

não respondiam aos fóruns, não faziam as tarefas propostas no AVA e, quando faziam, 

não atendiam às expectativas do professor. Outros nem entravam na Plataforma 

Moodle.  

 Por exemplo, era, e é comum, o professor utilizar wiki do Moodle para trabalho 

colaborativo. Essa concepção provém dos tutoriais e do treinamento sobre o wiki que 

orienta seu uso para trabalhos colaborativos. Quando o professor se depara com o wiki 

para elaborar sua atividade, além da necessidade de entendimento da estrutura do editor, 

que é composto de ícones, menus e símbolos, ele precisa elaborar um “esquema”, isto é, 

uma estrutura que representa como a atividade é organizada em conjunto com o recurso 

tecnológico. O resultado é que nem a abordagem instrucional nem a construtivista são 

utilizadas na definição do esquema, e a atividade colaborativa é determinada por 

algumas informações sobre o que os alunos deveriam fazer na colaboração para cumprir 

o objetivo da atividade colaborativa. Assim, os alunos se sentiam “soltos”, o que 

resultava na baixa participação na atividade, e colocavam conteúdos por simples 

cumprimento da tarefa. As ações pareciam sem sentido. Portanto, para o uso do wiki, é 

necessário que o professor saiba “balancear” suas ações entre o instrucional e o 

construtivo, ou qualquer outra abordagem, de modo a estabelecer um “espaço de 

comunicação e interação”. 

 Também não é de surpreender que o artefato se altere ao longo do tempo, pelo 

uso, a fim de satisfazer os motivos das atividades.  Isso enfatiza a necessidade de olhar 

para o artefato em uso como emergente e não como estático. O artefato, ao mesmo 

tempo em que limita ou disciplina sua utilização pelo tipo de operações, permite que o 

sujeito o modifique conceitualmente ou fisicamente.  

 A mudança conceitual da relação sujeito-artefato também revela o processo de 

concepção de um objeto para artefato, envolvendo a instrumentação e 

instrumentalização. Esse processo é conhecido como Gênese Instrumental (BÉGUIN, 

2007; BÉGUIN; RABARDEL, 2000; RABARDEL, 2003) e permite alterar a 

concepção do objeto para a de artefato, distinguindo dois focos na relação sujeito-

artefato: a) aquele em que a atenção está no sujeito que seleciona e usa as 
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funcionalidades do artefato (sujeito � artefato);  b) aquele em que  a atenção é dada à 

transformação do artefato pelo sujeito em sua forma material ou ideal (sujeito � 

artefato).  No primeiro caso, ocorre a instrumentação e, no segundo, a 

instrumentalização. Nota-se que o artefato é um objeto idealizado pelo sujeito que 

“adapta” ou “reconstrói” as funções e funcionalidades ou que modifica os aspectos 

físicos do artefato ou modifica a organização da atividade em detrimento às 

funcionalidades. 

 Contudo essa transformação requer do sujeito conhecimento e aprendizado da 

tecnologia e do uso racional da tecnologia em estado funcional para transformação da 

própria tecnologia e do objeto em que atuará. Isso, comumente, não é um processo fácil, 

sendo necessário pensar na atuação reflexiva do sujeito em relação à tecnologia para 

promoção de mudanças de acordo com seu uso e operacionalização. Contudo cabe 

deixar claro que a ação reflexiva não é o foco desta pesquisa.  

 Uma das primeiras formas para sanar certos problemas de integração e uso de 

novas tecnologias na prática educativa é saber que qualquer implementação tecnológica 

no meio educacional exige que escola, educadores e demais sujeitos a avaliem, antes de 

implantar seu uso na instituição. Mas isso nem sempre ocorre, como foi o caso da 

unidade acadêmica descrita nesta proposta, que utilizava o Moodle atendendo aos 

critérios determinados por normativas externas e pelo fator econômico (o Moodle é livre 

e aberto, isto é, um programa que pode ser usado, copiado, estudado, modificado com 

certo grau de restrição). 

 Como segundo passo, raramente feito, aconselha-se que escola, professores e 

alunos utilizem algum método de avaliação de ambientes educacionais, como o modelo 

TUP –Tecnologia, Usabilidade e Pedagogia (BEDNARIK, 2004). Esse consiste de um 

questionário de requisitos de avaliação de fatores de usabilidade, tecnologia e 

pedagogia. Geralmente, é aplicado aos professores para avaliar a usabilidade na adoção 

de um software ou o uso do software. Os critérios de usabilidade podem, por exemplo, 

estar associados à eficiência e à facilidade de aprendizagem e ao uso do software.  

 No aspecto tecnológico, o TUP avalia as dependências e as interações entre o 

ambiente educacional e os equipamentos de hardware, com respeito à segurança e 
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privacidade, no compartilhamento e reuso.   No aspecto de usabilidade em ambientes 

educacionais, o TUP preocupa-se com o sujeito, cuidando, por exemplo, de fatores 

perceptivos ou motores. No aspecto pedagógico, o TUP refere-se à necessidade de se 

avaliar a qualidade educacional dos ambientes educacionais, como contexto de 

aprendizagem, papéis dos participantes e motivação. Contudo ele não leva em 

consideração como se faz uso das tecnologias disponibilizadas pelo ambiente 

educacional.  

 Outras abordagens podem ser utilizadas além do escopo da usabilidade ou dos 

sistemas computacionais, como nos estudos sobre semiótica de De Souza e Leitão 

(2009), na teoria da atividade (KAPTELININ; NARDI, 2006), na pesquisa contextual 

(BEYER; HOLTZBLATT, 1998), no projeto participativo (MÜLLER; KUHN, 1993) e 

na gênese instrumental (RABARDEL, 2002). 

  Em geral, avalio que há dificuldades de as pessoas estabelecerem um processo 

de ensino e aprendizagem na EAD fazendo usos de artefatos do tipo TDIC. Tendo o 

foco no professor, observo a constante busca por padrões de design que possam orientá-

lo para a integração desses tipos de artefatos nas atividades. As observações prévias me 

fizeram refletir sobre algumas hipóteses primárias com relação aos usos da TDIC na 

EAD: a) o professor, em seu processo de ensino e aprendizagem, tem em mente um 

“esquema” instrucional fechado relacionado tanto a alguma teoria de aprendizagem 

como à prática da sala de aula presencial; b) a tecnologia se torna restritiva porque o 

professor procura adequá-la ao “esquema” para suprir a necessidade de atuar na sua 

atividade educativa, e muitas vezes não consegue atingir suas expectativas; c) o 

professor, ao proceder desta forma, não leva em consideração a função da tecnologia 

dentro do “esquema” instrucional orientado à aprendizagem; d) há necessidade de o 

professor rever a concepção de instrução para atuar na EAD, pois a abrangência além 

dos limites da sala de aula exige que a aprendizagem mude de acordo com as 

expectativas expressas cultural e historicamente situadas, pois a vida social é 

essencialmente prática nos seus contextos. Isso não significa controle completo sobre a 

aprendizagem, mas que instrução e aprendizagem podem ser trazidas para a 

interlocução constante.  
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 Minha opinião é que não há resposta ou modelo exato para uso das TDIC. Em 

consideração às hipóteses, mas sem a preocupação de procurar respondê-las, esta 

pesquisa se orienta na perspectiva de que o uso das TDIC não ocorre como processo 

isolado, estático e determinístico, mas diretamente relacionado às mudanças 

influenciadas por meio de uma lógica de transição de desenvolvimento em contextos 

cultural e histórico. Entende-se que qualquer artefato se insere na dinâmica sistêmica 

determinada por fatores sociais e, para compreender os usos desses artefatos, é 

necessário descrever e analisar a função mediadora do artefato dentro de processos 

compostos por sequências de eventos ou ações intencional e historicamente situados, 

bem como o mecanismo de transição que atua e transforma a atividade. A natureza, a 

estrutura e a organização de contextos permitem determinar representações e explicar os 

processos mediados em que forças sociais, históricos e culturais se inter-relacionam e 

desempenham papéis para o desenvolvimento da atividade. Uma vez que as práticas se 

realizam em consonância com as representações, os seres humanos agem através de 

ações em função de sua percepção do contexto e de seus motivos que, conscientemente, 

orientam para a atividade. 

 Portanto, trata-se da visão de que os artefatos digitais são utilizados, 

inicialmente, para atender ao senso pessoal, à motivação e à expectativa por meio da 

instrumentação e, a partir da interação com o meio, se faz necessária a possível 

instrumentalização. A análise desse processo permite identificar uma dinâmica 

relacionada entre a estrutura e o desenvolvimento do sistema de atividade, cujos 

resultados podem auxiliar no desenvolvimento de cursos a distância. O estudo pode 

contribuir para o processo de uso das TDIC pelo professor na EAD,  de modo que as 

tecnologias digitais não atuem de forma restritiva ou mera adaptação, mas como uma 

das possibilidades de transformação (mudança) da prática educativa. 

 Assim, procurei identificar uma “janela” de observação para avaliar as 

considerações apresentadas, e a questão que direcionou esta pesquisa foi: 

 

Como o professor faz uso de TDIC para organizar suas atividades no 

AVA e quais são os fins e as mudanças ocorridas entre suas práticas? 
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 Para responder à questão, apresenta-se, a seguir, o objetivo da pesquisa. 

 

Objetivo da pesquisa  

O objetivo desta pesquisa é descrever e analisar os usos das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação na EAD, que se sucedem a partir do processo lógico de 

ações determinados por eventos intencional e historicamente situados e que se alteram 

por meio de um mecanismo de transição das atividades. Para isso, estudaram-se os usos 

de artefatos do tipo TDIC para planejamento, organização e disponibilização de um 

curso na modalidade EAD pelo professor, orientado por sistemas de atividades que se 

constroem e se modificam periodicamente pelas contradições ocorridas entre o que é 

disponibilizado, em um determinado período, e os usos pelo tutor e pelo aluno para o 

desenvolvimento das atividades propostas. A base do estudo é a Teoria da Atividade e a 

Gênese Instrumental. 

  Dois objetivos específicos direcionaram a pesquisa: 

• A descrição e a análise da dinâmica do desenvolvimento histórico 

do curso como sistema de atividade;  

• A descrição e a análise dos usos das TDIC pelo professor, tutor e 

aluno por meio da Gênese Instrumental. 

 

 Para tanto, além do estudo sobre tecnologia, a Teoria da Atividade e da Gênese 

Instrumental, as metas orientadas pelos objetivos específicos foram: 

a) A análise documental do Projeto do Curso e compilação de 

informações das entrevistas com o professor; 

b) A descrição e a análise dos usos das TDIC por professor, tutor e 

do aluno; 
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c) A análise estatística de possíveis mudanças nas atividades e nos 

usos das TDIC. 

  

 O curso, denominado de Curso de Atualização em Gestão Administrativa para 

EAD, foi ofertado pelo CEAD de uma universidade pública de setembro/2011 a 

dezembro/2011. Teve uma carga horária de 90 horas distribuídas entre 3 disciplinas 

sequenciais, de que fizeram parte  1 professor e 2 tutores situados na sede da instituição 

pública e 10 alunos distribuídos em instâncias geográficas distintas em Polos de Apoio 

Presencial, nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia.  

 O AVA Moodle foi o principal meio tanto para implementação e 

desenvolvimento das disciplinas quanto para a interação entre professor, tutores e 

alunos. Outros recursos tecnológicos foram utilizados como videoconferência e 

webconferência, editor de texto, editor gráfico e câmera de vídeo. 

 A metodologia foi a abordagem histórico-cultural, que tem por base a teoria 

crítico-dialética. O método fez uso de técnicas para a pesquisa qualitativa, como 

entrevista estruturada com o professor, análise documental e descrição de informações 

sobre os usos das tecnologias. Também foram aplicadas técnicas do método quantitativo 

para avaliar mudanças nas frequências de uso dos recursos tecnológicos. A Teoria da 

Atividade forneceu o referencial teórico para descrever o curso como um sistema de 

atividades composto de sujeitos, objetivos, artefatos, regras, comunidade e divisão de 

trabalho. Além dos componentes sistêmicos, o referencial teórico representou a 

atividade transformada em consumo e subordinada aos três aspectos dominantes da 

atividade humana –produção, distribuição e troca (ou comunicação). 

 A Gênese Instrumental (RABARDEL, 2002) possibilitou descrever e analisar as 

atividades transformadoras do sistema de atividade: elaboração-produção (produção), 

organização-planejamento (distribuição), facilidades-restrições (troca), avaliação-

reflexão (consumo) através de diferentes tipos de mediação, fazendo uso dos artefatos:  

• O uso do artefato como tecnologia para produção do conhecimento sobre 

o objeto da atividade (função epistêmica); 
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• O uso do artefato para transformar o objeto da atividade (função 

pragmática); 

• O uso do artefato tanto para transformar o sujeito como para gerenciar ou 

transformar as ações de outro sujeito ou grupo de sujeitos como função 

colaborativa (função heurística).  

 

Capítulos da pesquisa 

Além desta Introdução, a pesquisa foi estruturada em seis capítulos.  

 O Capítulo I (Tecnologia, a Teoria da Atividade e a Gênese Instrumental) 

descreve a tecnologia com foco no artefato, a Teoria da Atividade e a Gênese 

Instrumental. 

 O Capítulo II (O Processo da Pesquisa) apresenta a abordagem metodológica, 

detalhes do método e técnicas para coleta e análise dos dados. 

 O Capítulo III (O Desenvolvimento Histórico do Curso) descreve a dinâmica do 

desenvolvimento do curso a partir do contexto histórico.  

 O Capítulo IV (A Gênese Instrumental no Curso) apresenta a Gênese 

Instrumental do professor, tutores e alunos. 

 O Capítulo V (Discussão Sobre os Usos Das TDIC no Curso) apresenta a análise 

dos resultados obtidos nos Capítulos III e IV. 

 O Capítulo VI (Considerações Finais) apresenta as considerações finais sobre a 

proposta.  

 Por fim, as Referências, o Apêndice e o Anexo. 
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CAPÍTULO I 
 

TECNOLOGIA, A TEORIA DA 
ATIVIDADE E A GÊNESE 

INSTRUMENTAL 
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O presente capítulo tem os seguintes objetivos: a) descrever o artefato como tecnologia 

b) apresentar os princípios básicos da Teoria da Atividade, destacando as ideias de 

Vigotski, Leontiev e Engeström, e c) apresentar a Gênese Instrumental como processo 

de uso e resignificação do artefato a partir de seu papel como tecnologia mediando as 

atividades humanas.  

 

1.0. O artefato como tecnologia 

Caracteriza-se artefato como qualquer objeto produzido e disponibilizado pelos seres 

humanos (SCHEELE, 2005, 2006; HOUKES, 2006; CRILLY, 2010). Pode ter como 

autor sua origem individual ou coletiva, podendo sofrer transformações por 

modificações intencionais. É um objeto artificial e geralmente caracterizado em termos 

de funções e objetivos. A existência de algumas propriedades de um artefato depende da 

intenção do autor em fazer um objeto de certo tipo (propriedade da objetivação). Assim, 

é fundamental identificar que um artefato não é apenas um objeto produzido com certas 

propriedades e funcionalidades. O que diferencia um objeto natural de um artefato (algo 

artificial) depende da necessidade humana de adaptar e atuar em seu meio. Assim, o 

artefato é produzido para mediar uma atividade intencionalizada (RABARDEL, 2002). 

 O artefato é visto como um dispositivo histórico que reflete o estado da prática 

histórica e culturalmente situada até o momento em que é desenvolvido. A prática, por 

sua vez, é caracterizada como “conhecimento cristalizado”, o que significa que as 

operações desenvolvidas no uso de uma geração de tecnologia são posteriormente 

incorporadas ao artefato em si em uma próxima fase de desenvolvimento. Assim, para 

aprender algo sobre a forma atual e uso de um artefato, é importante uma análise 

histórica do artefato tanto em seu aspecto de projeto quanto às práticas em que esse 

artefato foi envolvido. Nesta perspectiva, aprendizagem é uma questão de 

desenvolvimento de operações, ações e atividades (e transições entre elas) que mostra 

como ocorreu, em uso ou em uma atividade de aprendizagem do uso do artefato. 

Teórica e praticamente, a aprendizagem é uma consequência da interação dos seres 

humanos com as condições materiais, uns com os outros, do desenvolvimento histórico 

da prática bem como do repertório individual de ações e operações. Assim, para 
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entender como ocorre a aprendizagem da tecnologia e como esta é utilizada em 

contextos de aprendizagem, é necessário atentar para o uso dos artefatos, o uso entre os 

que utilizam artefatos e a transferência de experiência que os sujeitos fazem entre 

artefatos (BODKER; PETERSEN, 2000). 

 Bannon e Bodker (1991) definem diretrizes para a concepção dos artefatos: 

• Os artefatos existem na atividade e são constantemente transformados 
pela atividade. 

• Os artefatos não são apenas recursos individuais, eles são portadores da 
atividade e da divisão de trabalho de várias pessoas. 

• A significação dos artefatos é incorporada na prática social. 

  

 Norman (1988, 1991) e Norman e Draper (1986), em estudos sobre interação 

homem-máquina e cognição, distinguem um artefato a partir de dois pontos de visão: a 

visão sistêmica e a visão pessoal. Ao analisar os efeitos dos artefatos na atividade, eles 

distinguem como é feita a distribuição das ações pelas pessoas, durante uma atividade, e 

as mudanças em ações requeridas pelas pessoas em ordem de atender ao objetivo da 

atividade. 

 A visão sistêmica é a do observador externo que “olha” para o artefato, em sua 

totalidade, na realização da tarefa. É a visão clássica nos estudos de interação homem–

máquina em que o sistema é considerado em termos de centrado no processo. A visão 

pessoal baseia-se na análise das alterações provocadas pela utilização de um artefato: o 

que o sistema oferece, o que é transformado na tarefa, o que deve ser aprendido, os 

procedimentos que devem ser abandonados. Esta visão tem como objetivo analisar os 

aspectos ligados à atividade e os ligados à tarefa. 

 O artefato contém um conjunto de atributos, dos quais um é a função. O conceito 

de função é frequentemente aplicado e às vezes definido de tal modo que relata como 

artefato pode ser usado. O uso é determinado, em parte, por instituições sociais no 

grupo de sujeitos. Pode-se usar artefato de acordo com suas funções de primeira ordem, 

definidas pelo projetista, ou de acordo com funções de segunda ordem, determinadas 

por certos tipos de motivos, diferentes quanto ao objetivo e uso em relação ao projeto 
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original. Assim, o artefato pode ser classificado: a) de acordo com propósito, efeitos ou 

qualquer outro significado – funções físicas, sociais, de estado, ideológicas e estéticas; 

b) de acordo com a seleção, a intenção e o reconhecimento – funções próprias, do 

sistema, de projeto, de serviços (CRILLY, 2010). Por exemplo, o uso de celular para 

cronometragem de tempo em um experimento de física em sala de aula. Em princípio, o 

celular é concebido e projetado com o principal propósito de comunicação. Funções são 

destinadas para este fim, mas outras são embutidas para atender a um domínio maior de 

uso do aparelho, cujo fim é atender ao mercado consumidor. No caso do experimento de 

física, a não existência de uma função cronômetro não invalida sua possibilidade de uso 

na atividade, pois a função hora pode ser adequada pelo grupo do experimento. 

 Um artefato que tenha sido feito para um determinado fim F pode ter suas 

propriedades significativas divididas em duas classes: (1) as propriedades relevantes 

para o funcionamento do artefato; (2) as propriedades irrelevantes para a finalidade do 

artefato. Por exemplo, o tamanho de um telefone celular é uma das suas características 

significativas, mas a sua cor geralmente não é. Contudo isso é simultaneamente ilusório, 

pois a intenção do autor inclui as propriedades que ele considera como significativas 

para as finalidades do artefato. Essas propriedades dependem do caráter pretendido para 

o artefato.  

 

Usualmente se empregam tecnologias nas atividades com artefatos (técnicos ou 

signos) que potencialmente mudam a forma de como a atividade será desenvolvida. 

Assim, um artefato com certa tecnologia pode ser utilizado a partir de suas 

funcionalidades, influenciando como desenvolver as atividades e as condições de uso. A 

introdução de novas tecnologias pode possibilitar variações nas atividades e na forma de 

uso. Em muitos casos, um artefato é esperado para servir a propósitos diferentes, 

tornando-se complexo e altamente estruturado, podendo ser adequado pelo sujeito para 

determinado fim (BERTELSEN, 1998). No entanto para isso é necessário um processo 

de transição entre a atividade com o uso da tecnologia corrente e as novas tecnologias, 

conforme a Figura 1. 
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Figura 1. Atividade com uso de uma tecnologia 

  

 

 A Figura 1 representa a relação entre atividade e o uso de tecnologias correntes e 

novas tecnologias. Pode-se inferir que: 

• Algumas atividades não estão relacionadas com a nova tecnologia (A). 

• Algumas atividades requerem a escolha da solução tecnológica (B). 

• Algumas atividades requerem a nova tecnologia ©. 

• Novas práticas podem ser necessárias para o uso da nova tecnologia. 

• Algumas práticas podem tornar-se redundantes em função de a nova tecnologia 

apresentar funcionalidade que não estava embutida nas tecnologias anteriores, 

como, por exemplo, ambientes automatizados. 

• Algumas das tecnologias correntes podem se tornar redundantes. 

 

A Figura 1 pode ser entendida como o desenvolvimento de etapas em que o 

sujeito, ao adquirir experiências com determinadas tecnologias, de acordo com 

suas necessidades, se adapta e faz uso de novas tecnologias. Contudo fatores, 

como conhecimento, questionamento, aprendizado e uso correto das atividades, 

auxiliam na integração de novas tecnologias, conforme a Figura 2. 

 A 

Atividade com 
novas tecnologias Atividade com 

tecnologia corrente 
 
 
 
 

B C 
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Figura 2. Aplicando e aprendendo sobre o uso da tecnologia na atividade 

 
 A Figura 2 mostra que o processo de aprendizagem da tecnologia está 
relacionado com: 

• Aprender a utilizar (operar e aplicar) tecnologia depende de Op e Q e 
At&Ex. 

• Aprender o que fazer com tecnologia está relacionado à 
operacionalização dos serviços oferecidos (funcionalidades) e seu uso em 
atividades, isto é, Op e At&Ex. 

• Entender tecnologia requer conhecimento e discernimento (Op e Q). 

• A habilidade/capacidade de uso da tecnologia requer discernimentos de 
como a tecnologia trabalha e da experiência do sujeito. Este fator passa a 
ser o ponto-limite entre o conhecimento adquirido para uso da tecnologia 
(Op) e as atuais experiências e atividades com uso da tecnologia (Q e 
At&Ex) em relação às novas demandas. 

• A habilidade/capacidade do sujeito em promover novos usos da 
tecnologia depende de seu discernimento. É o potencial para inovação, 
novos conhecimentos, novas aplicações, novas operacionalizações, 
criação de novas funcionalidades (Op e Q e At&Ex). 
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 Frequentemente muita atenção ainda é dada às características relacionadas ao 

produto (o elemento técnico) em detrimento da atenção devida aos usos. Isso é levar em 

consideração que, ao projetar uma dada tecnologia, com suas funções e propriedades, 

esta é uma concepção histórico-cultural do projetista da tecnologia e que muitas vezes 

não atende às necessidades do sujeito, dificultando o uso. A Figura 2 representa a 

necessidade de que, para a integração de tecnologias nas atividades, é necessário 

entender sua disponibilização para o uso, a utilização a partir da atividade, as mudanças 

que ocorrem nos sujeitos, na tecnologia e nas interações e o contexto como um todo. 

Essa transformação requer do sujeito o conhecimento e o aprendizado da tecnologia, do 

uso racional da tecnologia em um estado funcional para transformação da tecnologia e 

do objeto em que atuará. Isso, comumente, não é um processo fácil, e é necessário 

pensar na atuação reflexiva do sujeito em relação à tecnologia para promoção de 

mudanças de acordo com seu uso e operacionalização.  

 Wartofsky (1979) apresenta uma diferenciação entre artefatos que auxiliam para 

dar sentido aos diferentes tipos de função mediacional dos artefatos em uma atividade, 

classificando-os em artefatos primários, secundários e terciários. Artefatos primários 

são aqueles utilizados na produção, como capacitor, agulha, eixos, martelo, computador, 

celular, modos de organizações. Artefatos secundários são representações simbólicas 

internas e externas dos artefatos primários e de ações, e eles são criados e utilizados na 

preservação e transmissão das habilidades adquiridas ou modos de ação ou práxis pela 

qual a produção é realizada, como livro, manual e tutorial. Deste modo, artefatos 

secundários são representações de modos de ação na produção. Artefatos terciários são 

artefatos “imaginários”, como regras e ações, representações e planos. Artefatos 

terciários têm suas raízes na prática produtiva, mas não dependem desta prática para sua 

existência. Eles constituem elementos autônomos de criação que transcende o modo 

atual de produção. É a visão para o futuro (simulação) que ajuda o sujeito a criar 

alternativas para mudanças em sua prática. Enquanto o artefato secundário é utilizado 

para resolver problemas e improvisar o processo de produção, o artefato terciário é 

usado tanto para “visionar” novos princípios para as atividades como para projetar 

novos artefatos secundários. 
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 Qualquer artefato, ou parte dele, é composto de artefato(s) do tipo primário, 

secundário ou terciário. Um computador é um artefato primário para a construção de um 

artefato secundário (um livro explicando o uso de um monitor, por exemplo) cujo 

conteúdo apresenta perspectivas futuras de novo modelos de visão tridimensional. Além 

disso, o computador contém softwares com menus que explicam as funcionalidades. 

 Em se tratando da tecnologia, os sujeitos a utilizam de acordo com suas 

necessidades, em função do contexto, da motivação e, a partir da experiência 

acumulada, modificam o uso de suas tecnologias nas atividades e, em particular, eles 

somente usam um subconjunto de funções disponíveis. Do mesmo modo, deixam outras 

de lado por não atenderem a suas expectativas iniciais ou por desconhecerem as 

funcionalidades. Há a necessidade de estender o escopo de análise para estudar a 

tecnologia em uso em vez de focar sobre os sujeitos e sistemas computacionais 

separadamente (tecnologia para uso). Isso significa ir além da visão cognitivista de 

simetria entre homem-computador nos estudos de Norman (1988, 1991) e Norman e 

Draper (1986), para uma relação sistêmica que se desenvolve motivada por mudanças 

desencadeadas em conjunturas críticas em nível interno e externo (ENGESTRÖM, 

1987). A mudança pode ser representada pelo Quadro 1, diferenciando a interação 

sujeito-sistema e sujeito-objeto. O Quadro 1 (KAPTELININ; NARDI, 2006, p.35) 

apresenta as implicações de mudança do escopo de análise da interação sujeito-sistema 

computacional para a interação sujeito-objeto da atividade. 

Quadro 1. Da interação sujeito-sistema para a atividade (KAPTELININ; NARDI, 2006, 
p.35) 

                                                                                  Unidade de análise 

                                                        Interação sujeito-sistema                   Interação sujeito-objeto 

Contexto Sujeitos e sistemas Sujeitos no mundo social 

Nível de análise Tarefas específicas do sistema Ações direcionadas a objetivo 
significativo 

Métodos Modelos formais, estudos de 
laboratório 

Estudos de uso da vida real 

Intervalo de tempo Tempo limitado Transformações e desenvolvimento 
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 O Quadro 1 apresenta dois métodos de unidade de análise da interação do sujeito 

com o ambiente tecnológico: a) interação sujeito-sistema e b) interação sujeito-objeto. 

Para cada método, leva-se em consideração o contexto, o nível de análise, os métodos 

utilizados e o intervalo de tempo com relação à análise. Com relação ao contexto, o 

primeiro método analisa o sujeito atuando diretamente no sistema tecnológico, enquanto 

no segundo a ênfase é o sujeito atuando no mundo social com a tecnologia. Para o 

primeiro caso, a análise se concentra nos usos das tarefas do sistema, enquanto no 

segundo o que se leva em consideração é a tecnologia fazendo sentido de uso para o 

sujeito. Em métodos formais e de laboratório utilizados em estudos sujeito-sistema, por 

sua vez, a vida real proporciona os objetos para que as tecnologias possam atuar e 

transformá-los. Assim, no primeiro caso, o tempo de análise da interação pode ser 

determinado, enquanto, no segundo, o método se interessa pelo uso das tecnologias para 

períodos em que se observa a transformação e o desenvolvimento do sujeito, do objeto e 

da tecnologia. 

 Geralmente, os métodos utilizados para avaliar a interação sujeito-sistema 

computacional são descritos em termos de tarefas que caracterizam as funcionalidades 

do sistema computacional em vez de seus significados para os sujeitos em suas 

atividades. Estudos nesta linha de raciocínio focam o abstrato, pela separabilidade entre 

sistema computacional e sujeitos. Contudo, em seu aspecto mais amplo, a interação 

sujeito-sistema computacional a partir da atividade, significa que a unidade de análise 

não é somente a interação entre pessoas e tecnologias, por exemplo, mas também dos 

objetos contidos em um sistema de atividade com os quais os sujeitos interagem 

mediados pela tecnologia, ou seja, os sujeitos, os artefatos, as regras, o ambiente social, 

a divisão de trabalho e a maneira como o sistema de atividade se desenvolve como um 

todo. De acordo com esta interação, é possível identificar a transformação do sistema de 

atividade em que a tecnologia está incluída e, portanto, analisar os usos dos artefatos e 

os processos que são transformados, internalizados e representados no senso do sujeito 

para aquele contexto do sistema de atividade. 

 A Teoria da Atividade e a Gênese Instrumental podem orientar para este 

entendimento. A seguir são descritas as duas abordagens.  
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1.1. A Teoria da Atividade 

Tem suas origens na filosofia clássica germânica, principalmente nos trabalhos de Kant 

e Hegel, que enfatizam as ideias sobre cultura, desenvolvimento e história relacionadas 

à característica humana de desenvolvimento na atividade. Nesta perspectiva, a Teoria da 

Atividade examina as relações recíprocas e a interdependência entre as ações 

individuais e atividades coletivas, tendo por base as ideias de Vigotski, Leontiev e 

Engeström.  

 A principal perspectiva histórico-cultural foi superar a dualidade: de um lado,  a 

mente humana e, de outro,  a cultura e a sociedade. Em oposição à maioria dos 

referenciais teóricos dos psicólogos da época, a perspectiva da cultura e da sociedade foi 

considerada forças geradoras “responsáveis” pela produção da mente humana.  

 O trabalho com base na perspectiva histórico-cultural produziu uma série de 

informações importantes. Algumas das contribuições foram estas (KAPTELININ; 

NARDI, 2006): 

• Lei universal do desenvolvimento de Vigotski, segundo a qual a mente 

humana “surge” como componente que está distribuído entre pessoas 

(“interpsicológico”) e só depois individualmente ( “intrapsicológico”). 

• Princípio de Rubinshtein sobre a unidade e inseparabilidade da 

consciência e da atividade, segundo a qual a experiência consciente e a 

ação humana sobre o mundo, o interno e o externo, estão intimamente 

interligadas e mutuamente uma determina a outra. 

 

 A Teoria da Atividade foi introduzida em um contexto mais amplo, nas décadas 

de 1970 e 1980, com essas publicações: a tradução para o inglês de Atividade, 

Consciência e Personalidade (Activity, Consciousness, and Personality), de Leontiev 

(1978), e trabalhos de outros autores, principalmente de Leontiev, editados em um único 

volume por James Wertsch (WERTSCH, 1991). 
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Contudo, até meados dos anos 90, a Teoria da Atividade tinha o foco 

direcionado em Vigotski. O interesse internacional pela teoria cresceu durante o período 

de 1990 com publicações de Engeström (1990) e Nardi (1996). Ainda podem ser citados 

outros pesquisadores envolvidos com a Teoria da Atividade, como Mike Cole e Silvia 

Scribner, Alex Kozulin, Lave e Wenger, Set Chaklin. 

 A Teoria da Atividade é um conjunto de princípios básicos que constituem um 

sistema geral conceitual: um artefato descritivo em vez de previsível. Teorias descritivas 

identificam conceitos-chave ou variáveis e fazem distinções conceituais básicas. Teorias 

previsíveis proporcionam um “roteiro” baseado nas melhores práticas 

(SHNEIDERMAN, 2002). 

 Assim, é uma teoria que não oferece técnicas e procedimentos prontos, sendo 

um artefato conceitual que deve ser utilizado de acordo com a natureza do objeto a ser 

examinado. Seu objetivo é entender a construção da consciência como o produto da 

interação individual de pessoas e artefatos nos contextos de atividade prática. “A 

consciência é constituída como ato de nossa capacidade para atenção, intenção, 

memória, aprendizagem, pensamento, fala, reflexão, imaginação e interação” 

(KAPTELININ; NARDI, 2006, p.8). A Teoria da Atividade considera que a consciência 

está relacionada pelo que se faz na atividade prática do dia a dia.  

 Tolman (1998) considera que a consciência é a soma total de processos mentais 

que participam ativamente na compreensão do homem sobre o mundo objetivo e do seu 

ser pessoal. Ela tem sua origem no trabalho, na atividade sócioprodutiva, e está 

inseparavelmente relacionada com a linguagem. O homem nasce para o mundo dos 

objetos criados por gerações anteriores e é formado como tal somente no processo de 

aprender a usá-los para um fim definido. A sua relação com a realidade é determinada 

diretamente pelas atividades práticas adquiridas na comunicação com outras pessoas.  

 Na comunicação, o homem percebe tanto sua própria atividade quanto a 

atividade dos outros. Por isso, ele avalia cada uma de suas ações a partir dos padrões 

sociais que são comuns a outras pessoas. É precisamente devido ao fato de o homem 

tratar os objetos com compreensão e conhecimento que o modo de sua atitude para com 
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o mundo é chamado de consciência. Sem entendimento, sem conhecimento, que é um 

resultado da atividade histórico-social e da fala, não há consciência.  

 Qualquer imagem sensória de um objeto, qualquer sensação ou ideia é parte da 

consciência na medida em que possui denotação definida e sentida. Conhecimento e 

significado, vontade, atenção e outros atos mentais combinam-se em uma única 

consciência. Assimilando os métodos de pensar historicamente construídos pela história 

anterior, a consciência domina a realidade através da ideia, colocando novos objetivos e 

tarefas, o projeto de artefatos para o futuro, e dirigindo todas as atividades práticas do 

homem. A consciência é moldada pela atividade e, por sua vez, influencia esta 

atividade, determina e regula. Como percebem seus planos criativos, as pessoas 

transformam a natureza e a sociedade e, assim, transformam-se. 

 A ideia compartilhada por psicologistas russos, incluindo Vigotski, de que 

consciência e atividade estão fortemente relacionadas revela outra ideia influenciada 

pela psicologia russa: a natureza social da mente.  

 Os seres humanos, cujas mentes são influenciadas pela linguagem, estão em 

constante relação com a cultura e atuam nas atividades com ou através de outras 

pessoas, como membros de grupos, organizações, comunidades ou culturas.   

 Atividade, em sentido mais amplo, é uma interação entre o agente (por exemplo, 

um ser humano) e o mundo. A interação, de acordo com a terminologia da Teoria da 

Atividade, é um processo de transformação mútua entre o sujeito e o objeto. Há dois 

aspectos principais que diferenciam a atividade de outros tipos de interação: (a) os 

sujeitos das atividades têm necessidades, que devem ser “satisfeitas” através da 

interação com o mundo; (b) as atividades e os sujeitos se determinam mutuamente ou, 

de modo mais genérico, as atividades são forças geradoras que transformam os sujeitos 

e objetos (KAPTELININ; NARDI, 2006).  

  Tolman (1988) considera a atividade como um conceito que significa a função 

do indivíduo na sua interação com o seu meio, no esforço deliberado de transformar o 

ambiente. A atividade do homem tem uma aparência social e é determinada pelas 

condições sociais de vida. Através da atividade psíquica, o homem estabelece relação 
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com o meio ambiente. A atividade psíquica faz o homem estabelecer relação com o 

meio ambiente e, como produto da mente humana, é impulsionada pela necessidade, 

visando ao objeto que pode satisfazê-la mediante o sistema de ações. A atividade 

psíquica, portanto, medeia, regula e controla as relações entre o organismo e o 

ambiente, possibilitando atuar na produção de efeitos, isto é, a interação implica efeitos 

mútuos produzidos pelo sujeito e pelo objeto.  

 Senso, ou sentido pessoal, é sempre o sentido de algo. É uma relação entre o 

sujeito e o mundo que é criado pela atividade do sujeito. Tem como função estabelecer 

uma relação de consciência do mundo. O senso é criado psicologicamente por uma 

relação objetiva refletida no homem, estimulando-o a agir para que a ação seja 

direcionada como resultado direto dessa ação. O sentido pessoal está diretamente ligado 

ao motivo, não no sentido de uma necessidade, mas como significação da coisa objetiva 

em que essa necessidade é concretizada, nas condições e para aquilo que direciona a 

atividade (TOLMAN, 1988). 

 Nas ideias apresentadas por Tolman, podem-se distinguir dois significados para 

atividade: a primeira, provinda do alemão, tätigkeit, corresponde à atividade como um 

processo orientado ao objeto social; a segunda, de origem russa, deyatel’nost, como 

qualquer processo que produz efeitos, um conceito associado com dinâmica, energia e 

força (KAPETLININ; NARDI, 2006).  

  A Teoria da Atividade é composta de um sistema integrado de princípios 

identificados por uma estrutura hierárquica da atividade, orientação para o objeto, 

mediação, internalização/externalização e desenvolvimento (NARDI, 1996, p. 25-44). 

• Estrutura hierárquica da atividade – este princípio representa a unidade 

de análise como a atividade direcionada a um objeto, que motiva a atividade. Esta é 

composta de ações direcionadas para as metas que devem ser executadas em direção ao 

objeto. As ações são conscientes, e ações diferentes podem ser empreendidas para as 

mesmas metas. As ações são implementadas por operações, que são ajustamentos para 

uma situação. 
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• Orientação para o objeto – este princípio afirma que as atividades 

humanas são diretamente dirigidas para seus objetos e são diferenciadas umas das outras 

por seus respectivos objetos. Estes motivam e direcionam as atividades. A análise dos 

objetos é um requisito necessário para o entendimento das atividades humanas, 

individuais e coletivas.   

• Mediação – este princípio enfatiza que a atividade humana é mediada por 

artefatos em sentido amplo. Os artefatos são criados e transformados durante o 

desenvolvimento da atividade em si e levam consigo uma cultura particular. Assim, o 

uso de artefatos é acúmulo e transmissão do conhecimento social. O uso do artefato 

influencia a natureza do comportamento externo e também o funcionamento mental das 

pessoas. 

• Internalização/externalização – este princípio diferencia as atividades 

internas e externas. Ele enfatiza que as atividades internas não podem ser 

compreendidas se forem analisadas separadamente de atividades externas, porque umas 

se transformam nas outras. Internalização é a transformação de atividades externas em 

internas e fornece um meio para as pessoas abstraírem potenciais interações com a 

realidade, sem realizar manipulação real com objetos reais (simulações mentais, 

fantasias, planos alternativos). A externalização transforma atividades internas em 

externas, sendo muitas vezes necessária quando uma ação interiorizada deve ser 

“revista” e “reparada”. Também é importante quando uma colaboração entre várias 

pessoas exige que a atividade seja realizada externamente, a fim de ser coordenada.  

• Desenvolvimento – este princípio mostra que não se trata apenas de um 

objeto de estudo, sendo também uma metodologia de pesquisa em geral. O método de 

pesquisa básica na Teoria da Atividade não é composto por experimentos de 

laboratório, mas pela experiência formativa que combina participação ativa com o 

monitoramento das mudanças históricas de desenvolvimento dos participantes. Portanto 

exige que as atividades sempre sejam analisadas no contexto do desenvolvimento em 

diferentes níveis.  

Para compreender qualquer fenômeno humano complexo, temos que 
reconstruir suas formas mais primitivas e simples e acompanhar seu 
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desenvolvimento até seu estado atual – em outras palavras, estudar-lhe a 
história. (VEER; VALSINER, 2009,  p.209) 

 

 O objetivo básico do estudo histórico é reconhecer a relação essencial que existe 

entre processos psíquicos e sua direta relação com o ambiente. Isto possibilita perceber 

a origem (gênese) da vida psicológica a partir da evolução cultural ao longo do tempo. 

Neste contexto se insere o estudo de Vigotski sobre o desenvolvimento humano, 

enfatizando as transformações entre o homem e seu ambiente por meio de artefatos e da 

atividade. A seguir, apresenta-se a contribuição de Vigotski para a Teoria da Atividade. 

 

1.2. A contribuição de Vigotski  para a Teoria da Atividade 

A contribuição de Vigotski (2008) está relacionada com o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores por meio de atos instrumentais e da transformação de funções 

sociais em habilidades individuais. Portanto relações mediadas entre o indivíduo e o seu 

meio, fazendo uso de artefatos físicos e cognitivos (signos), ou das relações sociais e 

interpessoais, como outros sujeitos, valores, normas, divisão do trabalho, teorias, 

projetos de produtos, planos, que são sistematicamente criados e produzidos 

(LEONTIEV, 1978; ENGESTRÖM, 1987; KUZOLIN, 2007). 

 Um dos fundamentos das pesquisas de Vigotski é estabelecer a relação entre a 

mente, a cultura e a sociedade. Ele considera que a noção de cultura não está limitada a 

um conjunto de fatores externos e sociais, influenciando a mente humana. Ao contrário, 

a cultura e a sociedade são forças geradoras diretamente envolvidas na produção da 

mente (KAPETLININ; NARDI, 2006). Vigotski argumenta que a atividade mental, 

inicialmente distribuída ou compartilhada entre indivíduos, é posteriormente 

reconstruída no plano interno através de um processo de transformação.  

 Vigotski explora, em princípio, o conceito de mediação relacionada com a 

atividade humana por artefatos psicológicos e artefatos físicos. Artefatos psicológicos 

são artefatos simbólicos (signos, símbolos, textos, fórmulas, organizadores gráficos) e, 

quando internalizados, ajudam os indivíduos no desenvolvimento de suas funções 
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psicológicas, como percepção, memória e atenção. Em oposição, artefatos físicos são 

projetados para dominar o ambiente. 

 O conceito de mediação é utilizado por Leontiev para estabelecer a inter-relação 

da atividade humana, explorando o aspecto subjetivo (psicológico) individual e coletivo 

e estabelecendo os níveis de hierarquia da atividade. Engeström expande o conceito de 

Leontiev para a atividade coletiva em comunidades, tendo como foco o resultado da 

atividade humana e a mudança organizacional. 

 Para esta pesquisa o conceito de mediação foi explorado distinguindo três 

categorias e suas respectivas funções: epistêmica, pragmática, heurística (BÉGUIN, 

2007; BÉGUIN; RABARDEL, 2000; RABARDEL, 2002): 

• Função epistêmica: o uso do artefato como tecnologia para produção do 

conhecimento sobre o objeto da atividade; 

• Função pragmática: o uso do artefato para transformar o objeto atividade; 

• Função heurística: o uso do artefato tanto para transformar o sujeito, 

como para gerenciar ou transformar as ações de outro sujeito ou grupo de 

sujeitos como função colaborativa. 

 

 Outro ponto importante a destacar nesta proposta está relacionado à objetivação 

do artefato. Objetivação é um processo de senso corporificado, isto é, da maneira como 

os humanos inscrevem seu senso pessoal e valor nos objetos de seu ambiente: é a 

atividade transformadora (criadora de formas) mediada por um propósito sensivelmente 

objetivo.  

A noção de objetivação é mais fácil de compreender no caso dos artefatos. O 
que distingue um artefato de um objeto físico bruto? (por exemplo, o que 
distingue uma mesa da matéria prima da qual é feita?). A resposta reside no 
fato de que o artefato contém significado não em virtude de sua natureza 
física, mas porque foi produzido para certo uso e incorporado num sistema de 
fins e propósitos humanos. O objeto nos confronta então como uma 
‘corporificação’ de significado, colocado e sustentado nele pela atividade 
humana visada-orientada. (BAKHURST, 1995, p.160) 
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A objetivação, portanto, é meio pelo qual os seres humanos transformam o 

artefato (técnico ou psicológico) em um elemento idealizado que tem propriedades 

materiais e está diretamente relacionado com a atividade. Surge da necessidade e de 

intenções humanas já revestidas de conteúdo cognitivo e afetivo (WARTOFSKY, 

1979). O artefato é, pois, ideal e material.  

 Enquanto as pesquisas de Vigotski objetivaram entender as relações 

mediacionais por meio de artefatos e signos, o foco de Leontiev foi estabelecer níveis de 

hierarquia da atividade, ações e operações de tal maneira que se tornasse aceitável a 

interpretação dominante de Marx, ou seja, indivíduos reais que estabelecem ações 

intencionais com o seu meio a partir de condições materiais. Assim, enquanto para 

Vigotski a unidade de análise é focada na individualidade, para Leontiev análise é 

centrada na atividade do indivíduo: é a inseparabilidade entre consciência e atividade. 

Apresenta-se, a seguir, a contribuição de Leontiev para a Teoria da Atividade.  

  

1.3. A contribuição de Leontiev  para a Teoria da Atividade 

Leontiev estende e desenvolve o princípio de Rubinshtein sobre a unidade e 

inseparabilidade da consciência e da atividade em três aspectos. Inicialmente, Leontiev 

afirma que os estudos psicológicos não devem estar centrados apenas no aspecto 

psicológico ou na atividade (de acordo com Rubinstein), como a relação entre a 

atividade e experiências subjetivas. Em vez disso, sustenta que a relevância da atividade 

para a psicologia é de natureza mais geral: a atividade é de fundamental importância 

para a psicologia em decorrência de sua função especial, a função de transformar a 

realidade objetiva do sujeito em uma forma de subjetividade (LEONTIEV, 1978). A 

seguir, Leontiev foca nos fenômenos mentais conscientes e inconscientes. Por fim, 

Leontiev trata de ideias sobre a relação entre mente e atividade e a noção de semelhança 

estrutural entre processos internos e externos (LEONTIEV, 1978).  

 O que se verifica, portanto, é a atenção dada por Leontiev aos aspectos 

subjetivos do sujeito e seu meio, mudando a unidade de análise do desenvolvimento 
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humano: da ação individual mediada e orientada ao objeto, como em Vigotski, para a 

relação específica entre a consciência e a dinâmica das interações sociais e dos 

fenômenos sociais por meio da atividade coletiva. Vigotski tinha um conceito de ação, 

mas não desenvolveu a diferenciação entre ação e atividade, que devemos a Leontiev. 

 Leontiev exemplificou o funcionamento da hierarquia da atividade em seu 

exemplo sobre a atividade da caça coletiva (ENGESTRÖM, 1987) e como se 

desenvolve historicamente a divisão do trabalho a partir do motivo da atividade em 

satisfazer as necessidades na busca de alimentos e/ou por vestimentas.  

 Na caça coletiva, em sua organização para a caçada, nem todos os participantes 

nela engajados agem da mesma forma; dividem-se em grupos em que alguns indivíduos 

são encarregados de espantar e direcionar a caça a um local onde outros se escondem e 

planejam uma emboscada para, enfim, abatê-la. Quando um membro de um grupo 

realiza sua atividade de trabalho, ele também a faz para satisfazer uma de suas 

necessidades. Um batedor, por exemplo, ao fazer parte da caça coletiva, foi motivado 

pela necessidade do alimento ou, talvez, uma necessidade por roupas, obtida através da 

pele do animal morto. No entanto, a sua atividade estava diretamente orientada? Ela 

pode ter sido direcionada, por exemplo, com o objetivo de assustar o bando de animais e 

enviá-los para outros caçadores escondidos para uma emboscada. Isso, propriamente 

falando, é o que deve ser o resultado da atividade deste homem. E a atividade de caça 

desse membro individual termina com isso. O restante é completado pelos outros 

membros. Este resultado, ou seja, o envio do bando à emboscada pode não satisfazer a 

necessidade do batedor em busca do alimento, ou da pele do animal. Os processos de 

sua atividade, isto é, suas ações, as quais foram direcionados, portanto, não coincidem 

com o seu motivo e sua atividade; os dois foram divididos entre um e outro, neste 

exemplo. Os processos, o objetivo e o motivo que não coincidiram com os de outros 

membros, vamos chamá-los de “ações”. Podemos dizer, por exemplo, que a atividade 

do batedor é a caça, e o envio do bando à esboscada a sua ação (LEONTIEV, 1978). 

  Tal distinção muda a unidade de análise do desenvolvimento humano: da ação 

individual mediada e orientada ao objeto, para atividade coletiva mediada orientada ao 

objeto. Pois, ainda referindo-se ao exemplo da caçada, a ação de espantar a caça parece 
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“sem sentido e injustificável” se não levarmos em conta a atividade coletiva em sua 

totalidade (LEONTIEV, 1981, p. 212)  

 Portanto, este exemplo retrata a diferenciação entre ação individual e a atividade 

coletiva. Esta distinção é evidente na reconstrução da divisão do trabalho como um 

processo histórico por trás do desenvolvimento das funções psicológicas (LEONTIEV, 

1981, p. 208). Nesse exemplo, as ações individuais, que foram direcionadas, não 

coincidem com o seu motivo e sua atividade; os dois foram divididos entre um e outro. 

Os processos, o objetivo e o motivo que não coincidiram com os de outros membros 

vamos chamá-los de “ações”, mas a atividade é coletiva (LEONTIEV, 1978, p. 209-

210). 

 Assim, a contribuição de Leontiev para a Teoria da Atividade  está relacionada 

ao reconhecimento e à importância do aspecto coletivo da atividade humana. O autor 

propõe um sistema integrado em uma hierarquia da atividade e considera esta como 

unidades organizadas em três camadas hierárquicas (Figura 3), tendo início com um 

motivo ou uma necessidade, seguido de ações destinadas à realização dos objetivos 

desejados e operações controladas pelas condições de execução. 

                                

Figura 3. Modelo Hierárquico da Atividade de Leontiev (NARDI, 1996, p. 30) 

   

 No modelo hierárquico (Figura 3), a atividade é a unidade definida pelo motivo. 

 Na Figura 3, a necessidade é uma condição interna (um pré-requisito) para que 

ocorra a atividade. Contudo a necessidade não pode determinar a direção exata da 
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atividade, orientando-se a partir das metas dessa atividade. Na medida em que a 

necessidade encontra a sua direção em um objeto (que se torna “objetivado”), o objeto 

torna-se o motivo da atividade, e é isso que a estimula. 

 O motivo, Figura 3, representa a condição necessária para que ocorra uma 

atividade. Em outras palavras, uma atividade existe para satisfazer um motivo ou 

necessidade do ser humano. Portanto as metas de uma atividade podem ser identificadas 

através do motivo  (BERTELSEN; BODKER, 2003).  

 As ações, Figura 3, são representadas por processos, isto é, passos ou 

procedimentos conscientes que devem ser direcionados para cumprir as metas da 

atividade. De tal modo que uma atividade é focada em satisfazer um motivo, as ações 

são orientadas para a realização consciente das metas. Uma ação ou várias ações podem 

ser direta ou indiretamente orientadas para a realização de uma ou várias metas. As 

ações, portanto, podem ser entendidas como processos direcionados às metas, tendo 

vida (existência) temporária em relação à atividade. Às vezes, as ações são executadas 

repetidamente até que o objetivo desejado seja alcançado. Essas ações repetidas ou 

rotinas são transformadas em operações internalizadas e prontas para processá-las, 

quando necessário. Leontiev explica que este processo de transformação traz nova 

compreensão da atividade em que o ser humano está envolvido (LEONTIEV, 1978).  

 Ainda, pela Figura 3, nota-se que os aspectos operacionais das ações tornam-se 

rotineiros e inconscientes com a prática. Isso significa que a função psicológica de 

pensar sobre o modo de executar uma determinada ação sofre alteração com a prática 

repetitiva, isto é, torna-se natural, não exige mais pensar sobre como proceder para seu 

desenvolvimento. O sucesso das operações depende, pois, das condições sob as quais 

determinada ação é executada, sendo que o motivo e o objetivo  

da atividade permanecem os mesmos, pois mudança no motivo leva a outras metas e 

operações.  

 Isso implica que as operações são controladas pelas condições em que o objetivo 

é apresentado. Como resultado da influência das condições, a execução de uma 

operação pode ser transformada em uma série de ações, uma vez que podem ocorrer 

mudanças nas condições normais de execução. Contudo uma atividade pode ser 
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dinamicamente transformada, como resultado das mudanças que ocorrem nas condições 

em que determinada ação será realizada.  

 Leontiev escreveu sobre a importância da mediação na atividade humana. No 

entanto, em sua Teoria da Atividade, maior atenção é dada para os aspectos subjetivos 

do sujeito, não sendo dito muito sobre os papéis e responsabilidades dos indivíduos 

envolvidos na realização da atividade. Além disso, a ideia de contradições internas 

como força propulsora de mudança e desenvolvimento no sistema de atividade ganha 

força na Teoria da Atividade a partir das ideias de Engeström, como artefato para 

entender o diálogo, as múltiplas perspectivas e vozes, as contradições, a produção e a 

mundança organizacional. 

 A seguir, apresenta-se a contribuição de Engeström para a Teoria da Atividade. 

 

1.4. A contribuição de Engeström para a Teoria da Atividade 

Yrjö Engeström, finlandês e pesquisador educacional, expandiu o conceito de Vigotski 

sobre mediação por artefatos e as ideias de Leontiev sobre a atividade humana, em um 

modelo que reflete a natureza coletiva e colaborativa da atividade. A revisão mais 

significativa da noção de Leontiev de atividade como interação sujeito-objeto é a adição 

da comunidade, o que resultou em uma estrutura que compreende uma interação de três 

vias entre sujeito, objeto e comunidade (Figura 4). 

 

   

  Figura 4. O Modelo da Atividade de Engeström (ENGESTRÖM, 1987, p.78) 
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 O   Modelo Atividade de Engeström (Figura 4) é composto por: 

• Objeto – representa a natureza da atividade humana intencional 

(individual/coletivo) que permite aos indivíduos controlar as próprias 

motivações e comportamentos na realização da atividade. 

• Sujeito – representa a natureza individual e coletiva da atividade humana. A 

relação dos sujeitos com o objeto da atividade é mediada através do uso de 

artefatos (físicos ou signos). 

• Artefato – são mediadores na atividade e na relação com o objeto, podendo ser 

tanto físico como psicológico (signos). 

•  Comunidade – representa as partes interessadas em determinada atividade ou 

partes que compartilham o mesmo objeto da atividade. Ela apresenta a análise da 

atividade que está sendo investigada no contexto sociocultural do ambiente em 

que os sujeitos atuam. 

• Regra – destaca o fato de que dentro de uma comunidade de sujeitos há regras e 

regulamentos que afetam o modo com que a atividade é realizada. Podem ser 

tanto explícitas como implícitas. A regra ajuda a estabelecer influências 

ambientais e as condições em que a atividade é realizada. 

•  Divisão do Trabalho – reflete a atribuição de responsabilidades e variedades de 

papéis de trabalho e responsabilidades entre os sujeitos envolvidos na realização 

de determinada atividade dentro de uma comunidade.  

 

Além dos componentes sistêmicos, o modelo representado na Figura 4 

representa a atividade transformada em consumo e subordinada aos três aspectos 

dominantes da atividade humana: produção, distribuição e troca (ou 

comunicação), conforme Engeström (1987) ao citar Marx (1973): 

 A produção cria os objetos que correspondem às necessidades; distribuição 
divide estes objetos de acordo com as leis sociais; troca (ou comunicação) 
estabelece como as partes já divididas serão trocadas de acordo com as 
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necessidades individuais e, finalmente, no consumo, são os passos dos 
produtos fora desse movimento social, e se torna um objeto de consumo para 
satisfazer as necessidades individuais. Assim, a produção parece ser o ponto 
de partida, o consumo o ponto final, distribuição e troca o meio (...). (MARX, 
1973, 89) 

  

 De acordo com Marx (1973), a atividade humana nunca é independente de 

outras atividades. O produto (resultado) da atividade humana é, ao mesmo tempo, o 

produto prévio decorrente do processo de trabalho com o processo posterior dos meios 

de produção. Portanto o produto é o resultado e uma condição essencial das atividades 

humanas. Este aspecto conecta as atividades no espaço e no tempo. Uma atividade 

requer meios de produção originados de outras pessoas ou em outro lugar e tempo. 

Portanto, na prática, se pode concluir que toda atividade está ligada a outras atividades. 

 Assim, na visão de Marx, o consumo representa a necessidade do trabalhador 

que pode ser satisfeita por meio do compartilhamento de produtos provindos da 

atividade coletiva. Portanto se pode concluir  que a diferenciação entre ação e atividade 

coletiva pode ser historicamente traçada por meio da divisão do trabalho, que, no 

interior  de uma comunidade, leva à separação entre a ação e a atividade coletiva para 

satisfazer uma necessidade humana. Devido a essa separação, as ações individuais não 

satisfazem, diretamente, as próprias necessidades individuais, as quais são satisfeitas ao 

compartilhar os produtos da atividade coletiva. Assim, a satisfação das necessidades é 

mediada por um processo social de distribuição. As necessidades do trabalhador são 

satisfeitas por compartilhar uma parte dos produtos de sua atividade coletiva, que é 

regulada por meio de relações que são específicas para cada produção. 

 O Modelo de Atividade de Engeström sugere a possibilidade de analisar grande 

número de relações, mediadas por: 

• Artefatos físicos e signos para a interação sujeito-objeto; 

•  Regras para a interação sujeito-comunidade; 

• Divisão do trabalho para a interação comunidade-objeto.  
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Portanto é possível identificar diversas subatividades que estão interligadas e 

unidas pelo objetivo comum em que a atividade é focada. Como resultado da 

interconexão, contradições podem ocorrer dentro de e entre subatividades e 

podem afetar a transição do sistema de atividade. No entanto a tarefa essencial é 

sempre a de compreender o todo sistêmico, e não apenas conexões separadas.  

 Contradição é o princípio de automovimento, de transformação, e é um conceito- 

-chave na aprendizagem por expansão de Engeström (1987), entendido pelo autor como 

tensões que podem ser detectadas e tratadas no sistema de atividade. Distúrbio, dilema e 

conflito não são contradições, mas manisfestações de contradições. Contradições podem 

ser entendidas através da análise histórica de mudanças e desafios que afetam a 

atividade, ou seja, são expressões de tensões (um estado em que forças atuam) entre e 

dentro do sistema de atividade de Engeström (1987).  Na Teoria da Atividade, 

distúrbios são entendidos como desvios do curso normal dos eventos determinados pelo 

processo da atividade. Isso significa que novas etapas qualitativas e formas de 

atividades surgem como soluções para as contradições das formas da fase anterior e que 

podem ser visualizados no tempo e espaço. O princípio de desenvolvimento, no 

esquema de Engeström (1992), identifica quatro tipos de contradições: 

• Contradição primária – é interior em cada um dos nós de um sistema de 

atividade, emergindo das tensões entre o valor de uso e o valor de troca. Por 

exemplo, no uso de um novo software (o artefato) pode haver problemas 

quanto às regras de uso de suas funcionalidades. 

• Contradição secundária – é aquela que surge entre os nós de um sistema de 

atividade, quando o sistema central incorpora elementos de fora. Por exemplo, 

certo tipo de tecnologia digital pode ser adequado para uso em uma escola, mas 

pode ser inadequado para certas aplicações em outra escola. 

• Contradição terciária – descreve os potenciais problemas emergentes na relação 

entre a atividade central (forma atual de um sistema de atividade) e formas 

culturalmente mais avançadas da atividade.  Por exemplo, o professor quer 

utilizar o celular em sala de aula para estudo em física, mas o aluno o utiliza 
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para ouvir música. O avanço de um sistema de atividade pode ser prejudicado 

pela resistência à mudança, demonstrada pela organização existente do sistema 

de atividade atual. 

• Contradição quaternária – ocorre no interior de uma rede de sistemas de 

atividade, isto é, entre o sistema de atividade central e sistemas de atividades de 

outros envolvidos na produção de um resultado comum. Cada componente de 

um sistema de atividade central é o resultado (produto) de outros sistemas de 

atividades. Por exemplo, quando é feita a comparação de resultados de alunos 

para identificar os “estudantes mais qualificados”, com “mais competência nas 

TDIC”, “melhor divisão de trabalho”. 

Uma aplicação prática da Teoria da Atividade nos estudos de Engeström é a 

Teoria da Aprendizagem Expansiva (ENGESTRÖM, 1987; ENGESTRÖM; 

SAMMINO, 2010). Ao relacionar aprendizagem como atividade em que os 

aprendizes estão envolvidos na construção e implementação de um objeto 

radicalmente novo, mais amplo, complexo e conceitual para sua atividade, a 

Teoria da Aprendizagem Expansiva usa do conceito de contradições dentro de e 

entre Fsistemas de atividades, como forças direcionais na aprendizagem e no 

desenvolvimento humano. Nesta pesquisa, por exemplo, o ciclo expansivo pode 

sugerir a troca por outra tecnologia digital no AVA Moodle ou mesmo uma nova 

modelagem de uma disciplina para integração de outras tecnologias.    

 Segundo Engeström, um ciclo expansivo começa com os indivíduos 

questionando práticas aceitas e aos poucos se expande em um movimento ou uma 

instituição coletiva (ENGESTRÖM, 1999b). O desenvolvimento no sistema de 

atividade ocorre como processo de aprendizagem coletivo, ao longo do tempo, gerando 

resultados, como construção de novos artefatos e novos modelos de práticas 

compartilhadas, e não apenas no nível cognitivo dos indivíduos. Cabe a estes a 

aprendizagem e a reorganização do sistema de atividade como um todo. Por exemplo, 

trabalho distribuído, dinâmica de grupo, racionalização para desenvolvimento de 

projetos. Assim, a aprendizagem por expansão deve ser entendida como construção e 



54 
 

 
 
 
 
 
 
 

resolução de sucessivas contradições e pode ser representada em diagrama pelo ciclo de 

expansão (Figura 5).  

                                                            

 

Figura 5. Ciclo de aprendizagem expansiva (ENGESTRÖM, 1999b, p.80) 

 

 Na Figura 5 o ciclo de expansão se inicia com o questionamento sobre os 

problemas experienciados na situação atual do sistema de atividade. Esta fase é 

caracterizada pelo questionamento sobre as dificuldades, as insatisfações com a situação 

existente, um estado de indeterminação ou crise que orienta para a necessidade de fazer 

alguma coisa. Esta fase é denominada de estado de necessidade (ENGESTRÖM, 

1999b), em que as contradições aparecem na forma básica como contradições primárias. 

Durante esta fase, os sujeitos do sistema de atividade iniciam a discussão, contestam o 

atual momento do sistema de atividade, provocam mudanças nas atividades e nos 

objetos e se dispõem a obter um meio (métodos e tecnologias no sentido amplo) para a 

solução.  

 A segunda fase é caracterizada pelo agravamento dos problemas experienciados 

na fase anterior.  Aparecem as contradições secundárias, a análise e a busca de novas 

soluções. O conceito de duplo vínculo pode ser interpretado como “um dilema 

essencialmente social que não pode ser resolvido através de ações individuais isoladas – 

mas em ações co-operativas que podem trazem uma forma historicamente nova da 

atividade” (ENGESTRÖM, 1987, p. 165). Neste ponto, as contradições começam a 



55 
 

 
 
 
 
 
 
 

produzir tensões e “rupturas” entre os elementos do sistema de atividade. Os sujeitos 

participantes das atividades “sentem” que não é possível continuar fazendo as coisas no 

modo como estão sendo feitas, mas ainda não têm clareza e conhecimento sobre o que 

deve ser feito e como, para resolver os problemas (ENGESTRÖM, 1987). 

 Na terceira fase, modelando a nova solução, o agravamento do problema orienta 

para soluções que podem ou não incluir uma expansão do objeto em questão. O 

problema pode ser solucionado simplesmente com mudanças dos elementos do sistema 

de atividade, como uma tecnologia digital, uma nova regra de trabalho, um novo modo 

de fazer uma tarefa. Contudo, se o problema é agravado com a crise no sistema de 

atividade, as pessoas podem reclamar por mudanças e rupturas no sistema como um 

todo, e um novo ciclo expansivo pode estar se inicializando. É um novo “redesenho” da 

atividade que muda os objetos, propósitos da atividade, os artefatos, as regras. Uma vez 

que a solução é “modelada”, a nova atividade idealizada pode ser implementada. 

 A quarta fase é caracterizada por examinar e testar o novo modelo. É a fase de 

aplicação, em que o sistema inicia sua materialização como plano idealizado. São 

necessários ajustes entre o antigo e o novo sistema de atividade. 

 Na quinta fase, implementando o novo modelo, podem surgir resistências em 

função tanto do desenvolvimento insuficiente dos novos elementos (que não são 

totalmente adaptados para suprimir as reais necessidades do sistema, pois os sujeitos 

ainda não têm possibilidade de prever o sistema como um todo) como da 

incompatibilidade entre o novo e o antigo sistema de atividade. Esta e a quarta fase são 

predominadas pelas contradições terciárias. 

  Na sexta fase, refletindo sobre o processo, enquanto o sistema de atividade está 

em curso de implementação, novos objetos começam a ser produzidos, e é comum que a 

nova atividade, produto do novo sistema, vá colidir com interesses de outros sistemas de 

atividades que seguem o antigo modelo. Assim, é necessário resolver (gerenciar) essas 

tensões com os demais sistemas antes da consolidação, e são consideradas como 

contradições quaternárias.  
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 A sétima fase, consolidando e generalizando a nova prática, é caracterizada 

pelo período de estabilidade temporal até o surgimento de novos distúrbios e o início de 

um novo ciclo de expansão. 

 A Teoria da Atividade pode ser utilizada como um quadro analítico para o 

desenvolvimento e avaliação de projetos de sistemas interativos, com base na ideia 

“centrada na atividade” (BODKER; PETERSEN, 2000; NARDI, 1996; KAPTELININ; 

NARDI, 2006; KAPTELININ et. Al., 1999; ENGESTRÖM, 1987). Um dos mais 

elaborados estudos do uso da Teoria da Atividade com tecnologia (de modo geral) está 

relacionado com a Gênese Instrumental (BÉGUIN; RABARDEL, 2000; RABARDEL; 

BOURMAUD, 2003; RABARDEL, 2002). A abordagem foca sobre a integração de 

artefatos na estrutura da atividade humana. A Gênese Instrumental sustenta que o uso de 

artefatos não acontece de uma só vez. Normalmente, é um resultado de transformações 

do desenvolvimento dos artefatos, do indivíduo e das interações sociais, e essas 

transformações podem levar certo período de tempo. O Capítulo seguinte descreve a 

Gênese Instrumental. 

 

1.5. A Gênese Instrumental  

 A base provém da abordagem de Vigotski sobre mediação por artefatos. Foi 

desenvolvida por Rabardel (2002), para o qual, apesar de um objeto, material ou 

abstrato, estar disponível para a realização de certo tipo de atividade, só se torna útil 

quando o utilizador sabe em que tipos de tarefas e de que maneira esse objeto pode ser 

utilizado.  

 Assim, o autor define artefato como uma entidade mista composta por: i) 

qualquer coisa, material ou simbólico, produzido pelo sujeito ou por outros;  ii) um  

esquema ou vários esquemas  de utilização associados, resultantes de uma construção 

própria do sujeito, autonomamente ou pela apropriação de  esquemas  sociais pré-

existentes: 

Um artefato é formado de dois componentes: um objeto e um esquema 
mental que define o uso do objeto em certo contexto para certo propósito. 
Um artefato não pode ser confundido com um objeto. Um objeto somente 
torna-se um artefato através da atividade do sujeito. Neste sentido, enquanto 
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um artefato é claramente um mediador entre o sujeito e o objeto é, também, 
composto pelo sujeito e pelo objeto (BÉGUIN; RABARDEL, 2000, p.175). 

 

 Esquema é o meio que permite ao sujeito assimilar situações e objetos (físicos 

ou simbólicos), personagens, planos, ações, com os quais ele é confrontado. É uma 

abstração, um protótipo dos objetos ou domínios da realidade que representa. As 

informações dos esquemas são organizadas formando uma estrutura organizacional com 

capacidade para incorporar uma realidade externa. Os componentes de um esquema 

podem estar em diferentes estados de ativação  (CALVO, 1992), que dependem de 

fatores externos e internos, como as metas de um leitor de organizar um texto através de 

um processador de texto, em ambiente computacional. Isso influencia o modo como os 

esquemas serão utilizados com uso do processador de texto. 

 O conceito de esquema é utilizado para designar a ordem formal organizacional 

que uma série de representaçãos adquire em um sistema de natureza simbólica. Todo 

sistema representacional, qualquer que seja sua natureza (biológica ou artificial), 

apresenta as seguintes características (SÁNCHEZ; MARQUÉS, 1992, p. 264-265):  

 a) Domínio: as representações se referem a um mundo de objetos, eventos, 

 atributos ou relações que foram parte da realidade. 

  b) Código: representa a informação codificada. 

  c) Meio: é o suporte físico que confere materialidade à informação.  

  d) Processo: determina as operações que incidem sobre as estruturas, como 

 codificação, armazenamento, recuperação e execução. 

  

 Um esquema, ao proporcionar um modelo específico da situação, utiliza rotinas 

de codificação e rotinas de controles. As rotinas de codificação operam na avaliação e 

verificação das diversas etapas para a construção final da informação e especificam os 

seguintes processos: a) um componente de seleção, que determina a informação 

relevante proveniente do meio; b) um componente de abstração, que limita a informação 
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significativa, isto é, reduz semanticamente a informação processada, condensando os 

detalhes em ideias ordenadas ou mais gerais; c) um componente de interpretação, que 

gera informação eventualmente útil para a determinação conceitual do estímulo e d) um 

componente de integração, que forma uma representação unitária que articula a 

informação proporcionada pelo produto das três operações anteriores (SÁNCHEZ; 

MARQUÉS, 1992, p.336-349). 

 Um esquema está relacionado ao contexto e à relevância do estímulo presente, 

dado que se desenvolve de acordo com certas características que são detectadas e as 

relações que definem a transição dessas  características. As relações estimulam a edição 

e atualização de um esquema e têm como propriedade auxiliar o sujeito na seleção dos 

dados que julga relevantes. A evolução do esquema e o uso pelo sujeito seguem dois 

processos complementares: um incorpora coisas no sujeito – o processo de assimilação; 

o outro é de adaptação às coisas. 

 Em suma, um esquema contém uma representação implícita e explícita da 

realidade obtida como produto do processo de organização e assimilação de uma 

atividade, dando significado às experiências. Ele possibilita a antecipação de objetivos 

pelo sujeito, designa processos, manipula e ajusta regras de ações para atuar sobre 

dados. 

 Analisar um esquema oferece a oportunidade de observar as variáveis do 

processo de acomodação da experiência, como integração do passado com o presente. 

Ele se torna, pois, comportamentos que, a partir de um esforço repetitivo, constroem 

outros esquemas cada vez mais adequados, garantindo a extensão de uma rede de 

significados. Assim, um esquema possibilita a representação do mundo real no mundo 

subjetivo.  

 Segundo RABARDEL (2002), a construção de um artefato não é espontânea, 

ocorrendo através de um processo designado por Gênese Instrumental, ou seja, o 

“nascimento” de um artefato ocorre quando o utilizador se apropria do artefato, ao 

desenvolver esquemas mentais que envolvem capacidades de utilização de forma 

proficiente sobre as circunstâncias em que o artefato é útil. Este processo é apresentado 

como um duplo movimento: um movimento de instrumentação, dirigido para o 
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utilizador, e um movimento de instrumentalização, dirigido para o artefato 

(TROUCHE, 2005). 

 Os processos de instrumentação e de instrumentalização encontram-se 

profundamente interligados, não sendo, em geral, possível indicar, em determinada 

situação ou em dado momento, qual está ocorrendo. O que os distingue é o foco. Assim, 

no processo da instrumentação o sujeito se desenvolve, enquanto no processo de 

instrumentalização o artefato evolui. Este dois momentos, juntos, contribuem, 

frequentemente de forma dialética, na construção e evolução do artefato e do sujeito, 

mesmo se, dependendo da situação, um dos processos é mais desenvolvido ou 

predominante que o outro (BÉGUIN; RABARDEL, 2000). No primeiro momento a 

pessoa fica sob a influência da interpretação e utilização do artefato (a finalidade com 

que o artefato foi projetado e suas propriedades funcionais): é o ato da instrumentação. 

No segundo momento, a pessoa recria o uso do artefato idealizando ou alterando as 

funcionalidades ideal (organizacional) ou física. Portanto o artefato sofre ação da 

pessoa, este é o ato da instrumentalização.  

 Rabardel (2002) distingue três estágios de evolução da ação na elaboração de um 

esquema: 

• O primeiro é o da ação material sem conceituação, mas cujo sistema de 

esquemas já possui um conhecimento elaborado. É neste nível que o 

comportamento instrumental é constituído.  

• O segundo é o da conceitualização dos elementos, obtida pela ação consciente e 

interiorizada, como representação semiótica  (linguagem, imagens mentais, etc),  

com a possibilidade da adição de dados novos ao conceito.  

• O terceiro ocorre por meio de operadores considerados “abstracionais”  que são 

baseados em operações anteriores. 

 

 Os esquemas estão associados à utilização do artefato e pertencem a duas 

dimensões da atividade (RABARDEL, 2002): 
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a) Atividade relacionada a tarefas secundárias, isto é, relativa ao gerenciamento 

das características e das propriedades específicas do artefato. É o estágio de 

uso do artefato. Tem relação com o nível dos esquemas elementares 

(esquema de uso) orientados às ações e atividades específicas diretamente 

relacionadas com o artefato. 

b) Atividade  primária ou principal, orientada em relação ao objeto do qual são 

o meio de execução. O ajuste do esquema pertence a esta classe de atividade 

e corresponde às ações mediadas por artefato. Estas derivam de significados 

provindos de ações globais que visam a operar e transformar o objeto da 

atividade. Para isso, operações são elaboradas de forma a incorporar 

esquemas prévios, que Vigotski denomina de ato instrumental. A introdução 

do artefato envolve a reestruturação da atividade dirigida para o objetivo 

principal do sujeito.  

 

 Apesar de o esquema representar um processo lógico de ação-operação, não é 

um elemento estático, estando isolado apenas em razão do aspecto psicológico 

individual. Assim, ele contém uma dimensão social pelo fato de que seu 

desenvolvimento ocorre no curso de um processo de transmissão e transferência com 

outros sujeitos e artefatos, como informações que são repassadas de sujeito a sujeito por 

meio de treinamento de complexos sistemas técnicos e suporte aos sujeitos (manual, 

guia do sujeito e outros suportes contidos ou não no próprio artefato). Isso é chamado 

esquema de uso social (RABARDEL, 2002). 

  O sujeito pode adaptar ou mudar o artefato, se não for suficientemente adequado 

para resolver seus problemas. Ao mesmo tempo, ele altera e organiza a natureza da 

tarefa, adapta o artefato e cria problemas para os quais novos artefatos são necessários e, 

assim por diante.  

 
Note que o processo que foi definido é de natureza dupla. Primeiro, sujeitos 
“principiantes” podem tornar-se “experientes” [...], assim, devemos examinar 
como eles se envolvem com a atividade. Segundo, sujeitos adaptam e 
modificam artefatos e seus ambientes, de modo temporário ou mais 
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permanente [...] objetivando resolver problemas imprevistos que surgem em 
sua ação. Assim, devemos considerar o modo inventivo que eles trazem para 
a atividade. (BÉGUIN; RABARDEL, 2000, p.174) 

 Também desenvolve habilidades e conceitos de como operar o artefato, de como 

decidir que tarefas podem ser executadas com o artefato e quais métodos podem ser 

apropriados para uso do artefato.  O processo, que se refere à instrumentação, surge da 

utilização de esquemas e ações mediadas pelo artefato: constituição, funcionamento, 

evolução, adaptação e assimilação das funções. 

A instrumentação é o processo através do qual as restrições e potencialidades 
de um artefato permanentemente condicionam as ações do sujeito a fim de 
solucionar um dado problema. (TROUCHE, 2005, p. 274) 

A instrumentalização é o processo de personalização do artefato; é o processo 
de diferenciação do artefato através do qual o sujeito apropria do artefato [...]. 
Este processo pode ser considerado como “desfiguração” ou como uma 
contribuição do sujeito para o processo de projeto do artefato. (TROUCHE, 
2005, p. 274-275) 

 

 Este processo de concepção de um objeto para artefato, envolvendo a 

instrumentação e a instrumentalização, é conhecido como Gênese Instrumental 

(BÉGUIN; RABARDEL, 2000; BÉGUIN, 2007) e permite observar o uso do artefato a 

partir de três funções de mediação:  

• O uso do artefato como tecnologia para produção do conhecimento sobre 

o objeto da atividade (função epistêmica); 

• O uso do artefato para transformar o objeto atividade (função 

pragmática); 

• O uso do artefato tanto para transformar o sujeito, como para gerenciar 

ou transformar as ações de outro sujeito ou grupo de sujeitos como 

função colaborativa (função heurística).  

 A proposição da Gênese Instrumental é que os objetos devem ser projetados de 

modo que possam ser transformados eficientemente em artefatos, a partir dos usos na 

prática. Certos autores, como Rabardel e Trouche, enfatizam: 1) a importância da 
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flexibilidade no projeto do artefato, de forma que possam ser modificados pelos sujeitos 

e ajustados para os vários tipos de tarefas, 2) os projetistas devem levar em 

consideração as mudanças ocorridas nas práticas e as reais necessidades dos sujeitos 

durante o curso da apropriação do artefato. 

 Visando observar os usos dos artefatos no Curso Atualização em Gestão 

Administrativa para EAD, o Capítulo seguinte destina-se a descrever o processo da 

pesquisa. 
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CAPÍTULO II 

O PROCESSO DA PESQUISA 
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Este capítulo tem por objetivo apresentar os aspectos do processo da pesquisa: a 

concepção, os procedimentos e os métodos. A seguir são apresentados os tópicos que 

nortearam os itens citados. 

 
 
2.0. O processo da pesquisa 

O processo de pesquisa se inicia pelas minhas observações prévias de como os 

professores “adaptavam” seus conhecimentos, a partir das práticas da sala de aula na 

modalidade presencial, para as atividades na modalidade a distância, fazendo uso de 

tecnologias digitais. A total dependência do alicerce tecnológico confrontava os modos 

de atuação entre o antigo e o novo. Muitos professores procuravam por um padrão, um 

design, uma lógica que pudesse auxiliar o modo de atuar na EAD; outros até desistiam. 

Minha hipótese primária é que a tecnologia dificultava tanto em função do 

desconhecimento sobre as tecnologias digitais e suas funcionalidades quanto em função 

de uma inevitável tendência do professor no uso do senso pessoal de adaptação 

tecnológica a algum processo envolvendo uma teoria de aprendizagem. O resultado é a 

consolidação de um “esquema fechado” de instruções e de uso das tecnologias digitais, 

sem levar em consideração que a aprendizagem provém da necessidade de constantes 

mudanças para atender a normativa cultural e histórica. 

 O objetivo desta pesquisa é descrever e analisar os usos das TDIC na EAD, que 

se sucedem a partir do processo lógico de ações determinados por eventos intencionais e 

historicamente situados e que se alteram por meio de um mecanismo de transição das 

atividades. Para isso, se estudou tanto os usos de artefatos do tipo TDIC para 

planejamento, organização e disponibilização de um curso na EAD pelo professor, 

orientado por sistemas de atividades que se constroem e se modificam periodicamente 

pelas contradições ocorridas entre o que é disponibilizado, em um determinado período, 

e os usos pelo tutor e pelo aluno para o desenvolvimento das atividades propostas. A 

base do estudo é a Teoria da Atividade e a Gênese Instrumental. Dois foram os 

objetivos específicos: a) a descrição e análise da dinâmica do desenvolvimento histórico 

do curso como sistema de atividade; b) a descrição e a análise dos usos das TDIC pelo 

professor, tutor e aluno por meio da Gênese Instrumental por professor, tutores e alunos.  
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 O curso, denominado de Atualização em Gestão Administrativa para EAD, foi 

ofertado pelo CEAD de uma universidade pública, de setembro/2011 a dezembro/2011. 

Foi um projeto CAPES/CNPq para capacitação de coordenadores de Polos de Apoio 

Presencial e técnicos administrativos. Participaram do curso 25 Polos de Apoio 

Presencial distribuídos nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Para a pesquisa 

foram selecionados 10 Polos onde o sujeito capacitado exercia o cargo de coordenador. 

O critério de seleção se deu em função do número de acessos aos recursos do Moodle e 

do histórico de oferta de cursos do CEAD para esses Polos de Apoio Presencial, pois 

alguns atuavam desde a implantação do Sistema UAB na Universidade. O Quadro 2 

apresenta os sujeitos da pesquisa, a quantidade, a função no curso, o procedimento e o 

período de coleta de informações dos sujeitos.  

Quadro 2. Os sujeitos e as funções, os procedimentos e os períodos de coleta de dados  

Sujeito Quantidade Função Procedimento para 
coleta de dados 

Período de coleta de 
dados 

Professor 1 
Coordenação do 
curso, planejamento 
e desenvolvimento 
das atividades das 
disciplinas no 
Moodle. Atuava no 
CEAD. 

2 entrevistas estruturadas 
(uma face a face e outra 
por email). 
Descrição dos usos e 
frequências das 
tecnologias digitais do 
Moodle, ou de origem 
externa. 

Entrevistas: uma em 
junho de 2011; outra 
em setembro de 2011. 
Usos das tecnologias: 
agosto a outubro de 
2011. 

 

Tutor 2 
Auxilio ao professor 
na interação 
(comunicação) com 
os alunos para o 
acompanhamento 
das atividades 
propostas nas 
disciplinas. Atuava 
no CEAD. 

Descrição por meio das 
frequências de usos das 
tecnologias digitais do 
Moodle. 

Usos das tecnologias: 
agosto a outubro de 
2011. 

 

Aluno 10 
Desenvolvimento 
das atividades 
propostas pelo 
professor nas 
disciplinas. 
Exerciam a função 
de coordenador do 
Polo de Apoio 
Presencial. 

Descrição por meio das 
frequências de usos das 
tecnologias digitais do 
Moodle, ou das 
tecnologias externas ao 
AVA. 

Usos das tecnologias: 
agosto a outubro de 
2011. 
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 O Quadro 2 mostra que, além dos 10 coordenadores, que a pesquisa indica como 

alunos, participaram 1 professor e 2 tutores locais em relação à sede, ou seja, no CEAD. 

O curso teve uma carga horária de 90 horas distribuídas entre 3 disciplinas sequenciais: 

Comunicação e Logística Polos/IFES (30h), Gestão Administrativa para EAD (30h) e 

Tecnologia para a Gestão em EAD (30h).  

 O Capítulo III descreve com detalhes os dados do curso a partir do projeto de 

implantação e das informações obtidas pela entrevista com o professor. 

 A seguir, a descrição do desenvolvimento metodológico e os métodos da 

pesquisa. 

 

2.1. O desenvolvimento metodológico da pesquisa 

Antes de iniciar a descrição metodologica, apresento algumas particularidades que 

determinaram as ações desta pesquisa: a) o curso não era regularmente oferecido, mas 

foi uma proposta que tinha por objetivo a capacitação de profissionais que atuavam na 

EAD, obedecendo a um período de tempo determinado; b) o curso, no início da 

pesquisa, já havia terminado, sendo possível ter contato apenas com o professor para 

certas informações, portanto demais dados de sujeitos foram obtidos nos registros no 

Moodle; c) o AVA Moodle foi o principal meio para disponibilização de conteúdos e 

funcionalidades para uso, tendo suporte de outros artefatos do tipo TDIC, como 

videoconferência/webconferência e editor de texto; c) as disciplinas realizadas em 

épocas não distantes evitaram efeitos de memória e as análises estatísticas (Alfa de 

Cronbach e qui-quadrado) permitiram avaliar tanto a confiabilidade dos artefatos da 

análise, quanto o caráter reprodutivo e as mudanças de usos das tecnologias entre as 

atividades. 

 O processo de desenvolvimento metodológico se estabeleceu com base na 

Teoria Histórico-Cultural, orientada pela Teoria da Atividade e pela Gênese 

Instrumental. A escolha da Teoria da Atividade está relacionada ao fato de estudar o 

objeto da pesquisa (o curso com um todo) como um sistema de atividade que permite 

descrever o seu funcionamento e o desenvolvimento; a Gênese Instrumental a relação 
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entre sujeito e tecnologia dentro da atividade. A partir da abordagem teórica, a 

metodologia foi composta por um conjunto de métodos utilizados para a coleta e análise 

de dados. No geral, o método considerado foi o misto (CRESWELL, 2010), por permitir 

que o enfoque qualitativo fosse complementado pelo quantitativo.  

 A fim de descrever e a analisar os usos das TDIC no contexto do curso de 

Atualização em Gestão Administrativa para EAD, é necessário compreender, a partir da 

origem do curso, a dinâmica histórica das atividades envolvendo as TDIC. Assim o 

método consistiu de duas etapas básicas: a) o uso da Teoria da Atividade para descrição 

e análise do curso como um sistema de atividade que se transforma em sua história; b) o 

uso da teoria da Gênese Instrumental para descrição e análise dos usos e transformações 

das atividades por meio dos artefatos do tipo TDIC.  

 Apesar de restrições para observação do curso como objeto de análise, por 

exemplo, o término do curso no tempo da pesquisa e as dificuldades de coleta de 

informações dos alunos e tutores, a escolha foi influenciada tanto pelo aspecto temporal 

de curta duração quanto pela sequencialidade das disciplinas, auxiliando na descrição 

dos períodos históricos de desenvolvimento que influenciaram os usos das TDIC. O 

tempo permite observar um fenômeno não apenas na qualidade de um ponto fixo 

imutável, mas em sua dinâmica funcional sistêmica: o tempo é referencial de algo que 

está acontecendo dentro de um processo histórico como parte de um esquema de 

diferenciação entre os componentes do sistema (LUHMANN, 2009). 

 Nesta pesquisa se considera que esta diferenciação orienta para uma das 

possibilidades de direção de desenvolvimento que ocorre dentro de períodos de tempo, e 

que, em princípio, a direção orientadora de desenvolvimento é a mesma em um período; 

a mudança de direção indica o término de um período de desenvolvimento, e o início de 

outro diferente do anterior. Se ocorrerem mudanças mudam-se a direção e o período. 

Assim, o período estabelece uma relação temporal da causa do desenvolvimento entre o 

“antes” e o “depois”; é um evento histórico em que é possível descrever um ciclo do 

desenvolvimento. O passado, o “antes”, permite apresentar o histórico mostrando 

quando e como emergiu cada elemento de uma estrutura, e o “depois” – o presente para 

o futuro – a atual estrutura do objeto de estudo e sua possível direção. A compreensão 
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das sequências de eventos ou ações possibilita a descrição e a análise do 

desenvolvimento do objeto. 

  Este estudo está interessado em sistema aberto, em que algo está em constante 

processo de criação. O caráter “aberto” expressa a dimensão histórica e o 

desenvolvimento da complexidade estrutural, e se torna interessante em função da 

própria diferenciação (mudança) causada pelo desenvolvimento, na medida em que este 

pode ficar permanentemente exposto às alterações. As ideias de Luhmann (2009) de 

sistemas oferecem a possibilidade de análise da ação social por meio da composição e 

interação de diferentes sistemas, e estimulam para o entendimento da “coconstrução” 

com os participantes na transferência de conhecimento cultural e na transformação das 

mensagens culturais – uma vez que o papel ativo de todos os participantes leva a vários 

ciclos de reconstrução das mensagens. Assim, a análise/síntese destas mensagens é o 

processo de relações de trocas com seus ambientes culturais. Esta abordagem é 

orientada para avaliar um sistema não apenas em função do funcionalismo estrutural, 

invariável, mas como aquele que possibilita integrar fenômenos que se descrevem como 

distúrbios decorrentes das contradições que ocorrem por meio de eventos 

periodicamente situados.  

 A fim de compreender a idéia de mudanças periodicamente situadas, faz-se 

necessário definir o conceito de período e fases. Um período é uma parcela da história 

que alguma coisa essencialmente nova desenvolve e que pode alterar a direção de 

desenvolvimento. “Um período é comumente entendido como um tempo no qual o 

princípio e a direção do desenvolvimento são os mesmos; o período se altera quando 

muda a direção” (QUEROL, 2011, p. 87).  

  O Período é dividido em fases, isto é, um processo de desenvolvimento dentro 

de certo período de tempo, sendo possível observar esta dinâmica, como por exemplo, a 

ocorrência de uma determinada contradição interna ao sistema. O ponto de mudança 

estabelece a transição de fases dentro do período. 

 O conceito de evento é caracterizado pela operacionalização de ações dentro um 

contexto histórico, que direcionam e transformam a estrutura da atividade (SEWELL 

Jr., 1996). Portanto não se trata de qualquer evento, mas aquele que tem uma origem, 
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principais forças que atuam sobre o evento, principais direções e novas leis resultantes 

das transformações que mudam as relações entre elementos do sistema. Deve existir, 

então, um contexto de condições históricas da ação, que deve estar pressuposto no 

sistema, para que se possam efetuar as ações e as mudanças. Luhman (2009, p. 44) 

salienta que para existir a ação é necessário estabelecer uma relação entre as condições 

internas do sistema com o seu meio, e os componentes instrumentais e consumatórios 

da ação. 

 Instrumental é tudo aquilo que tenha que ser concebido como meio que conduz à 

ação. Por consumatório não se deve entender apenas o fim ao qual a ação se propôs, 

mas a satisfação adquirida e o aperfeiçoamento do estado do sistema ao qual se chega 

quando se age. Estado representa uma situação atual do sistema, que permite uma 

análise de mudanças que ocorrem entre eventos históricos.  Com isto, quero dizer que 

esta pesquisa se utiliza dessas ideias para expressar o processo de movimento, que, 

orientado pela ação, diferencia os eventos dialeticamente, como proposto pela Teoria 

Histórico-Cultural da Atividade. 

 Mudança é entendida como a superação de uma contradição interna essencial de 

um sistema específico em estudo dentro de período de tempo e de fases. Estes 

componentes são partes da análise do “desenvolvimento”, que é entendido não apenas 

como uma sequência de estágios mecanicamente determinados de um sistema, mas 

como mudanças na estrutura do sistema. Em outras palavras, o desenvolvimento é 

ocasionado por contradições provindas tanto internamente quanto externamente ao 

sistema, que permitem observar, descrever e analisar a superação dessas contradições 

em certo intervalo de tempo.  

 Nesta pesquisa, as mudanças são descritas e analisadas a partir das tensões 

(distúrbio, dilema ou conflito) possíveis de serem detectadas durante as disciplinas, 

identificando tanto alterações nos tipos e usos das TDIC quanto na organização das 

disciplinas para atender as expectativas do professor, tutores e alunos. Para simplificar o 

termo, o conceito de tensão é tratado como distúrbio. 
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 Distúrbio implica a existência de uma “situação normal”, definida por planos, 

regras, tradições e ação inesperada de uma ação, estabelecendo rupturas. Rupturas são 

entendidas como “quebras” no entendimento intersubjetivo e no fluxo de informação 

entre dois ou mais participantes na atividade (ENGESTRÖM, 1992, p.19). Utilizei este 

conceito para identificar algo não desejado, inesperado, invasivo, uma inovação, isto é, 

algo que altera a “situação normal” e que pode ser observado pelo sujeito. Por exemplo, 

o baixo acesso ao fórum na atividade de discussão; a falta de interlocução entre o 

professor, tutores e alunos que dificultava o entendimento das atividades; o excesso de 

tarefas que gerou dificuldades no cumprimento das atividades. 

 Desenvolvimento, nesta pesquisa, significa superação de uma contradição interna 

essencial do sistema em estudo. Desenvolvimento está relacionado a um valor ou uma 

direção preferível a ser seguida (QUEROL, 2011, p. 88).  Por exemplo, a mudança no 

uso das TDIC é considerada quando um ciclo prévio e estável de uso é desestabilizado e 

finalizado com o início de outro ciclo de uso, e pode estar relacionada com alterações no 

tipo de tecnologia, na frequência em que é disponibilizada ou utilizada, na adaptação 

tecnológica, ou seja, na instrumentação e na instrumentalização. Assim, este estudo está 

interessado nos períodos possíveis de serem observados, tendo por referência o ciclo de 

expansão de Engeström (1987). 

 Para descrever e analisar a dinâmica do desenvolvimento do curso, em seu 

contexto histórico, e os usos das TDIC, apresentam-se as descrições dos procedimentos 

e métodos. 

 

2.2. O método para descrição e análise do desenvolvimento histórico 
do curso 

O objetivo foi identificar e analisar o “como”, o “porquê” e o “para quê” do curso, com 

base nas informações prévias (antes da execução do curso) obtidas pela análise do 

documento (Projeto) do curso no contexto do CEAD e das informações obtidas por 

meio de entrevistas com o professor. A partir do Projeto se identifica o propósito do 

curso, a matriz curricular, o ementário das disciplinas e os participantes; por meio da 

entrevista, a identificação e a descrição cronológica de eventos que sucederam as 
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mudanças no uso das TDIC dentro de um período e fase do desenvolvimento do curso. 

Apesar do surgimento de diferentes sistemas de atividades nos períodos, a proposta 

considerou o sistema de atividade final, porque o foco principal de análise era o uso das 

TDIC. O desenvolvimento histórico do curso está descrito no Capítulo III.  

 

 Salientando que a única fonte de possíveis contatos entre os participantes foi a 

do professor, foram feitas duas entrevistas estruturadas, que ocorreram 6 meses após o 

término do curso, portanto após a terceira disciplina. Foram dois momentos da 

entrevista: um face a face (gravado) e outro por e-mail. As duas etapas auxiliaram na 

reconstrução da história de como emergiram os elementos e os processos ocorridos no 

sistema de atividade do curso, como os papéis do professor, dos tutores e alunos, a 

motivação dos usos das TDIC e, principalmente, as tensões (distúrbios) nas atividades 

das disciplinas que provocaram as contradições e as transições de uma fase de mudança 

para outra. 

 As questões (Apêndice 1) que orientaram a entrevista podem ser classificadas 

como: a) questões de caráter geral, para composição da relação entre meios e fins, 

buscando identificar os motivos e objetivos das ações e entender o escopo de análise da 

atividade; b) questões de observações sobre os usos das tecnologias no curso. 

 A primeira entrevista focou apresentar o objetivo da pesquisa e o envolvimento 

do professor como participante, estabelecer uma relação de confiança entre o 

pesquisador e o professor, estabelecer o Termo de Livre Consentimento (Anexo 1) para 

coleta e divulgação dos dados e obter informações gerais sobre os meios e os fins do 

curso. Na segunda, realizada por e-mail, as questões se direcionaram para o uso das 

tecnologias e possíveis mudanças ocorridas no sistema de atividade. 

 Uma vez obtidos os dados dos documentos e das entrevistas, o primeiro passo 

foi definir um método para auxiliar na interpretação dessas informações. Isso consistiu 

no uso de um esquema de codificação da atividade composto pelos elementos 

atividade, motivo/objeto, objetivo/meta, sujeito, comunidade, artefato, ação e operação, 

regra, divisão de trabalho, contradição, resultado e senso (sentido pessoal). Segue-se a 

codificação e o significado: 
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• Atividade: um conjunto de atos relacionados ao que as pessoas estão 

interessadas em fazer. 

• Motivo/Objeto: necessidade das pessoas para a qual a atividade está 

direcionada. 

• Objetivo/meta: aquilo que as pessoas estão orientadas a fazer e motivo 

(propósito). 

• Sujeito: quem está participando da atividade. 

• Comunidade: modo de organização dos sujeitos. 

• Artefato: elemento idealizado que tem propriedades materiais e está 

direcionado para a atividade. 

• Ações/operações: modo de conduzir e realizar a atividade.   

• Regra: aquilo que orienta a relação interpessoal, as normas culturais e 

regulatórias. 

• Divisão de trabalho: modo de dividir as tarefas na atividade. 

• Distúrbios: rupturas ocorridas na atividade, que representam as 

manifestações das contradições.  

• Resultado: o que foi concretizado pelo sistema de atividade. 

• Senso (sentido pessoal): percepção, sentido, identificação, motivação e 

expectativa dos sujeitos, sendo uma relação entre estes e o mundo que é 

criado por sua atividade. 

 Ao descrever os códigos, senti a necessidade de detalhar os conceitos de senso, 

pois considero que está inter-relacionado com distúrbio no processo de 

desenvolvimento. 

 Esta pesquisa segue a ideia de Tolman (1988), segundo a qual senso, ou sentido 

pessoal, é uma relação entre o sujeito e o mundo, a fim de atender a um significado 

social. Tem como função estabelecer uma relação de consciência com o mundo. Senso 

tem um significado específico, é subjetivo, o modo como o sujeito “vê” e interpreta sua 

relação com o mundo, e está diretamente ligado ao motivo, não no sentido de uma 

necessidade, mas de significação objetiva da coisa (o que as coisas querem dizer), em 

que essa necessidade é concretizada e para a qual a atividade está direcionada. 
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 No método, com a análise de senso, eu estava determinado a identificar: a) o 

sentido dado pelo professor ao descrever uma situação, indicada pelos tutores e alunos, 

que representa um possível distúrbio, um conflito, algo que estava motivando a 

transição para uma nova situação em um dado período; b) o uso do sentido para a 

criação de uma possível solução em direção à transformação e à estabilização. Por 

exemplo, a palavra dificuldade, apresentada pelo aluno e associada à tecnologia, para o 

professor pode ter o sentido de que a tecnologia está prejudicando o aluno na atividade. 

Portanto o professor fica motivado, por exemplo, a capacitá-lo para o uso ou mudar a 

tecnologia. Assim, a capacitação e a alteração são soluções que podem se estabilizar 

durante a atividade.  

 Com base na codificação, o passo seguinte foi a identificação dos códigos a 

partir da análise do Projeto do curso e das narrativas das entrevistas. Os dois momentos 

me permitiram, a partir do modelo de atividade de Engeström (1987, p.78) interpretar e 

construir o sistema de atividade representativo do curso. Também o desenvolvimento 

sistêmico foi considerado como um ciclo expansivo (ENGESTRÖM, 1999b), 

possibilitando a descrição e a análise de uma possível sequência cronológica das 

contradições de eventos e a influência nos usos da TDIC pelo professor, tutores e 

alunos. Distúrbios, rupturas e inovações foram descritos de acordo com os efeitos 

produzidos no sistema de atividade e nos usos das TDIC. Serviram de guia as seguintes 

observações: a) como os distúrbios emergiram; b) que tipos de distúrbios foram 

possíveis de serem observados; c) qual a sequência cronológica em que os distúrbios 

estavam envolvidos.  

 Posteriormente à entrevista e descrição do contexto de desenvolvimento 

histórico do curso, o método se concentrou analisar a inter-relação da Gênese 

Instrumental do professor, tutores e alunos, e nos métodos para a estatística da Gênese 

Instrumental do professor e a estatística da Gênese Instrumental dos tutores e alunos.  

 A seguir serão descritos os métodos.   
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2.3. O método da Gênese Instrumental do professor, tutores e alunos 

O método da Gênese Instrumental do professor, tutores e alunos objetiva descrever os 

usos dos artefatos TDIC como mediadores das atividades do curso. Isso se fez com os 

critérios estabelecidos pelo Quadro 3.  

   

Quadro 3. Função mediadora do artefato (PALETTE, 2008, p.135) 

Mediação 

 

       

       Atividade 

Epistêmica 

Relação sujeito-artefato 
para obter informação 

do objeto 

Pragmática 

Relação sujeito-artefato 
para transformação do 

objeto 

Heurística 

Relação sujeito-artefato para 
transformação do sujeito 

 Produção-elaboração 

 (atividade, motivo, 
ações, objetivos, 

operações, condições, 
os demais artefatos).  

Mediação entre um 
sujeito e um artefato 
para coletar informações 
sobre o objeto a ser 
elaborado ou produzido. 

Mediação entre um 
sujeito e um artefato 
para desenvolver, criar ou 
modificar o objeto 
envolvido na elaboração 
ou produção. 

Mediação entre um sujeito e 
um artefato para  
modificar o sujeito  
(tarefa,  papel, representações,   
objetivos) com relação à 
elaboração ou produção. 

Organização-
planejamento 

(organização interna,  
divisão do trabalho, 

coordenação das 
atividades,         
meios de 

comunicação). 

Mediação entre um 
sujeito e um artefato  
para organizar ou 
planejar a forma de 
coletar informações 
sobre o objeto. 

 

Mediação entre um  
sujeito e um artefato para 
organizar ou planejar a 
transformação do objeto. 

Mediação entre um sujeito e 
um artefato para 
modificar o sujeito 
( tarefa, papel, 
representações) com relação ao 
processo de distribuição. 

Facilidades-restrições  
(gestão de relações 

entre 
membros, possíveis 

conflitos, regras, 
normas, princípios, 

responsabilidade, etc.).  

Mediação entre um 
sujeito e um 
artefato para facilitar as 
relações com demais 
membros a fim de 
coletar informações 
sobre o objeto pelo 
grupo.  

Mediação  entre um 
sujeito e um artefato para 
facilitar ou regulamentar 
as relações entre os 
membros objetivando a 
transformação do objeto 
pelo grupo. 

Mediação entre um   
sujeito e um artefato para 
modificar o sujeito (papel, 
regras, responsabilidade) a fim 
de facilitar o processo de 
comunicação com demais 
membros. 

 Avaliação-reflexão 
(sobre os objetivos, as 

metas, as ações, as 
operações, as atitudes, o 

sentido de uso, os 
potenciais conflitos, 

sobre a efetiva utilização 
da tecnoloiga, das novas 

formas de uso da 
tecnologia atualização em 

aprendizagem, etc) 

Mediação entre um 
sujeito e um artefato 
para avaliar 
as informações que 
foram coletadas sobre o 
objeto. 
 

Mediação entre um 
sujeito e um artefato para 
avaliar o processo de 
transformação de objeto.  

Mediação entre um sujeito e 
um artefato para 
modificar o  sujeito –
autorreflexão -  
(tarefa, papel, 
representações) em decorrência 
da avaliação-reflexão. 
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 O Quadro 3 representa uma matriz composta das variáveis atividade e mediação. 

A variável atividade representa o tipo de atividade desenvolvida com relação a 

elaboração e produção, organização e planejamento, facilidades e restrições, 

avaliação e reflexão e está representada na Figura 4 (ENGESTRÖM, 1987, p.78) do 

Capítulo I.  

 A partir da estrutura da atividade apresentada por Engeström (1987) estabelece 

as relações: 

• Elaboração e produção: envolve o relacionamento entre o sujeito 

e o objeto mediado pelo artefato. 

• Organização e planejamento: envolve o relacionamento entre o 

objeto e a comunidade mediada pela divisão social do trabalho.  

• Facilidades e restrições: envolvem o relacionamento entre o 

sujeito e a comunidade mediada pela regra.  

• Avaliação e reflexão: envolvem o resultado final da atividade 

 

 A Gênese Instrumental (BÉGUIN; RABARDEL, 2000; BÉGUIN, 2007) 

permitiu observar o uso do artefato a partir de três funções de mediação:  

• O uso do artefato para produção do conhecimento sobre o objeto 

da atividade (função epistêmica); 

• O uso do artefato para transformar o objeto atividade (função 

pragmática); 

• O uso do artefato tanto para transformar o sujeito, como para 

gerenciar ou transformar as ações de outro sujeito ou grupo de 

sujeitos como função colaborativa (função heurística).  

 

 Com isso se estabelecem as relações sociais para a atividade: 
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• Produção-elaboração: a relação entre sujeito-artefato para as 

mediações epistêmica, pragmática e heurística para os processos 

destinados à identificação dos motivos, ações, a atividade, 

objetivos, operações, condições, os demais artefatos; 

• Organização-planejamento: a relação entre sujeito-artefato para as 

mediações epistêmica, pragmática e heurística para os processos 

de organização interna,  divisão do trabalho, coordenação das 

atividades, meios de comunicação; 

• Facilidades-restrições: a relação entre sujeito-artefato para as 

mediações epistêmica, pragmática e heurística para os processos 

definição de regras, gestão de relações entre membros, distúrbios, 

solução de possíveis conflitos, princípios, responsabilidades; 

• Avaliação-reflexão: a relação entre sujeito-artefato para as 

mediações epistêmica, pragmática e heurística para os processos 

de avaliação de objetivos, das metas, das ações sobre os usos das 

tecnologias. 

 

 Por meio do Quadro 3, a descrição é feita observando dois critérios: a) o 

primeiro é relacionado ao professor, que fez uso de artefatos tanto para elaborar o 

design das disciplinas (por exemplo, o uso de editor de texto), como para disponibilizar 

o artefato do Moodle de acordo com a função exercida para uso dos tutores e alunos; b) 

o segundo é relacionado aos tutores e alunos, que fizeram uso dos artefatos do tipo 

TDIC disponibilizados nas disciplinas a partir da função proposta pelo professor.  

 Em ambos os casos, a coleta de dados se concentrou nos registros do AVA 

Moodle, adotando-se esta indicação das disciplinas: Comunicação e Logística 

Polos/IFES – D1, Gestão Administrativa para EAD – D2 e Tecnologia para Gestão da 

EAD – D3.  
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 Seguindo o método da Gênese Instrumental, a etapa a seguir consiste nas 

estatísticas da Gênese Instrumental do professor e na Gênese Instrumental do tutor e 

aluno. 

 

2.4. O método da estatística da Gênese Instrumental do professor 

No método estatístico de Gênese Instrumental do professor foram coletados dados sobre 

os tipos de artefatos TDIC disponibilizados no Moodle para usos dos tutores e alunos 

(por exemplo, fórum e wiki) e as respectivas frequências de cada tipo. Esses dados 

foram dispostos em uma tabela, com as linhas representando os artefatos TDIC 

utilizados nas disciplinas D1, D2 e D3 e as colunas representando as frequências de uso 

de cada artefato em cada disciplina. As ideias deste procedimento foram: analisar a 

consistência interna da tabela de frequência com o Alfa de Cronbach; analisar, a partir 

do qui-quadrado, as mudanças entre o “antes” e o “depois” com relação aos tipos de 

artefatos TDIC e suas frequências disponibilizadas pelo professor nas disciplinas em sua 

sequência, isto é, os qui-quadrados entre D1, D2 e entre D2, D3. Foram utilizados os 

softwares BioEstat 5.0  e o Gpower 3.1. 

 Como primeiro passo, foi feita a análise da consistência interna da tabela por 

meio do método estatístico Alfa de Cronbach, pois era necessário validar a 

confiabilidade da tabela como artefato para os demais testes estatísticos. Foram 

calculados quatro Alfa de Cronbach: um relacionando artefatos TDIC e frequências 

entre D1, D2, entre D1, D3, depois entre D2, D3 e entre D1, D2 e D3. Nesta pesquisa, 

valores acima de 0.70 foram representativos para consistência interna do artefato. Para 

valores abaixo seria necessário definir outro modo de relacionamento entre os artefatos 

do tipo TDIC e as frequências de usos nas disciplinas. 

 Seguindo, foram calculados os qui-quadrado para analisar as mudanças 

ocorridas, em termos de artefatos TDIC disponibilizadas, entre D1, D2  e D1, D3 e depois 

entre D2, D3. Para cada dupla, a primeira disciplina corresponde à situação, chamada 

nesta de pesquisa, de o “antes”; a segunda de o “depois”.  O qui-quadrado avalia a 

mudança entre tipos de TDIC e frequências entre as disciplinas, considerando que as 

frequências da primeira disciplina permitem calcular as frequências observadas e os da 
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segunda o cálculo das frequências esperadas. Juntas formam o quadro de contingência 

para o cálculo do qui-quadrado. 

 Com o quadro de contingência, o qui-quadrado permitiu avaliar as mudanças nos 

usos dos tipos de artefatos TDIC e nas frequências por meio do teste de duas hipóteses:  

 
 
 H0 (hipótese nula): as duas disciplinas não apresentam mudanças 
 significativas  em termos das frequências de uso das tecnologias (Fd1 = Fd2) 
  

 H1 (hipótese da pesquisa): as duas disciplinas apresentam mudanças 
 significativas em termos de frequências no uso das tecnologias (Fd1 ≠ Fd2); 

 

 A determinação da validade de H0 ou H1 depende do valor do qui-quadrado 

calculado com o valor crítico pré-definido pela função. Os itens 2.8, 2.9 e 2.10 desta 

pesquisa apresentam os detalhes deste cálculo. Os detalhes das mudanças das 

frequências de uso das TDIC foram apresentados pelo quadro de contingência 

correlacionando pares de frequência, denominadas de partição, entre o topo e a base do 

quadro. 

 A seguir, o método da estatística da Gênese Instrumental dos tutores e alunos. 

  

2.5. O método da estatística da Gênese Instrumental dos tutores e 
alunos 

Para o método da estatística da Gênese Instrumental dos tutores e alunos, foram 

realizadas coletas de dados dos registros do AVA Moodle relativos às frequências de 

uso dos artefatos TDIC pelos 2 tutores e 10 alunos, disponibilizados pelo professor em 

cada uma das três disciplinas. Esses dados foram dispostos em três quadros, para D1, 

para D2 e para D3, tendo nas linhas os tipos de artefatos TDIC e nas colunas as 

frequências de uso de cada artefato em cada disciplina. Cada coluna foi denominada por 

Pi, com “i” de 1 até 10, representando determinado Polo de Apoio Presencial, e 

registrava as frequências tanto do uso dos artefatos TDIC pelo aluno de Pi quanto do uso 
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pelo tutor que se direcionou para responder a alguma atividade relacionada ao aluno de 

Pi. Por exemplo, se o aluno de P2 fez uso do fórum e o tutor se utilizou do mesmo fórum 

para responder ao aluno, então foram contabilizados 2 usos do artefato tipo fórum para 

P2. Além disso, cada quadro contém um valor, após a denominação do artefato, da 

frequência do artefato disponibilizada pelo professor na disciplina, obtido por meio do 

quadro utilizado para a análise estatística da Gênese Instrumental do professor. Por 

exemplo, em D1 o professor disponibilizou 19 fóruns para uso dos tutores e alunos e, 

assim, este valor é o apresentado no quadro de D1. Eu utilizei este valor para comparar 

tanto a frequência de uso para cada Polo de Apoio Presencial quanto o total por todos os 

Pi para um determinado tipo de tecnologia.  

 Para cada disciplina se fez o uso do quadro de frequências para avaliar a 

confiabilidade e a validade do artefato por meio do método do Alfa de Cronbach. Foram 

analisadas tanto as frequências de usos das TDIC dos alunos e tutores em cada 

disciplina como as frequências de usos das TDIC por Polo. Além disso, foram feitas 

discussões sobre os resultados encontrados em D1, D2 e D3, que serviram de base para 

uma discussão geral. 

  

2.6. O método de discussão sobre o uso das TDIC no curso 

Após a descrição do desenvolvimento histórico do curso e da Gênese Instrumental do 

professor, tutor e aluno, apresentou-se a discussão sobre os usos das TDIC no curso. 

Isso se deu ao estabelecer a intersecção entre os eventos de desenvolvimento do curso e 

a Gênese Instrumental. Foram identificados períodos cronológicos de mudanças que 

influenciaram nos usos das TDIC pelos sujeitos, e considerei 4 períodos: o senso 

pessoal do professor, que orientou as atividades e os usos das TDIC para um curso com 

abordagem colaborativa; o início do curso e a falta de familiarização com a EAD e a 

tecnologia; a adequação, pelo professor, das atividades e da tecnologia nas disciplinas 

em função de atender às necessidades dos alunos, e a integração das TDIC pelos alunos 

e tutores nas disciplinas; a construção coletiva do blog pelos alunos, o que gerou a 

motivação de uso de outras tecnologias, além das disponibilizadas pelo professor, e 

senso de pertencimento. 
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 Seguindo, a discussão analisou o resultado da ênfase dada pelo professor com 

relação à colaboração, expresso como orientador para construção do conhecimento 

entre os sujeitos, o uso do fórum para discussão e do wiki como artefato para a 

colaboração.  

 Para a análise da colaboração fez-se uso dos critérios de colaboração de Lakkalat 

et al. (2009) e a identificação dos usos dos artefatos TDIC pelos tutores e alunos para a 

colaboração de acordo com os critérios estabelecidos.  

 Para a análise do fórum foram utilizados os critérios de Yang, Newby e Bill 

(2005) para a codificação das mensagens do fórum. A ideia foi verificar o modo como 

este artefato foi utilizado nas discussões. 

 Para a análise do wiki foi feita a apresentação das dificuldades do Moodle para a 

colaboração com o uso deste artefato. 

 As discussões sobre os usos das TDIC no curso constam no Capítulo V. 

 A seguir, para a compreensão do leitor, são descritos os métodos estatísticos 

utilizados na pesquisa e considerações sobre o Moodle. 

 

2.7. Alfa de Cronbach 

Para medir, validar ou quantificar informações, é necessário atentar para os critérios de 

significância e precisão dos artefatos de medidas utilizadas, validade e confiabilidade. 

O critério de validade diz respeito à capacidade do artefato de medir de fato o que se 

propõe medir, enquanto a confiabilidade está relacionada com a constância dos 

resultados obtidos quando o mesmo indivíduo ou objeto é avaliado, medido ou 

quantificado mais de uma vez (MARTINS; THEÓPHILO, 2007).  

 O primeiro passo para elaboração de um artefato de medidas é definir o que deve 

ser medido e como deve ser medido, assegurando a validade dos resultados. 

Confiabilidade e validade são requisitos que se aplicam tanto às medidas derivadas de 

um teste, artefato de coleta de dados, técnicas de aferição, quanto ao delineamento da 

investigação.  
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 A confiabilidade de um artefato para coleta de dados é determinada pela 

coerência através da constância dos resultados. Por exemplo, os artefatos para medir 

fenômenos do mundo físico, em geral, oferecem um grau de confiança bastante elevado, 

devido à relativa estabilidade dos fenômenos observados. Porém, no universo social, 

dificilmente se encontram estabilidades entre os fatos observados. Ainda assim, a 

confiabilidade de um artefato de medição de fenômenos sociais é obtida pela 

comparação dos resultados em situações semelhantes e sucessivas.  

 Uma das técnicas de confiabilidade é o Alfa de Cronbach (CRONBACH, 1951), 

e de acordo com Pereira (1999, p.48), trabalha a relação entre covariâncias e variâncias 

internas das medidas. O valor do Alfa pode variar entre zero e um (0,1), sendo que, 

quanto maior for esse valor, maior a consistência interna do artefato avaliado, ou seja, 

maior a fidedignidade das dimensões do construto.   

 Existem divergências entre os autores quanto ao valor mínimo aceitável para o 

coeficiente do Alfa de Cronbach.  Alguns autores, como Hair  et  al.  (1998),  afirmam  

que,  para  refletir    fidedignidade aceitável, o Alfa de Cronbach tem que possuir um 

valor de pelo menos 0.70. No entanto reconhece que esse valor não é um padrão 

absoluto, admitindo que valores de Alfa menores que 0.70 podem ser aceitos, caso a 

pesquisa seja de natureza exploratória. A fórmula de cálculo  do  Alfa  de  Cronbach  é  

definida  de  acordo  com  a expressão citada a seguir: 

                                           

                                             
var))(cov/1(1

var)(cov/

−+
=

k

kα   

k = Número de variáveis consideradas  
cov = Média das covariâncias  
var = Média das variâncias  
 
  No Alfa de Cronbach são calculadas todas as correlações (cov/var) entre o 

escore de cada item e o escore total dos demais itens. O valor do Alfa é a média de 

todos os coeficientes de correlação. 

 Validade se refere ao grau em que um artefato realmente mede a variável que 

pretende medir. A questão fundamental na validade de um artefato está diretamente 
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relacionada à seguinte pergunta: Será que está sendo medido o que se crê que deve ser 

medido? Uma possível maneira de responder a questão é avaliar o relacionamento dos 

construtos. Um construto é uma variável, ou conjunto de variáveis, que busca 

representar o significado que se quer observar. Neste estudo, o construto diz respeito, 

em âmbito amostral, à relação entre tipos de usos de TDIC nas diferentes disciplinas 

oferecidas pelo professor.  

 Nesta pesquisa o Alfa de Cronbach foi utilizado para avaliar a validade e a 

confiabilidade dos dados obtidos pela relação tipos de tecnologias digitais e 

frequências, disponibilizadas pelo professor para uso dos tutores e alunos. Para avaliar a 

consistência dos dados, extraídos por meio dos registros do AVA Moodle, foram 

calculados quatro Alfa de Cronbach: a) de dados obtidos das disciplinas D1, D2; b) de 

D1, D3; c) de D2, D3; d) de D1, D2 e D3. A importância de se calcular as diferentes 

relações combinatórias, entre as disciplinas, está na validade do conjunto de dados, 

permitindo avaliar e assegurar a fidelidade da relação tipos de tecnologias digitais e 

frequências. Caso algum Alfa de Cronbach resulte em valor menor que 0.70, é 

necessário estabelecer outra relação diferente da proposta. Garantida a validação, 

utilizou-se do critério de sequencialidade das disciplinas para estabelecer a relação entre 

o “antes” e o “depois”. Assim, para análise, foram utilizados os dados obtidos, primeiro, 

das disciplinas D1, D2, seguido de D2, D3. 

 
2.8.  Teste de hipótese 

Em estatística os testes paramétricos assumem que a distribuição de probabilidade da 

população da qual retiramos os dados seja conhecida e que somente os valores de certos 

parâmetros, como a média e o desvio padrão, sejam desconhecidos. Quando não é 

possível ou viável observar toda a população, o teste é baseado na observação de uma 

amostra aleatória da população, a partir de certas condições, por exemplo, a 

normalidade da distribuição. Neste caso, o tamanho da amostra interfere na escolha do 

teste em função do conhecimento ou não da média populacional µ e do desvio padrão 

populacional σ . Mesmo com desconhecimento da amostra com relação à normalidade, 

se o tamanho da amostra é maior que 30, podemos considerar uma amostra normal e 
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necessária à adequação do teste. Os testes mais comuns com relação à distribuição 

normal são o Z e t (MARTINS; THEÓPHILO, 2007). 

 A capacidade de estimar parâmetros populacionais por meio de dados amostrais 

está ligada diretamente ao conhecimento da distribuição amostral da estatística que está 

sendo usada como estimador ou inferência. Por exemplo, supõe-se ter extraído uma 

amostra em que a média de horas de uso do Facebook, para homens e mulheres, é de 3 

horas/dia. A questão é: qual é a proximidade da média amostral de 3 horas/dia em 

relação à média da população? Salienta-se que a média amostral é uma estimativa da 

média populacional (a média populacional real). Assim, é necessário estabelecer um 

intervalo de confiança, e se devem levar em consideração as características da 

distribuição de probabilidade.  

 Para ilustrar o significado do intervalo de confiança e da estimativa da média de 

uma população, supõe-se uma distribuição de probabilidade normal com as 

características: 

=
−
x  média da amostra 
µ = média esperada da população 
s = desvio padrão da média amostral 
σ = desvio padrão da população 
n = tamanho da amostra 
 

 A estimativa intervalar de µ é: 
−
x  zd± , sendo nd /σ= . Quando o desvio 

padrão da população não é conhecido, o desvio padrão amostral é dado 

por 1/ −= nsd , e zd é o valor do erro de estimação, isto é, o desvio (diferença) entre a 

média amostral e a verdadeira média da população. A Figura 6 ilustra como se constrói 

o intervalo de confiança com a média amostral como ponto médio.  

       

                                                              

   

Figura 6. O intervalo de confiança para média amostral 
−
x  

Intervalo de 
confiança 

−
x - zd  

−
x+zd

−
x  



84 
 

 
 
 
 
 
 
 

 A Figura 6 ilustra a estimativa intervalar da média populacional, baseada na 

hipótese de que a distribuição amostral é normal. Um possível valor de 
−
xcontido no 

intervalo de confiança, 
−
x - zs ≤  

−
x  ≤

−
x+ zs, representa a estimativa de intervalo de 

valores, centrado na média amostral 
−
x , no qual julgamos, com um risco conhecido, 

estar a média populacional.  

 No desconhecimento da normalidade ou do tamanho amostral, é necessário 

aplicar teste não paramétrico. Salienta-se que este tipo de raciocínio também é válido 

para outras distribuições de probabilidades, como a qui-quadrado (χ2). 

  Se os dados não satisfazem as suposições assumidas pelas técnicas tradicionais, 

métodos não paramétricos de inferência estatística devem ser usados. Os testes não 

paramétricos são particularmente úteis para decisões sobre dados oriundos de pesquisas 

da área de ciências humanas. As técnicas não paramétricas assumem pouca ou nenhuma 

hipótese sobre a distribuição de probabilidade da população da qual retiramos os dados. 

As provas não paramétricas são adaptáveis tanto aos estudos que envolvem variáveis 

com níveis de mensuração nominal (dados categóricos ou de identificação) e ordinal 

(são ordenadas de acordo com um ranking) como à investigação de pequenas amostras. 

As provas não paramétricas são provas livres de distribuição, pois, ao aplicá-las, não é 

necessário fazer suposições quanto ao modelo de distribuição de probabilidade da 

população. Estes testes são recomendados para análises de resultados de experimentos 

com dados emparelhados, do tipo antes-depois, para verificar se variáveis são 

independentes ou relacionadas. 

 Em estatística, Teste de Hipóteses é um método de inferência (estimação) sobre 

parâmetros que são desconhecidos numa população e, a partir das informações da 

amostra, realizar um teste para aceite ou rejeição de um valor hipotético. O objetivo é 

fazer afirmações a partir de um conjunto de valores representativos (amostra), através 

da teoria de probabilidade, usado para avaliar determinados parâmetros desconhecidos 

numa população. O teste consiste em verificar se uma estatística amostral observada 
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pode razoavelmente provir de uma população com o parâmetro alegado, isto é, a 

variação é casual ou real. 

 Em resumo, um Teste de Hipóteses (LEVIN; FOX; FORDE, 2012) pode ser 

paramétrico ou não paramétrico. Testes paramétricos são baseados em parâmetros da 

amostra, por exemplo, a média e o desvio padrão. O uso tanto dos testes paramétricos 

como dos não paramétricos está condicionado à dimensão da amostra e à respectiva 

distribuição da variável em estudo.  

 O Teste de Hipóteses considera dois tipos de hipótese: designa-se por H0, a 

chamada hipótese nula, a hipótese estatística a ser testada, e por H1, a hipótese 

alternativa. A hipótese nula expressa uma igualdade, enquanto a hipótese alternativa é 

dada por uma desigualdade. A hipótese alternativa, porém, não tem de ser a negação da 

hipótese nula.  

 Por exemplo, considera-se µ0 a média populacional da quantidade de horas que 

as mulheres ficam conectadas ao Facebook, e µ1 a média populacional da quantidade de 

horas que os homens ficam conectados ao Facebook 

• H0 (hipótese nula): mulheres e homens passam em média a mesma 

quantidade de horas conectados ao Facebook (µ0 = µ1);  

• H1 (hipótese alternativa): mulheres e homens passam em média 

quantidades diferentes de horas conectados ao Facebook (µ0 ≠ µ1) 

– teste bilateral; 

• H1 (hipótese alternativa): mulheres destinam em média maior 

quantidade de horas conectadas ao Facebook do que a dos 

homens  (µ0 › µ1) – teste lateral à esquerda; 

• H1 (hipótese alternativa): mulheres destinam em média menor 

quantidade de horas conectadas ao Facebook do que a dos 

homens (µ0 ‹ µ1) – teste lateral à direita. 

 



86 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.9. Tipos de erros  

Sempre que se decide rejeitar H0 em determinado nível de significância, há a chance de 

tomar a decisão errada. Assim, dois possíveis tipos de erros podem ocorrer quando se 

realiza um teste estatístico para aceitar um e rejeitar H0. Pode-se rejeitar a hipótese H0, 

quando ela é verdadeira (Erro Tipo I), ou aceitar H0, quando ela é falsa (Erro Tipo II). 

A probabilidade de se cometer o Erro Tipo I é α. A probabilidade de se cometer o Erro 

Tipo II é β. O Quadro 4 sintetiza os possíveis tipos de erros. 

  
 
 
 Quadro 4. Tipos de erros na análise de hipótese (MARTINS; THEÓPHILO, 
 2009) 
 

 

  

  

 

De acordo com o Quadro 4, o Erro Tipo I só pode ser cometido quando se rejeita 

H0, enquanto o Erro Tipo II pode ocorrer quando se aceita H0. O pesquisador deve 

tomar a decisão desejada com relação aos dois tipos de erros. A redução dos erros pode 

ser obtida pelo aumento do tamanho da amostra. Para o mesmo tamanho de amostra, a 

probabilidade de ocorrer o Erro Tipo II aumenta à medida que diminui a probabilidade 

de Erro Tipo I, e vice-versa. 

 A fim de exemplificar o conceito dos erros no Teste de Hipóteses, considera-se a 

curva normal que se deseja testar. O Teste consiste em verificar, por amostra, se a média 

da população atende ao caso (testar diferença, valor inferior ou valor superior a uma 

referência para a média), para certo nível de significância. 

  Realidade 

  H0 verdadeira H0 falsa 

 

Decisão 

Aceitar H0 Decisão correta 
(1- α) 

Erro tipo II – 
probabilidade β 

Rejeitar H0 Erro tipo I – 
probabilidade α 

Decisão correta 

(1- β) 
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 Em estatística um resultado é significante e, portanto, tem significância 

estatística, se for improvável que tenha ocorrido por acaso (que em probabilidade é 

tratado pelo conceito de chance), se determinada hipótese nula for verdadeira, mas não 

improvável, caso a hipótese base seja falsa. Portanto a diferença é suficientemente 

grande para ser generalizada para as populações das quais as amostras foram derivadas. 

Desse modo, estatisticamente significativo não significa necessariamente importante em 

sua essência; tampouco indica algo a respeito do tamanho da diferença na população. 

Em amostras grandes, uma diferença pequena pode ser estatisticamente significativa; 

em amostras pequenas, uma diferença grande pode ser consequência de um erro 

amostral. 

 Para determinar se uma diferença amostral obtida é estatisticamente significativa 

– se é o resultado da diferença de população real e não apenas erro amostral – é costume 

estabelecer um nível de significância. Nível de significância é a probabilidade de 

rejeitar a hipótese nula quando ela é efetivamente verdadeira (Erro). No caso  é o nível 

de significância que representa a probabilidade de Erro Tipo I, ou seja, é a probabilidade 

de rejeitar uma hipótese verdadeira e aceitar a hipótese alternativa. Assim, a partir de  

se define o valor crítico e a região (a área) de probabilidades para rejeição de H0. 

Quando uma probabilidade é um valor no limiar ou dentro da região crítica, ele é 

denominado valor-p. Em resumo, o nível de significância de um resultado é chamado de 

 e não deve ser confundido com o valor p.  

 O valor p é definido como a probabilidade de se obter uma estatística de teste 

igual àquela observada em uma amostra ou mais extrema que ela, assumindo verdadeira 

a hipótese nula.  

 Ao testar hipóteses, um pesquisador decide com antecedência o valor alfa. Essa 

escolha é feita pela ponderação das implicações dos Erros Tipo I e Tipo II ou é 

simplesmente feita por convenção, isto é,  = 0.05 (5%). Por exemplo, pode-se escolher 

um nível de significância de 5% e calcular um valor crítico de um parâmetro (por 

exemplo, a média) de modo que a probabilidade de ela exceder esse valor, dada a 

verdade da hipótese nula, seja 5%. Se o valor estatístico calculado (ou seja, o nível de 
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5% de significância anteriormente escolhido) exceder o valor crítico, então é 

significante “ao nível de 5%”. 

 Se o nível de significância (ex: 5% anteriormente dado) é menor, o valor é 

menos provavelmente um extremo em relação ao valor crítico. Desse modo, um 

resultado que é “significante no nível de 1%” é mais significante do que um resultado 

que é significante “no nível de 5%”. No entanto um teste no nível de 1% é mais 

susceptível de padecer do Erro Tipo II do que um teste de 5% e por isso terá menos 

poder estatístico. 

 Ao divisar um Teste de Hipóteses, o pesquisador deve tentar maximizar o poder 

de dada à significância, mas ultimamente tem de reconhecer que o melhor resultado que 

se pode obter é um compromisso entre significância e poder, em outras palavras, entre 

os Erros de Tipo I e Tipo II. A Figura 7 mostra esses conceitos e, para tanto, vai ser 

considerada a distribuição normal para avaliar as probabilidades de H0 e H1. 

 

Figura 7. Distribuição normal para nível de significância bilateral em 5% 

 A Figura 7 representa uma curva para a distribuição de probabilidade normal, 

sendo o eixo horizontal valores de Z. O teste z é um teste estatístico capaz de determinar 

a média populacional. Ele pode ser usado: (1) quando a população for normal e “s” 
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(desvio padrão amostral) for conhecido ou (2) quando o tamanho da amostra, “n”, é de 

pelo menos 30.  

 A Figura 7 exemplifica o teste de hipótese em nível de significância de 5%, isto 

é, rejeita-se a hipótese nula se uma diferença amostral obtida ocorrer ao acaso menos de 

5 vezes em 100. A área sombreada representa a probabilidade máxima de H0 ocorrer – 

faixa de aceitação de H0 e de variação amostral – para  = 0.05 (5%). No caso, o valor 

de 95% sob a curva é delimitado pela distância de ± 1.96 desvio padrão a partir da 

média. O valor de 1.96 é denominado de valor crítico e é obtido a partir de uma tabela 

da curva normal Z. Para este caso o teste é bilateral, pois se avaliam ambas as 

extremidades da curva – região de rejeição – cujo somatório de áreas delimita o valor 

de 5% (área de 2.5% – /2 – em cada extremidade). Em teste unilateral, à esquerda ou à 

direita, o valor é o total de 5% em uma única extremidade, e isso depende da escolha do 

pesquisador.  

 Obtendo o valor de Z calculado (Zcalc) que excede 1.96 (isto é, z > 1.96 ou z < -

1.96), considera-se que ele é estatisticamente significativo, pois o valor de z dentro 

dessas áreas leva a rejeitar a hipótese nula. O Zcalc é obtido pela equação: 

           

n

s
x

Zcalc

µ−=
_

 

 média da amostra 
         média esperada da população 

          desvio padrão da amostra 
         tamanho da amostra 

 Em seguida, consulta- se a tabela da curva normal para o Z, correspondente ao 

caso da Figura 7, e o valor é de z = ± 2.12. Este é o valor-p e encontra-se dentro da 

região bilateral de 2.5% bilateral , ou seja, na área de rejeição, portanto se rejeita H0 se  

Zcalc < Z /2 ou se Zcalc > Z /2.    

 Em estatística, a potência de um Teste de Hipóteses (STEVENSON, 1981) é a 

probabilidade de não cometer um Erro do Tipo II. Sendo β a probabilidade de cometer 
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um Erro do Tipo II, ou seja, a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando esta 

é falsa, a potência do teste é dada por 1 – β. À medida que se diminui o nível de 

significância de um teste, diminui-se a sua potência. Para fins de cálculo da 

probabilidade de tal ocorrência, é preciso observar como a quantidade de uma 

distribuição de probabilidade amostral intercepta a região de aceitação. A Figura 8 

exemplifica a potência de um Teste de Hipóteses. 

             

Figura 8. Erro do Tipo II na função normal 
 
 
 A Figura 8 ilustra o teste de diferença de duas médias independentes (dois 

grupos) com base na curva normal, apresentando a probabilidade do Erro do Tipo II (β) 

para o valor crítico (Zcalc) de 1.66691. O eixo horizontal é o valor crítico e o vertical a 

probabilidade para a função normal. O teste é bilateral, ou seja, a probabilidade do Erro 

Tipo I (α) é distribuída em cada extremidade da curva (α/2). A figura foi obtida por 

meio do software Gpower 3.1, para um teste de tamanho amostral de 36 elementos para 

cada amostra. Neste caso, a probabilidade β é de 0.765353 e a potência (1-β) de 

0.2534647.  

 O tamanho de um Erro Tipo II depende de quanto é falsa H0. Se for ligeiramente 

falsa, a probabilidade de cometer um Erro do Tipo II é muito maior do que quando H0 é 

muito falsa (isto é, o valor verdadeiro e o valor suposto são muito diferentes). No caso 

da Figura 8, quanto mais afastadas (deslocadas) estão as curvas uma da outra, mais 

significante é a diferença das médias, ou seja, a rejeição de H0.  
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 A pesquisa utilizou do Teste de Hipótese para avaliar se, estatisticamente, houve 

mudanças ocorridas entre as frequências das TDIC disponibilizadas pelo professor entre 

pares de disciplinas consecutivas, ou seja, entre D1 e D2 e entre D2 e D3. Também foi 

calculada potência, que permitiu verificar qual o percentual de semelhanças ou 

diferenças de TDIC disponibilizadas pelo professor entre os mesmos pares de 

disciplinas. O Teste de Hipótese possibilitou observar o processo de adaptação e 

acomodação nos usos das TDIC pelo professor, sendo utilizado em conjunto com a 

função qui-quadrado. 

 
 
2.10. O teste qui-quadrado  

O coeficiente χ2 ou qui-quadrado (LEVIN; FOX; FORDE, 2012) é um valor da 

dispersão para duas variáveis nominais. Ele diz em que medida  os valores observados 

se desviam do valor esperado, caso as duas variáveis não estejam correlacionadas.  

                       

  

Figura 9. Distribuição qui-quadrado apresentando o valor crítico e as áreas de aceite e 
rejeição de H0 

 A Figura 9 ilustra a distribuição qui-quadrado, que exige a comparação do qui-

quadrado calculado com um valor obtido da tabela de valores críticos de qui-quadrado, 

para o número de graus de liberdade. Se o teste estatístico é menor que o valor tabulado, 

a hipótese nula é aceita, em  caso contrário, H0 é rejeitada. 
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 O qui-quadrado permite testar a significância da diferença entre um conjunto de 

frequências observadas (fo) e um conjunto de frequências esperadas (fe). Quanto maior o 

qui-quadrado mais significante é a relação entre as variáveis fo e fe, ou seja, maior a 

chance de haver diferenças significativas, sugerindo que, provavelmente, a hipótese 

nula não é verdadeira. A fórmula para o qui-quadrado é dada por: 

    χ
2  =  ∑

−
fe

fefo 2)(
 

sendo  fo = frequência observada em qualquer categoria 
 fe = frequência esperada em qualquer categoria 

 Para interpretar o valor do qui-quadrado, tem-se de determinar o número 

apropriado de graus de liberdade (gl): 

gl = k – 1 , para o qui-quadrado de um critério 

sendo k = número de categorias na distribuição de frequência observada. 

 Exemplo de um qui-quadrado de um critério com 3 categorias, conforme a 

Tabela 1. A frequência esperada é dada por  fe = 60/k = 60/3 = 20.  

  Tabela 1. Exemplo teste qui-quadrado de um critério 
 Categoria Frequência 

observada 
Frequência  esperada 

C1 35 20 
C2 10 20 
C3 15 20 
Total 60  

  

 Na Tabela 1, C1, C2 e C3 representam as categorias com as respectivas 

frequências observadas. A frequência esperada é de 20 para todas as categorias. A 

Tabela 2 apresenta o cálculo do qui-quadrado em termos de frequências observadas (fo) 

e frequência esperada (fe).    
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Tabela 2. Qui-quadrado para um critério 

Categoria fo fe fo -–fe (fo -–fe)
2 (fo -–fe)

2/ fe 
C1 35 20 15 225 11.25 
C2 10 20 -10 100  5.00 
C3 15 20 -5 25  1.25 
Total 60         χ

2  = 17.50 

O grau de liberdade é dado por gl = k -1 = 3 -1 = 2. 

gl = (r-1)(c-1), para o qui-quadrado de mais de um critério, sendo:  

r = número de linhas na tabela de frequência observada 

  c = número de colunas na tabela de frequências observadas.                  

 De modo geral, o qui-quadrado é calculado com base no grau de liberdade e 

através das frequências observadas e esperadas. 

 Na pesquisa o qui-quadrado foi utilizado, em conjunto com o Teste de Hipótese, 

para avaliar mudanças ocorridas nas TDIC disponibilizadas pelo professor. Para isso 

foram constituídos os quadros de contingências entre D1 e D2 e entre D2 e D3, 

compostos pelos tipos e frequências de TDIC e as frequências observada e esperada. 

Com os tipos de TDIC se estabeleceu o grau de liberdade de cada quadro, possibilitando 

identificar o valor crítico pré-definido pela função e comparar com o valor do qui-

quadrado calculado. Foi estabelecido erro de 5% e avaliado H0 para apreciar a 

manutenção ou rejeição H0. Contudo, a pesquisa esclarece que pode ocorrer o aceite de 

H0  e a rejeição da hipótese alternativa, ou seja, estatisticamente não houve mudanças 

significativas. Contudo, para o estudo, qualquer mudança pode representar as mudanças 

nos usos das TDIC e, para isso, foi calculada a potência (valor β) entre os pares de 

disciplinas. Isto permitiu identificar os ajustes do professor com as TDIC por meio do 

percentual do que foi alterado e do que foi mantido. 

 

2.11. O AVA Moodle 

Estas informações servem para situar o leitor em relação às características do AVA 

Moodle.  
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 O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle é um Sistema de Gestão 

de Cursos, de uso livre e de código aberto. O Moodle tem uma comunidade de 

desenvolvimento que implementa novos recursos (MOODLE, 2012). Foi desenvolvido 

por Martin Dougiamas, um cientista de computação e educador que o concebeu a partir 

da abordagem educacional socioconstrutivista, ou seja, da ideia de que pessoas 

aprendem melhor quando estão engajadas em um processo social de construção do 

conhecimento pela construção de artefatos para outros (COLE, 2005). 

 É uma aplicação Web que oferece serviços, em termos de artefatos, para criar e 

gerenciar conteúdos, compartilhar materiais, discussões on-line, chats, links para 

arquivos e sites, escolha, entre outros. Não é exclusivo para o desenvolvimento de 

cursos a distância e pode ser utilizado em cursos híbridos que combinam as práticas da 

sala de aula física, face a  face, com a modalidade a distância.  

 Além dos desenvolvedores do sistema, três tipos de sujeitos são permitidos para 

acesso aos recursos do Moodle: a) o administrador do sistema, que implanta e gerencia 

o sistema para uso; b) o professor ou o tutor, para criação e desenvolvimento de cursos; 

c) os alunos e os convidados, para acesso aos cursos.  O acesso aos cursos e às 

funcionalidades e funções do Moodle é feito a partir das restrições do sistema para cada 

nível de sujeito.  

 Podem-se distinguir duas categorias de funcionalidades básicas para a criação e 

desenvolvimento de um curso no AVA: 1) recurso: permite criar uma página de texto 

simples, página web, link para arquivo ou site, diretório, scorm e rótulo; 2) atividade 

de comunicação: permite chat, fórum, escolha, diário, base de dados, glossário, 

pesquisa de avaliação, envio de arquivos. Demais funcionalidades têm por função o 

controle de participantes, notas, configurações do curso, base de dados, arquivos, 

mensagens e composição de grupos. 

 Comumente se identifica este uso dos artefatos oferecidos pelos Moodle: 

• Artefato link para arquivo ou site: permite direcionar e acessar 

conteúdos de páginas web local ou remotamente. 

• Artefato fórum: é utilizado para discussões entre os pares. 
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• Artefato wiki: é utilizado em trabalhos colaborativos. 

• Artefato biblioteca: permite criar um diretório com arquivos, o 

que auxilia, por exemplo, a separação de informações por temas.  

• Artefato diário: é utilizado para uso pessoal, ou em grupo, para 

anotações e documentação. Os registros ficam disponíveis para 

alteração e visualização. 

• Artefato chat: permite a comunicação síncrona; 

• Artefato envio de arquivo: permite o envio de arquivo para o 

Moodle. É utilizado para postagem das atividades dos alunos para 

avaliação. 

• Artefato rótulo: permite colocar imagens ou textos como 

apresentação de informações. 

• Artefato escolha: permite a seleção de informações no formato 

múltipla escolha. É muito utilizado para obter informações e 

aplicações de dados estatísticos.  

 Feitas essas considerações sobre métodos estatísticos utilizados na pesquisa e 

sobre o Moodle, o próximo capítulo descreve o desenvolvimento histórico do curso. 
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CAPÍTULO III 

DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO 
DO CURSO  
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O objetivo deste capítulo é descrever o desenvolvimento histórico do curso de Gestão 

Administrativa para EAD. Primeiro serão descritas informações obtidas do Projeto do 

curso; seguindo, e por meio da entrevista do professor, é feita a descrição e análise de 

uma sequência hipotética de eventos expansivos de desenvolvimento sistêmico.  

 
 
 
3.0. Informações do Projeto do Curso  

Como primeiro passo do método, este item apresenta a síntese da análise do documento 

(projeto) do curso, e a análise da entrevista com o professor sobre o curso. A leitura 

prévia do projeto não só me auxiliou no entendimento do início do processo de 

concepção do curso como me orientou para as entrevistas e a elaboração das questões 

feitas ao professor. Era necessário entender a ligação dos fatos históricos para avaliar as 

possíveis mudanças estruturais e relacionais de um sistema de atividade que se fazia uso 

de artefatos TDIC. A seguir, apresentam-se informações do documento e informações 

obtidas da entrevista com o professor.  

 No Brasil, a Educação a Distância (EAD) se fortalece por meio do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) e vinculado Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), com o objetivo de promover a formação e a capacitação de profissionais por 

cursos na modalidade a distância.  

 No modelo, cursos a distância são ofertados por uma instituição pública como 

sede das atividades, atendendo à demanda de cidades espalhadas pelo país em termos de 

Polos de Apoio Presencial. Estes são mantidos pelas respectivas prefeituras municipais, 

que, além de oferecer o local e a infraestrutura, mantêm secretárias e coordenador para 

gestão das atividades. Pode haver cursos ofertados por mais de uma instituição pública 

de ensino, mas não pode haver o mesmo curso oferecido por mais de uma instituição. 

 Para o desenvolvimento das atividades, tanto a instituição como os Polos 

apresentam infraestrutura física, por exemplo, computadores interligados em rede, 

laboratórios, softwares, videoconferência, webconferência, salas apropriadas para o 

desenvolvimento das atividades, biblioteca, secretarias, além dos recursos humanos, 

como coordenador, técnicos administrativos e tutores presenciais.    
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 Neste modelo, um curso é gerenciado e ofertado pela instituição-sede. O curso 

tem coordenador, professores e tutores a ele vinculados. Os tutores são denominados em 

relação à proximidade física do Polo: o que atua no Polo de Apoio presencial é 

denominado de tutor presencial; o que atua na sede da instituição pública, de tutor a 

distância.  As disciplinas são elaboradas e ministradas por professores da instituição-

sede, com acompanhamento de tutores tanto na sede quanto nos Polos de Apoio 

Presencial onde o curso é ministrado. Cabe a cada instituição e ao professor designar os 

papéis e as tarefas de cada tutor. Faz-se uso de TDIC e há material impresso para 

gestão, organização e disponibilização de conteúdos.  

 Com relação às disciplinas, são elaboradas e “distribuídas” com uso dos recursos 

tecnológicos disponíveis de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC). A UAB exige o uso de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 

videoconferência/webconferência.  

 A instituição pública desta pesquisa vem ofertando cursos na modalidade a 

distância desde 2000, por meio da unidade acadêmica denominada atualmente de Centro 

de Educação Aberta e a Distância (CEAD). Nos últimos anos, o CEAD tem por função 

implantar e gerenciar as atividades da EAD na instituição, tendo aderido ao modelo 

UAB em 2007. Os cursos oferecidos nesta modalidade são de graduação e 

especialização. No início, o CEAD oferecia cursos apenas na unidade federativa em que 

funciona, para 8 Polos de Apoio Presencial e 400 alunos. O corpo docente pertencia a 

outras unidades da instituição. O material era impresso e não se fazia uso de TDIC. 

Posteriormente, com a UAB, houve expansão em várias frentes: 32 professores com 

dedicação exclusiva e lotados no CEAD, 30 Polos de Apoio Presencial distribuídos em 

três Estados e aproximadamente 3000 alunos e 400 tutores.    

 A expansão exigiu tanto a readequação da infraestrutura física como o aumento 

do número de professores, tutores e demais atores vinculados ao sistema UAB, como 

secretários, coordenadores de Polo de Apoio Presencial e técnicos administrativos.  Em 

2007 e 2008, a unidade acadêmica ofereceu cursos de capacitação sobre a dinâmica da 

EAD para coordenadores, professores e tutores. Um desses cursos abordou o uso de 

recursos tecnológicos, especificamente o AVA Moodle, webconferência e 



99 
 

 
 
 
 
 
 
 

videoconferência. Portanto havia certo conhecimento do modelo empregado pela 

unidade acadêmica, tanto com relação à gestão da EAD quanto ao Moodle. 

 Especificamente, o objetivo da capacitação em Moodle consistiu em apresentar 

as principais funcionalidades para elaboração e editoração de conteúdos, como a 

proposição de atividades e comunicação. Para elaboração de conteúdos, foi abordada a 

criação de disciplinas por meio de rótulo, link para um arquivo ou site, construção de 

página web, criação de página com texto simples. Para as atividades de comunicação, 

os usos dos serviços, como chat, fórum, wiki, diário, questionário, glossário, envio de 

arquivo. 

 Avançando no programa de capacitação, o MEC, em parceria com a Secretaria 

de Educação a Distância (SEED) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do 

Ensino Superior (CAPES), instituiu ações visando à formação continuada de 

profissionais que atuam na gestão de cursos de EAD. Uma dessas ações objetivou 

capacitar coordenadores de Polo de Apoio Presencial e técnicos administrativos, para 

auxiliar tanto na gestão dos Polos como na interlocução com a sede. Portanto o foco 

principal era de caráter administrativo, como tarefas de organização de secretarias e 

laboratórios, cadastramento de alunos. Assim, no contexto da unidade acadêmica, em 

2010, foi desenvolvido um projeto para um curso denominado Atualização em Gestão 

Administrativa para EAD. Após a aprovação da CAPES, o curso foi ministrado de 

setembro/2011 a dezembro/2011 em 3 módulos (disciplinas) elaborados e 

desenvolvidos em sua sequência. 

 A matriz curricular do curso tinha carga horária de 90 horas, distribuídas em 3 

disciplinas de 30 horas cada, conforme o Quadro 5. Foi um curso de oferta única, isto é, 

a proposta era diferente da proposta dos cursos regulares, como graduação e 

especialização oferecidas pelo CEAD, e dava continuidade ao projeto de capacitação de 

docentes e tutores em EAD.  
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Quadro 5. Disciplina e carga horária do curso Atualização em Gestão Administrativa 
para EAD 

Disciplinas Carga horária 

Comunicação e Logística Polos/IFES 30h 

Gestão Administrativa em EAD 30h 

Tecnologia para a Gestão em EAD 30h 

  

 O princípio básico do curso baseou-se neste conceito: 

Os processos de gestão acadêmicos e administrativos devem estar em 
consonância com as determinações e orientações nacionais e apoiadas ao 
projeto da instituição e do projeto pedagógico, orientados à análise dos 
processos utilizados e o desenho de novas estratégias de intervenção nos 
Polos.  Para isto, são necessários alguns conhecimentos: investigação; 
construção do conhecimento; relação teoria-prática; autonomia; 
capacidade de análise crítica e de resolução de problemas; 
interdisciplinaridade; atividades cooperativas. (PROJETO DO CURSO, 
2010, p.10) 

 As ementas das disciplinas estão no Projeto do Curso (2010): 

• Comunicação e Logística Polos/IFES: a disciplina tem como objetivo principal a 
apresentação e discussão sobre estratégias e técnicas que podem ser utilizadas 
para gestão, planejamento e articulação entre Polos e instituição, considerando a 
necessidade do desenvolvimento de estratégias específicas para a comunicação, 
interlocução e mediação de informações, materiais e documentos, para facilitar 
as ações acadêmicas e administrativas. 

• Gestão Administrativa em EAD: a disciplina Gestão Administrativa para EAD 
tem como foco o desenvolvimento de estratégias gerenciais para atender às 
necessidades do Polo, objetivando melhorias constantes. Será apresentado e 
discutido o documento “Referenciais de Qualidade da EAD”, com o objetivo de 
promover a interlocução entre os participantes e proporcionar a troca de 
experiências administrativas de gestão de Polos. 

• Tecnologia para a Gestão em EAD: a disciplina Tecnologia para a Gestão em 
EAD tem como objetivo apresentar e discutir as diversas possibilidades de 
utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação para a gestão 
de Polo, considerando as necessidades do gestor e de todos os atores envolvidos 
no processo, auxiliando o desenvolvimento de habilidades e competências 
necessárias para ações educacionais. 
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O Quadro 6 apresenta os Polos de Apoio Presencial que participaram do curso 

Atualização em Gestão Administrativa para EAD. Os 10 Polos marcados identifica, 

entre os 25 Polos participantes do curso, os selecionados para esta pesquisa. 

 
Quadro 6. Polos de Apoio Presencial que participaram do curso Atualização em Gestão 
Administrativa para EAD entre os 25 Polos participantes 

Polo de Apoio Presencial Estado 

Coromandel MG 

Governador Valadares MG 

Itapevi SP 

Jandira SP 

João Monlevade MG 

Esplanada BA 

Araguari MG 

Lagamar MG 

São Sebastião do Passé MG 

Barão de Cocais MG 

Bálsamo SP 

Salinas SP 

Divinolândia de Minas SP 

Ipatinga MG 

Alterosa MG 

Jales MG 

Salvador BA 

Taiobeiras MG 

Mata de São João MG 

Diamantina MG 

Conselheiro Lafaiete MG 

Nanuque BA 

Rio Branco AC 

São José dos Campos SP 

Águas Formosas MG 

 

O curso Atualização em Gestão Administrativa para EAD foi ministrado com uma 

1 vaga/aluno para cada um dos 25 Polos de Apoio Presencial (Quadro 6), distribuídos 

nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Os alunos exerciam a função de 

coordenador ou de técnico administrativo do Polo de Apoio Presencial. Para a pesquisa, 
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foram selecionados 10 coordenadores de Polo, e os critérios de seleção estão descritos 

no Capítulo II. O projeto propôs um curso “totalmente” a distância, isto é, sem 

encontros presenciais. 

 Seguindo a análise do Projeto do curso, foram feitas 2 entrevistas com o 

professor, que me permitiram tanto a descrição de informações não contempladas no 

projeto como a observação do contexto histórico cultural do curso, que determinou as 

contradições e a emergência de novas soluções provindas das interações entre os 

sujeitos ou grupos, entre as tarefas ou entre os sujeitos e seus artefatos manifestos nos 

usos da TDIC. A seguir, é descrito o contexto do desenvolvimento histórico do sistema 

de atividade do curso.  

 

3.1. Desenvolvimento histórico dos eventos e os usos das TDIC 

As informações seguintes representam uma síntese das entrevistas do professor e, em 

conjunto com o projeto original, permitiram descrever e analisar os usos das TDIC por 

professor, tutores e alunos por meio de uma possível sequência cronológica e lógica do 

desenvolvimento sistêmico. Para isso se considera desenvolvimento como o ciclo de 

expansão sistêmico, conforme o Ciclo de Aprendizagem por Expansão (ENGESTRÖM, 

1999b, p.384), descrito no Capítulo II desta pesquisa, em que foi possível observar as 

contradições nos eventos. Foram observados os distúrbios, as rupturas e as inovações de 

acordo com os efeitos produzidos no sistema de atividade e nos usos das TDIC.  

Serviram de guia as seguintes observações: a) como os distúrbios emergiram; b) que 

tipos de distúrbios foram possíveis de serem observados e c) qual a sequência 

cronológica em que os distúrbios estavam envolvidos. Seguem as descrições da história 

dos eventos do desenvolvimento do curso. 

 

 

3.2. O desenvolvimento histórico da inserção do CEAD na UAB 

Para o início da análise, é importante apresentar um princípio que explica por que as 

ações ou eventos seguiram certa direção. A dimensão histórica que originou o curso de 

Atualização em Gestão Administrativa para EAD para coordenadores e técnicos 
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administrativos de Polo de Apoio Presencial foi a integração do CEAD no modelo 

UAB/MEC, para desenvolvimento de cursos a distância no território nacional. O CEAD 

é a unidade acadêmica da instuição pública desta pesquisa que ofertava cursos na 

modalidade a distância desde 2002, no Estado de Minas Gerais, e, a partir de 2007, 

inserida no modelo UAB/MEC, expandiu para os domínios dos Estados de São Paulo e 

Bahia. 

 A política e a institucionalização no Brasil da EAD por meio do modelo 

UAB/MEC tiveram por objetivo a expansão, no nível nacional, de vagas para alunos nas 

universidades públicas pela oferta de cursos. Como resultados, se podem citar a) o 

crescimento na estrutura hierárquica na universidade com a inclusão dos Polos de Apoio 

Presencial e o atendimento a um número crescente de alunos; b) o mecanismo de gestão 

de cursos por meio da plataforma Moodle e demais TDIC; c) a necessidade de 

capacitação das pessoas envolvidas com a EAD em níveis organizacional, pedagógico e 

de usos das TDIC. 

 Com a inserção dos Polos de Apoio Presencial na estrutura da instituição e a 

relação com prefeituras municipais, o MEC se viu na obrigação de oferecer condições 

para que sua proposta fosse viabilizada. Era necessário haver nova distribuição de 

tarefas, rearranjo organizacional e fortalecimento das relações entre a instituição e os 

Polos. Assim, surgiram três novos papéis: a de coordenador de Polo de Apoio 

Presencial, a de tutor e a de técnico administrativo. Contudo a inserção no modelo UAB 

trouxe questionamentos relacionados à qualidade de ensino e à quantidade de alunos. 

Para tentar contornar a situação, o MEC ofereceu o suporte para infraestrutura física e 

contratação de professores e técnicos administrativos, além de capacitação. Assim, por 

edital da CAPES, em 2010 foi possível proposição de projetos para gestão de Polos e 

surgiu o curso.  

 Esta sequência de eventos assume as condições iniciais a um ciclo de expansão 

(ENGESTRÖM, 1999b, p.384). No caso do CEAD, os eventos iniciados no período de 

2002, e seguidos em 2007 com a implantação da UAB, resultaram na implantação de 

vários conceitos,  como o Moodle como a sala de aula virtual, curso baseado em TDIC, 

a tutoria presencial e a distância, a coordenação e a gestão de Polo de Apoio 
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Presencial. Observa-se, por meio do documento do curso e da análise da entrevista do 

professor, que esses conceitos foram emergindo e trazendo distúrbios que expressavam 

as contradições tanto entre o “antigo” e “novo” modelo de EAD na unidade acadêmica 

como entre a percepção e a experiência dos atores em atuar no ensino presencial e a 

distância. A interconexão dos dois eventos pode ter originado a direção seguida pelo 

professor do Curso de Atualização em Gestão Administrativa para EAD e explicado o 

motivo do desenvolvimento da proposta por ele seguida e os usos das TDIC. Assim, é 

importante identificar, na cronologia dos eventos, como procederam as ações. Portanto 

seguem a descrição e a análise do desenvolvimento histórico do curso a partir do relato 

do professor. 

 

3.3. O desenvolvimento histórico do curso pelo professor, tutores e 
alunos e o uso das TDIC 

Esta pesquisa salienta que o curso está relacionado com as condições do CEAD e com o 

projeto em 2010, mas considera que a origem (o germe) ocorreu em 2011 a partir do 

motivo e do senso pessoal do professor, que estabeleceu as ações de desenvolvimento 

das atividades. Assim, a descrição e a análise dos usos das TDIC no curso levam a 

observar como, a partir da origem, os fatos se sudeceram e se desenvolveram 

historicamente.  

 As informações, a seguir, formam a síntese do desenvolvimento histórico do 

curso a partir de dados obtidos por meio da entrevista com o professor. Os eventos 

foram arranjados em uma linha de tempo com o propósito de descrever as ações e 

eventos contidos nos períodos geradores de mudanças e de desenvolvimento causados 

pelos distúrbios e, também, a identificação do ciclo expansivo da atividade do curso.  

 O processo de desenvolvimento do curso se iniciou, em julho de 2011 com o 

convite do proponente do projeto a um professor não vinculado ao CEAD, para ser 

coordenador e professor do curso. Como dito, esse professor não pertencia ao quadro 

docente da unidade, mas aceitou o convite em função das experiências prévias como 

tutor e da prática com o Moodle em cursos ofertados pelo CEAD. Isso o fez refletir 

sobre algumas questões (a situação de dificuldade), e sua análise se concentrou em 
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como os cursos eram propostos na EAD, salientando o problema da comunicação entre 

os pares e a quantidade de tarefas determinadas pelos professores nas disciplinas, 

fazendo do aluno um “tarefeiro”, em oposição à criação. Esses distúrbios, interpetrados 

como necessidade de mudança, geraram um motivo ao professor, e o senso pessoal 

orientou para um novo objeto, uma meta (um ponto fixo a ser atingido a partir daquilo 

em que ele acreditava): havia forte vontade de realizar o que ele considerava 

“verdadeiro” como proposta de um curso de EAD, isto é, o desenvolvimento das 

atividades executadas colaborativamente.  

... um curso a distância deve proporcionar melhor comunicação entre os 
participantes e as atividades devem ser colaborativas. Eu “via” no curso a 
possibilidade de fazer aquilo que eu acreditava. Não havia tido nenhum 
curso neste modelo como eu pretendi fazer, ou mesmo tratando das 
temáticas propostas. (ENTREVISTA COM O PROFESSOR) 

 

 Isso é interpretado que a colaboração foi o modo como o professor procurou 

promover um curso não “tarefeiro”, tendo a comunicação como meio para realização 

colaborativa a partir da interação entre os participantes dispersos geograficamente. A 

pesquisa considera isso, um curso não “tarefeiro”, o germe (a semente) da atividade, que 

nasceu de fatos e relações causais passadas, de uma necessidade de atender ao meio 

social, que, indutivamente, direcionou para a concepção do objeto da atividade e para os 

objetivos das ações.  

 A formação do professor (conhecimento, intrínseco, crença de valor) influenciou 

tanto nos questionamentos sobre o desenvolvimento da EAD na unidade acadêmica, 

como no direcionamento focado na gestão a fim de atender à proposta do curso. Tanto o 

conhecimento implícito acumulado como as condições externas percebidas, ao longo do 

tempo, orientaram para o desenvolvimento de metas (estratégia individual). O professor 

retomou seu senso pessoal e a percepção sobre a situação social (o problema na EAD), 

mencionando dois aspectos que direcionaram a atividade colaborativa no curso: a) a 

aprendizagem entre os alunos ocorria pela troca de experiências como forma de 

contornar os problemas que ocorriam nos Polos de Apoio Presencial; b) o curso não era 

regularmente oferecido (era um projeto temporal) e havia a presença de pessoas com 

diferentes conhecimentos e experiências na modalidade; c) era fundamental a troca de 
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experiências entre as pessoas. A crença pessoal era de que as pessoas poderiam aprender 

entre si a partir dos diferentes problemas e soluções que ocorriam nos Polos de Apoio 

Presencial. Assim, foi modelada uma nova situação: a proposta de um curso 

colaborativo e a necessidade de trabalhar com gestão de conhecimento e processo.  

É bom lembrar de que o foco foi a troca de informações entre os 
participantes para tratar de problemas comuns. Além disso, o curso não 
era uma graduação tradicional; era uma proposta, um projeto de 
capacitação. (ENTREVISTA COM O PROFESSOR) 

A proposta metodológica para o curso foi o da abordagem colaborativa, 
porque, como dito anteriormente, o aluno não era para ser cumpridor de 
tarefas (“tarefeiro”), mas deve ter contato com outros alunos para a troca 
de experiência. Isso, na minha concepção, ajudaria nas discussões de 
questões, na troca de recursos tecnológicos, discutir sobre os problemas 
do Polo, as formas de organização. (ENTREVISTA COM O 
PROFESSOR) 

 

 A idealização se manifestou a partir do planejamento e da materialização das 

disciplinas, elencando uma sequência lógica de objetivos e ações na proposta 

pedagógica.  

.... a) na primeira disciplina, Comunicação e Logística Polos/IFES, a ideia 
foi propor discussões sobre temas como qualidade e eficiência na gestão, 
a questão logística, entre outros, de forma que pudesse contribuir com a 
melhoria na comunicação interna dos Polos. Na segunda, Gestão 
Administrativa em EAD, foi continuidade de temas abordados na 
primeira disciplina, porém a ênfase foi na qualidade e nas estratégias para 
melhor trabalhar com os alunos e padrões de qualidade. Na terceira, 
Tecnologia para a Gestão em EAD, o princípio foi dar liberdade ao aluno 
para pesquisar e utilizar as tecnologias que eles conheciam para montar 
um “blog” do Polo. (ENTREVISTA COM O PROFESSOR) 

 

 Pode-se observar, nas duas primeiras disciplinas, uma metodologia centrada no 

professor; na terceira, centrada no aluno. Além disso, as disciplinas proporcionaram 

diferentes objetivos. 

 O passo seguinte do professor foi a modelagem do curso para ser de natureza 

totalmente a distância, isto é, sem encontros presenciais e por meio de usos das TDIC 

para comunicação e disponibilização de conteúdos. Ele desenvolveu um croqui para 

descrever a lógica das ações nas disciplinas, auxiliado pelo editor de texto Word. “Isto 
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me ajudava a esquematizar, pensar e produzir o que se pretende” (ENTREVISTA 

COM O PROFESSOR). O professor salientou que fez usos, nas disciplinas, de três 

artefatos digitais, e determinou as funções: o AVA Moodle para o desenvolvimento do 

curso como um todo, o fórum para comunicação entre os participantes, sendo alguns 

privativos para o professor e tutor para discutir situações do desenvolvimento das 

atividades, e wiki para colaboração.  

Tendo isso em mente, estruturei as disciplinas com textos que explicavam 
em como fazer um fluxograma, como organizar arquivos, como obter 
qualidade na organização escolar, e outros temas que pudessem ser 
colocados em prática. Utilizei os recursos do Moodle e, principalmente, 
os fóruns de discussão para permitir a troca de informações, contatos 
entre os alunos e tutores, além de proporem outros textos de acordo com 
as necessidades. Além disso, os fóruns foram utilizados como email. Os 
wikis foram colocados como o segundo elemento que julgava interessante 
para colaboração. (ENTREVISTA COM O PROFESSOR) 

A tecnologia utilizada foi quase exclusivamente a plataforma Moodle e os 
softwares utilizados para leitura do material, tal como world, pdf 
powerpoint dentre outros. (ENTREVISTA COM O PROFESSOR) 

  

 O sistema de atividade coletiva começou a ganhar uma estrutura com as 

primeiras ações do professor na seleção de tutores, que eram 2 e atuavam no CEAD. 

Isto ocorreu antes do início da primeira disciplina, possivelmente no período de agosto a 

setembro de 2011. Ele estabeleceu uma relação inicial com os tutores e suas 

responsabilidades iniciais determinaram o controle no estabelecimento das regras para 

condução do curso, o papel dos tutores, a divisão de trabalho, o meio de comunicação 

entre eles através do AVA. Chama-se a atenção este trecho:  

...Problemas de entendimento e de desenvolvimento das atividades 
deveriam ser discutidos e selecionados por mim e pelos tutores. 
(ENTREVISTA COM O PROFESSOR)  

 

 Uma possível interpretação é que os problemas dos alunos eram tratados pelo 

professor e pelos tutores, e os alunos não participavam da discussão, o que vai de 

encontro (e não ao encontro) com a ideia de colaboração, porque os alunos eram a causa 

primária da capacitação, deviam ser ouvidos sobre a situação e tomar parte das decisões.   
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 Com relação aos alunos do curso, o professor tinha conhecimento sobre eles por 

contatos durante as disciplinas como tutor. Soube identificar aqueles que atuaram há 

mais tempo com EAD, mas não indicou o conhecimento sobre suas experiências, apesar 

de relatar a participação em cursos de capacitação oferecidos pela unidade acadêmica.  

 Pode-se observar que, entre julho e o início de setembro de 2011, os eventos 

sucederam dentro de uma lógica operacional determinada pelo professor em função do 

senso pessoal a partir das observações prévias, causadoras dos distúrbios, e a 

modelagem de uma nova abordagem de curso (inovação). Nesta fase, não foi possível 

identificar conflitos com os tutores quanto ao planejamento das atividades, pois o 

professor determinou, previamente, como ocorreia o curso. Não houve capacitação dos 

tutores tanto em relação aos procedimentos iniciais da primeira disciplina, como em 

relação à tecnologia. Ficou determinada a competência do Polo ao suporte técnico dos 

alunos. Considera-se esta fase como parte do ciclo expansivo, com contradições de 

ordem primária desenvolvida, exclusivamente, pelo professor em função dos 

questionamentos prévios com relação ao “antigo” sistema de atividade. 

 A fase seguinte foi a de teste e aplicação da proposta do professor e se iniciou no 

período de setembro a outubro de 2011 com a disponibilização da primeira disciplina, 

composta de atividades com orientações para os alunos sobre a finalidade e o 

procedimento para o desenvolvimento. Como resultado, ocorreram dificuldades de 

ordem tecnológica, a contradição secundária sujeito-artefato em função do 

desconhecimento das funcionalidades do AVA e de competência/habilidade (alguns 

alunos não tinham participado de um curso a distância, os tutores e os alunos nunca 

haviam trabalhado com a proposta apresentada pelo professor), resultando em 

obstáculos na comunicação entre os pares. Assim, foi adotado o procedimento de 

conhecer as funcionalidades do Moodle e promover a discussão entre o grupo. 

No início do curso a dificuldade foi geral, tanto dos tutores quanto dos 
alunos, pois, em sua maioria, não havia ainda participado de um curso 
nesse formato, principalmente os alunos. Alguns alunos não tinham muito 
contato com a rede, ou mesmo o computador. Sendo assim, no início do 
curso houve muitos problemas de comunicação entre alunos e 
coordenação/tutores. Para contornar essa situação, a estratégia foi fazer 
com que o momento inicial do curso fosse uma visita ao ambiente virtual, 
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para que os agentes tivessem contato com as ferramentes e pudessem tirar 
dúvidas e o curso pudesse desenvolver. Após a primeira fase do curso, os 
alunos, frequentando os fóruns de discussão e dúvidas, conseguiram 
sobrepor essa situação. Também houve desistência, mas nenhum aluno 
alegou ter desistido por dificuldades tecnológicas. (ENTREVISTA COM 
O PROFESSOR) 

 Assim, o início do curso explica as causas de mudanças nas atividades para a 

segunda disciplina, pois os alunos solicitaram a adequação de conteúdos para a próxima 

disciplina, e exprimiram as dificuldades de comunicação. 

 

Professor: é possível diminuir a quantidade de fóruns na próxima 
disciplina? Estamos com outros compromissos no Polo, e isso não está 
permitindo acompanhar ou ter contatos com os outros parceiros. 
(ENTREVISTA COM O PROFESSOR) 

 

 Além disso, o professor observou tanto a baixa frequência de acesso dos alunos 

ao fórum e wiki como a não utilização com os propósitos definidos (como foi citado 

anteriormente, a tecnologia dificultou o uso na primeira disciplina). Estes distúrbios 

geraram a necessidade de ruptura da fase de aplicação da primeira disciplina e 

necessidade de iniciar as mudanças para uma nova fase, que corresponde a segunda 

disciplina. Considera-se o fim da primeira disciplina como o término de um período em 

que o professor, ao avaliar os distúrbios, reflete sobre o processo, fez os ajustes 

necessários das TDIC, e consolidou a parte da lógica do modelo proposto. 

 Com a segunda disciplina, de outubro a novembro de 2011, se iniciou um novo 

período. Podem-se verificar ajustes nos tipos e nas quantidades (frequência) de TDIC, 

os quais são explicitados no Capítulo IV. Contudo, pelo relato do professor, é possível 

identificar tanto a estabilização dos tipos e dos usos dos artefatos TDIC tanto para 

atender à proposta colaborativa como para adequá-los às necessidades dos alunos.  

A troca de experiências entre tutores e alunos determinou mudanças entre 
as disciplinas, com relação ao aspecto pedagógico e às TDIC 
disponibilizadas pelo professor. A tecnologia auxiliou no processo com o 
registro do diálogo entre os pares e serviu para análise e tomada de 
decisão sobre o que deveria ser feito. Foi observado que, na primeira 
disciplina, a tecnologia dificultou o desenvolvimento das atividades, 



110 
 

 
 
 
 
 
 
 

tendo os alunos destinados parte do tempo para o entendimento de como 
utilizá-la. Isso era previsível, pois, como foi mencionado anteriormente, 
muitos alunos não haviam utilizado o Moodle ou participado de cursos 
em EAD; também não havia tutoriais ou alguma capacitação prévia. Na 
segunda, as ações orientaram para a reorganização e a adequação da 
tecnologia ao encontro dos alunos. A estrátegia facilitou tanto o uso da 
tecnologia quanto sua estabilidade. (ENTREVISTA COM O 
PROFESSOR) 

O principal fator que determinou a mudança foi a troca de experiências 
entre tutores e alunos que foram registrando as dificuldades que os alunos 
tinham no decorrer do curso, além de opiniões sobre o melhor 
desenvolvimento das atividades. Após a primeira disciplina foi feito um 
apanhado com os tutores das dificuldades dos alunos; a partir de então foi 
pensada a formatação da segunda disciplina. Um dos pontos principais foi 
não misturar ferramentas diferentes, como por exemplo, wikis, fórum, 
escolha em um mesmo módulo, pois os alunos tinham dificuldades de 
encontrar essas atividades na plataforma, mesmo estando todas descritas 
no layout do curso. Essa mudança provocou maior contentamento do 
grupo, pois inicialmente muitos alunos se sentiam perdidos e passavam 
mais tempo tentando entender a ferramenta do que entendendo o 
conteúdo que devia ser passado, assim à medida que o número de 
recursos foi se tornando comuns para os alunos, a disciplina ficou estável. 
(ENTREVISTA COM O PROFESSOR) 

 A terceira disciplina se iniciou entre novembro e dezembro de 2013 com a 

construção de blog do Polo: 

Outra atividade final do curso foi a criação de perfis em redes sociais, 
filme de apresentação do Polo, fotos das atividades do Polo. Sabemos que 
muitos Polos, antes dessa atividade, não tinha o hábito de registrar as suas 
atividades e sabemos que hoje isso é uma realidade. Os perfis criados nas 
redes sociais de muitos Polos continuam ativos, assim como seus blogs. A 
ideia dessas atividades era mostrar o Polo para a comunidade ao qual ele 
estava inserido, e hoje vemos que essas tecnologias fazem parte do 
cotidiano do mesmo. (ENTREVISTA COM O PROFESSOR) 

 Nesta disciplina, o professor ofereceu a oportunidade de os alunos fazerem algo 

próximo de sua realidade. O blog foi parte dos objetivos da disciplina de uma atividade 

cujas ações ficaram a cargo do grupo. 

 A criação do blog seguiu uma orientação prévia de conter os documentos 
solicitados na disciplina, que foi o quadro de normas do Polo, além das 
fotos e vídeos solicitados em atividades anteriores. A escolha das 
ferramentas ficou a cargo do grupo, pois era intensão do curso que essa 
ferramenta ficasse a disposição do Polo e da comunidade, sendo assim os 
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alunos foram orientados a criarem o blog em um ambiente independente 
da plataforma Moodle. A maior parte da criação dessa ferramenta ocorreu 
fora da Moodle, as discussões também, porém sempre houve o fórum de 
discussões aberto para qualquer dúvida do aluno, e nesse fórum as 
dúvidas eram trazidas.  A criação do blog foi independente. No final os 
alunos trouxeram o blog para uma discussão e avaliação, assim todos os 
alunos puderam avaliar, visitar e fazer críticas aos blogs, ao mesmo tempo 
em que puderam trocar as experiências e conferir qual o formato agradava 
mais. (ENTREVISTA COM O PROFESSOR) 

  

 Por fim, a terceira disciplina finalizou com a atividade avaliativa dos blogs entre 

todos os alunos. As opiniões, sugestões, críticas e escolha do melhor formato fizeram 

parte desta atividade. Na entrevista o professor fez a autorreflexão sobre as mudanças 

ocorridas dentro do processo de desenvolvimento do curso, o qual se interpreta como o 

final do ciclo expansivo do curso Atualização em Gestão Administrativa para EAD: 

A mudança principal foi entender que a EAD ainda é um mecanismo 
complexo, e suas ferramentas ainda estão muito a frente de seus alunos. 
Entendemos que há um grande número de ferramentas disponíveis, porém 
os alunos não tem ainda intimidade para trabalhar com essas ferramentas. 
Sendo assim, se não for feito uma escolha adequada das ferramentas, se 
corre o risco do conteúdo do curso não ser trabalhado, mas sim, focar na 

utilização das ferramentas e tornar-se um curso de informática básica. 
(ENTREVISTA COM O PROFESSOR) 

  

 O cruzamento desses dados com aqueles provindos do projeto permitiram a 

análise do processo do desenvolvimento histórico do curso. Segue a análise. 

3.4. Análise do desenvolvimento histórico do curso 

O objetivo deste item é apresentar a análise do desenvolvimento histórico do curso a 

partir da inter-relação de informações entre o projeto do curso e as entrevistas do 

professor. Para isso foi utilizado o conceito de eventos históricos e as contradições 

provindas dos distúrbios identificados pelas fases e períodos. Duas dimensões são 

consideradas cronologicamente relacionadas para análise: a) o surgimento do curso 
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causado pela inclusão do modelo UAB/MEC no CEAD; b) os usos de artefatos do tipo 

TDIC nas atividades de EAD no curso.  

 A primeira refere-se ao início da dimensão histórica do CEAD a partir da 

institucionalização do modelo UAB/MEC, em 2007.  Contudo se destaca que os fatos 

não aconteceram de forma isolada, e o período de 2002 a 2006 marcou a gestão e oferta 

de cursos a distância por meio de parcerias instituição-prefeitura dentro no mesmo 

Estado. Nesse período já havia o modelo de Polo de Apoio Presencial e de tutoria de 

Polo. Os conteúdos das disciplinas eram ministrados por meio de material impresso. 

 Com a inserção da unidade acadêmica no modelo UAB/MEC, foram 

estabelecidas as parcerias entre as prefeituras e o governo federal, cabendo à instituição 

a disponibilização e a gestão de cursos. O período de 2007 foi o início de transição 

organizacional, de infraestrutura e de pessoal, com o CEAD ofertando cursos para 

diversos Estados.  

 O início de 2007 foi marcado pelo crescente número de Polos vinculados ao 

CEAD, ampliando-se a rede de relações sociais e o surgimento de sistemas de 

atividades locais (a instituição de ensino) e periféricas (o Polo). Os Polos são integrados 

à hierarquia institucional. Do mesmo modo, surge a necessidade de mudanças na gestão 

e inovação na infraestrutura de comunicação. Três novos componentes passaram a 

existir: o coordenador de Polo, o tutor a distância (pertencente à sede) e o técnico 

administrativo do Polo. No processo de gestão da EAD é necessária à definição de 

papéis, a divisão de tarefas e responsabilidades de todos os atores envolvidos, assim 

como a identificação de todas as atividades a serem realizadas por todos os 

setores/unidades da universidade e do Polo. O planejamento das ações é o fator que 

pode realmente contribuir com a eficácia dos processos educacionais. O detalhamento 

das ações deve priorizar o grau de importância, estratégias, rotinas e atividades 

acadêmicas e administrativas. O planejamento deve ser considerado objetivo estratégico 

e deve ter como princípio a qualidade do ensino e, principalmente, os procedimentos de 

avaliação de todo processo educativo. Em uma rede o resultado de uma atividade torna-

se elemento para outra atividade, e mudança em um elemento pode gerar distúrbios. 
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Essa rede de relações que se estende é considerada como causa de uma contradição 

secundária, pois ocorre a incorporação de elementos de fora (o Polo) à instituição.  

  No modelo UAB a base para distribuição de cursos é o AVA Moodle, mas 

ocorre também a integração de outras mídias, como videoconferência e webconferência, 

além do massivo uso das redes de computadores e da internet. Para tanto, no CEAD foi 

imprescindível à organização de estrutura física com equipamentos para que os 

objetivos acadêmicos fossem alcançados.  

 A partir dessa nova situação, ocorreram os primeiros distúrbios em função de 

tensões entre os elementos da estrutura organizacional implantada, a qual não estava 

preparada para a UAB tanto em nível de gestão como de pessoal especializado, além  de 

competências administrativas para o desenvolvimento de cursos. Para sanar os 

distúrbios, ocorreram contratações de professores, coordenadores de Polo e técnicos 

administrativos. Foram necessárias mudanças na gestão e foi priorizada a capacitação 

dos profissionais envolvidos com a EAD. Esse período ocorreu entre 2007 a 2010, 

sendo a capacitação interpretada como contradição primária, porque envolve a relação 

entre a oferta e a qualidade de ensino.  

 Neste contexto, também se viu a necessidade de melhorar a gestão dos Polos de 

Apoio Presencial, visando à melhoria das atividades acadêmicas e administrativas.  O 

curso Atualização em Gestão Administrativa para EAD surgiu como projeto para 

aprovação da CAPES em 2010. Aprovado, teve seu início em 2011.  

 A segunda dimensão objetiva analisar os períodos históricos do desenvolvimento 

nas práticas da EAD no curso com o uso de múltiplos artefatos TDIC.  A análise se 

baseia na hierarquia de atividade de Leontiev (NARDI; 1996, p.30), e desenvolvimento 

é visto como as mudanças ocorridas por meio de um ciclo expansivo da atividade, em 

que é possível determinar momentos de diferenciação, isto é, períodos que se sucedem 

provocados por distúrbios. Para isso se considera a inter-relação de fatos ocorridos no 

período de 2007 a 2010, com a inserção da UAB e a atuação do professor na unidade 

acadêmica.  
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 Minha interpretação é que, apesar do vínculo do curso com a emergência da 

capacitação de coordenadores e técnicos administrativos de Polo, as metas do curso 

surgiram em função do motivo pessoal do professor ao observar como as atividades da 

EAD eram desenvolvidas enquanto atuava como tutor nos cursos em 2008. Isso é 

considerado como o período de desenvolvimento do professor, que permitiu questionar 

a operacionalização da EAD e analisar, entre as várias alternativas possíveis, a mais 

adequada para a situação. A necessidade gerou a reflexão e a capacidade interna de 

elaboração/construção de um novo objeto/motivo a partir das observações do meio, 

modelando um protótipo, com identidade própria, de um curso colaborativo com foco 

na gestão, materializado em termos de disciplinas no Moodle. Esse período ocorreu a 

partir de julho de 2011 com o aceite como coordenador e o professor do curso. 

 No período de agosto a setembro de 2011, o professor conduziu uma possível 

configuração dos elementos do sistema de atividade do curso, com a composição dos 

sujeitos (o professor, os 2 tutores e os alunos). Para dar sentido ao que julgava como 

forma melhorada de atuar na EAD, ou seja, a atividade colaborativa, o professor definiu 

os limites do sistema de atividade do curso por meio de regras para condução do 

trabalho entre o professor e os tutores, e a divisão de trabalho. A comunidade foi 

estabelecida com a inclusão dos Polos de Apoio Presencial. A ênfase na colaboração foi 

entendida como troca de experiências entre os pares por meio da comunicação, uma 

alternativa para aprendizagem sobre problemas e soluções para a gestão dos Polos de 

Apoio Presencial. 

 Três são as etapas para a análise do uso das TDIC pelo professor, tutores e 

alunos, e são relacionadas à sequência de execução das disciplinas. Nas etapas se 

observa que, para os sujeitos desenvolverem e atingirem suas expectativas, foram 

realizadas tentativas de variação de uso dos artefatos TDIC, sendo algumas bem 

sucedidas, outras não. Algumas trouxeram resultados inesperados e exigiram ajustes 

dos planos pré-existentes, de modo que a ação modificadora tivesse chance de exito ao 

confrontar com a realidade e os resultados obtidos. 

 Entendo que o início do curso, por meio da primeira disciplina, foi o período de 

aplicação da proposta do professor. O professor disponibilizou vários tipos de 
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tecnologia, mas a ênfase foi para fórum para troca de informações, discussão, debates; 

wiki para construção de textos colaborativos e materiais (recursos). Para este, houve 

preferência de conteúdos por textos explicativos sobre as regras do curso e sobre gestão, 

textos de apoio às atividades. A parte prática foi pelo uso do artefato escolha, a fim de 

promover a reflexão sobre problemas do Polo de Apoio Presencial. Ocorreram os 

primeiros distúrbios dos alunos relacionados às TDIC que interpreto como a 

contradição primária tanto para a falta do conhecimento sobre as funcionalidades como 

para o uso no desenvolvimento das atividades entre os alunos. Além disto, o problema 

pode ter se “agravado” pela falta de suporte aos alunos pelos tutores, pois estes não 

foram capacitados antes do início da primeira disciplina. Logo se reconhece como um 

período de resistência e de ajuste ao novo, exigindo do professor alterações na 

quantidade das atividades e no uso das TDIC para a segunda disciplina. Julgo que, na 

primeira disciplina, a aprendizagem dos alunos foi prejudicada em função da tecnologia, 

limitando-se na instrumentalização dos artefatos do Moodle. Esse período ocorreu do 

início de outubro ao final de outubro de 2011.  

 Na segunda disciplina se identificou a adequação das atividades e da 

tecnologia nas disciplinas em função de atender às necessidades dos alunos. Tornou-se 

relevante a preferência do professor pelo fórum, com o objetivo de promover 

discussões, pela tecnologia do tipo recurso, com arquivos textuais. Avalio a mudança 

comportamental do professor, que, ao internalizar a situação social, respondeu com 

alterações em parte do planejamento proposto, mas não verifico uma inovação nos usos 

das tecnologias. Consolidam-se tanto os tipos e usos das TDIC como a abordagem de 

colaboração por meio de mecanismos de comunicação, ajustados às mudanças nas 

atividades. Com relação aos alunos e tutores, o período constituiu transição da fase de 

falta de conhecimento e possível ação com as TDIC para o de descoberta, 

familiarização e estabilização das tecnologias e o modo de usos. Também se interpreta 

o período de transformações através de mudanças cumulativas, especificamente com a 

instrumentação e instrumentalização do professor e a instrumentação dos alunos. 

Contudo, considero que não houve colaboração por parte dos alunos, no sentido de 

interação, organização e efetiva construção do conhecimento entre os pares, o qual foi 

obtido pela aquisição de informações disponibilizadas pelo professor por meio do 
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artefato. A base desta análise é a inexistência de informações mais precisas, nas 

entrevistas com o professor, salientando a evolução em formas de colaboração, mas 

indica a melhora na comunicação. O período foi do início de novembro ao fim de 

novembro de 2011, e considero a fase de descobertas e de consolidação. 

 Na terceira disciplina verificou-se a continuidade da orientação do professor no 

foco colaborativo por meio de mecanismos de comunicação, com a permanência dos 

fóruns para discussão e dos materiais textuais. Contudo houve uma mudança na 

proposta da disciplina, a inovação, em que foi dada a ênfase à construção coletiva, pelos 

alunos, do blog sobre o Polo de Apoio Presencial e o uso de outras tecnologias digitais 

externas ao ambiente Moodle. Por meio de texto, o professor explicou o porquê e o 

para quê da atividade, mas não orientou sobre o como fazê-la, cabendo, aos alunos, as 

ações para a consolidação da tarefa. Avalio isto como uma possível estratégia do 

professor em “forçar” a colaboração entre os alunos, e verificar como as diferentes 

ações foram negociadas em termos de objetivos, produção, divisão de tarefas, 

comunicação e consumo e resultados. Reitero que a inexistência de recursos adequados 

do Moodle para registros de processos dificultaram a possibilidade de análise do como 

ocorreu a possível colaboração. 

 Com relação aos usos das tecnologias do Moodle pelos tutores e alunos, verifica-

se a melhora no uso das TDIC promovida pela instrumentação, resultado da 

internalização cultural e das práticas, as quais estão relacionadas com a aprendizagem 

em termos de adaptação com o ambiente, do desenvolvimento das habilidades e dos 

objetivos, da operacionalização dos artefatos TDIC e das ações e processos 

desenvolvidos. Contudo, eu interpreto que não houve avanços nem em termos de 

colaboração nem no uso efetivo dos artefatos para tal fim, o que poderá ser observado 

com mais cuidado por meio da análise da Gênese Instrumental.  

  O blog, como produto, produziu no aluno o sentido pessoal de “pertencimento” 

ao fazer algo que estava próximo de suas atividades, de seus interesses. Portanto a 

possibilidade de produção de fatos do cotidiano do Polo de Apoio Presencial despertou 

o interesse e o motivo para além das leituras e participação nos fóruns. Avalio que foi 

estabelecida uma relação entre o sujeito e o mundo criada pela atividade, com a função 
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de estabelecer uma relação de consciência-mundo (um ato psicológico), estimulando-o a 

agir e resolver um problema do meio social. O sentido pessoal está diretamente ligado 

ao “motivo”, não no sentido de uma necessidade, mas de significação (o que as coisas 

querem dizer) da coisa objetiva em que essa necessidade é concretizada e para a qual a 

atividade está direcionada. Esse período foi do início ao final do mês de dezembro de 

2011.  

 O desenvolvimento do blog finalizou o ciclo de expansão da atividade 

relacionada com o curso, e avalio que, a partir da orientação do professor para 

colaboração nas disciplinas e a construção do blog, e evoluíram outros sistemas de 

atividades externos ao curso, formados pela interação do aluno com demais membros 

do Polo e da comunidade, o que interpreto como uma invenção, no sentido de que se 

depara com algo que até então não existia. Surgiu, então, a rede de sistemas de 

atividades. 

 

3.5. Rede de sistema de atividade do curso 

Deve-se observar que, com as condições sociais iniciais resultantes na inserção do 

CEAD no sistema UAB, surgiu o curso de Atualização Administrativa para EAD sob a 

forma de composição de outras estruturas sociais em um sistema e que a operação 

básica para sua manutenção e desenvolvimento foi a atividade. Isto leva a identificar os 

elementos que o compõem, as relações e as atividades sistêmicas, conjunto que se 

denomina de rede de sistemas de atividade do curso.   

 Entende que esta rede de atividade é emergente das condições e das 

necessidades sociais e históricas para satisfazer os motivos e as necessidades do seu 

componente humano, que se utiliza de artefatos para atuar no ambiente social. A Figura 

10 representa esta composição sistêmica do curso. 
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Figura 10. Rede de sistema de atividade do curso 

  

 A rede de sistemas de atividade do curso, Figura 10, se formou por meio das 

interconexões do sistema de atividade do curso Atualização Administrativa para EAD 

com outros sistemas de atividades “periféricos”: os dos Polos de Apoio Presencial e dos 

servidores web. A conexão entre eles ocorreu por meio de rede de computadores 

formando uma nuvem de comunicação e compartilhamento de informações. Cada Polo 

acessava tanto os elementos dos sistemas de atividade do curso, onde se hospedava o 

Moodle, quanto os demais sistemas.  

 A colaboração, princípio do professor, foi promovida a partir das necessidades e 

motivos socialmente produzidos ao longo da história. De acordo com Leontiev 
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(LEONTIEV, 1978), o que define uma atividade e diferencia uma das outras é o objeto 

da atividade conjunta para qual as ações dos sujeitos são dirigidas. Segundo ele, a forma 

dualista de compreensão da atividade não consiste apenas nas condições externas às 

quais o homem acomoda suas atividades, mas são as condições sociais em si mesmas 

que carregam os motivos e os objetivos de sua atividade e dos meios de produção. Em 

outras palavras, é a sociedade que produz a atividade dos indivíduos. Os motivos 

aparecem através da apropriação, uso e desenvolvimento de objetos e artefatos na 

atividade coletiva. 

 Na Figura 10 isso é representado pela interação entre os objetos orientados pela 

atividade de cada Polo e a produção de um novo objeto que é tanto ideal como material 

(no sentido do mundo objetivo). No caso da rede de atividades do curso, observa-se, 

especificamente no desenvolvimento do blog, em que emergiram novos produtos como 

inovação, novas regras, outros usos e tipos de artefatos TDIC, a divisão de trabalho, 

outra forma de produção. Contudo, as ações individuais orientadas para a produção do 

objeto por meio da atividade coletiva podem satisfazer o sujeito ao se apropriar dos 

produtos socialmente produzidos; os objetos podem ter muitas propriedades com a 

capacidade de satisfazer as diferentes necessidades, mas isto não garante que o motivo 

pessoal seja satisfeito. Assim, o desenvolvimento do sujeito na rede de atividades do 

curso evoluiu a partir das possíveis distúrbios das atividades. 

 A sustentabilidade de uma atividade depende de quanto pode satisfazer as 

expectativas dos sujeitos envolvidos ao longo do tempo. Além disso, se considera que 

tanto a consciência dos interesses dos diferentes sujeitos envolvidos na atividade, como 

um esquema de ações podem aumentar a probabilidade de uma colaboração sustentável. 

A falta desses requisitos pode ocasionar problemas quanto à mediação de conflitos, 

insatisfação quanto à responsabilidade e participação do grupo para a execução das 

tarefas, como foi o caso relatado no fórum pelo componente de um dos grupos sobre o 

artefato wiki, interpretado aqui como contradição quaternária, pois ocorre no interior 

de uma rede de sistemas de atividade:  

A ferramenta oferece ótimas possibilidades de trabalho em grupo e a 

distância, porém o grupo NÃO (o maiúsculo mantém a originalidade do 
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relato) participou efetivamente dos trabalhos, deixando apenas um ou 

alguns do grupo realizando as atividades. (MEMBRO DO GRUPO 3) 

 Também, a inserção de outros sistemas de atividades (contradição quaternária) 

gerou contradições secundárias, como a ruptura com as tecnologias do Moodle, que 

pode ser notada por meio da atividade do blog, os usos de outros artefatos, como câmera 

fotográfica, vídeos, sendo necessárias novas habilidades para pesquisa, instalação, 

controle, busca e organização.  

 Ao considerar os diferentes distúrbios causados pelas TDIC na rede de 

atividades do curso, identifica-se um mecanismo de causa gerador da transição de uma 

ação ou evento para a outra, ou seja, a contradição ocorreu como condição para um 

processo de desenvolvimento, algo que é possível estabelecer e orientar-se para 

mudança, tomando como diretriz o esquema fim/meios: Qual a origem do 

desenvolvimento? Quais as forças que direcionaram o desenvolvimento? Que mudanças 

ocorreram com o desenvolvimento? Assim, o uso das TDIC está condicionado com o 

desenvolvimento pessoal ao identificar valores que possibilitem fazer a distinção entre 

fins e meio com o artefato e que levem a escolher somente determinados meios para 

obter os fins: o que me diz respeito a atividade e a tecnologia? Por que devo utilizar a 

tecnologia? Que vantagem e com que propósito se deve fazer uso da tecnologia? 

Portanto o uso da TDIC está condicionado a algum tipo de valoração, positiva ou 

negativa, e de que tipo de sociedade em que a atividade ocorre.  

 Observa-se que nada disso seria possível se o sistema de atividade fosse tratado 

como algo fechado em si, definido dentro de seus limites.  A dinâmica sistêmica não é 

isolada, mas é uma composição determinada pela conjunção interativa de componentes 

intersistêmicos que se sucedem por fatos históricos. O caráter expansivo da rede de 

atividades se deve à razão humana, à consciência que avalia o passado e as perspectivas 

futuras, agindo no presente para a atividade que é mais apropriada para o momento. 

 A identificação do período histórico, descrito em termos do projeto do curso e da 

entrevista com o professor, foi utilizada como ponto de partida para a descrição do 

sistema de atividade do curso, representado pelo Quadro 7. No entanto, a pesquisa 

ressalta que, durante os períodos citados, ocorreram ações dentro da lógica da atividade 
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e evoluiram nos sistemas de atividade do professor, que prepara o curso de gestão, e do 

curso sendo implementado, este composto, em nível de docência, pelo sistema de 

atividade do professor e pelo sistema do tutor. Além disso, o sistema do curso também 

se compõe pelo sistema de atividade discente e pelo sistema dos Polos de Apoio 

Presencial.  A composição desses sistemas intermediários resultou no sistema de 

atividade do curso, apresentando no Quadro 7.  

Quadro 7. O sistema de atividade do curso 

 Descrição 

Atividade 
Curso de atualização em gestão administrativa para EAD para professores, 
coordenadores de Polos de Apoio Presencial e técnicos administrativos.  
 

Motivo/objeto 
O modelo da UAB é introduzido na estrutura da universidade pública (2007) –
contradição quaternária) 
 
É necessária a adequação do “antigo” modelo de EAD no CEAD (o sistema 
de atividade vigente) ao “novo” modelo de gestão da educação a distância 
proposto pelo MEC (composição de um novo sistema de atividade). 
 
O Moodle e as TDIC são a base para gestão e o desenvolvimento de 
conteúdos. 
 
Surge o compromisso e a inter-relação com os Polos de Apoio de Presencial. 
 
Ao mesmo tempo, é necessário melhorar a gestão dos Polos de Apoio 
Presencial visando à melhoria das atividades de ensino na modalidade a 
distância. 
 

Objetivo/ Meta 
Capacitação na abordagem colaborativa para a troca de experiências entre 
professor, tutor e aluno para a melhoria na gestão dos Polos de Apoio 
Presencial. 
 

Sujeito 
Coordenador ou técnico administrativo do Polo de Apoio Presencial como 
alunos do curso.  
 
Professor e tutores do CEAD. 
 

Artefato 
No CEAD 
Servidor Web e servidor para hospedagem do AVA-Moodle e suas 
funcionalidade (rótulo, fórum, wiki, configuração, link para arquivo ou site, 
envio de arquivo, escolha, chat); webconferência e videoconferência; redes de 
computadores. 
 
Uso pelo professor 
AVA-Moodle do CEAD; imagens; vídeos; processador de texto e de imagem; 
croqui de rascunho; site da internet; arquivos em diversos formatos; 
fluxograma; modelo para organização de arquivos. 
 
Uso pelo alunos/tutores 
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AVA-Moodle do CEAD; quadro de normas do Polo de Apoio Presencial; 
câmera fotográfica; sites e servidores externos e blog. 
 

Regra 
Curso a distância ofertado pela instituição de ensino, disciplinas ministradas 
pelo professor da instituição pública no perído de setembro a dezembro de 
2012, três módulos (disciplinas) totalizando 90h/atividade; abordagem 
colaborativa; curso não regular: é um projeto CAPES.   

O princípio básico do curso foi a necessidade de que os processos de gestão 
acadêmicos e administrativos estivessem em consonância com as 
determinações e orientações nacionais e as do  Projeto Pedagógico da 
Instituição, orientados para a análise dos processos utilizados e o desenho de 
novas estratégias de intervenção nos Polos de Apoio Presencial.  Para isso, 
foram necessários alguns conhecimentos: investigação; construção do 
conhecimento; relação teoria-prática; autonomia; capacidade de análise 
crítica e de resolução de problemas; interdisciplinaridade; atividades 
cooperativas. O foco do curso não foi a tecnologia. 

Disciplinas: 
Comunicação e Logística Polos/IFES: Gestão Administrativa para EAD:  
Tecnologia para a Gestão da EAD. 

Gestão de relações entre professores/alunos; negociação de possíveis conflitos 
através do Moodle; o professor determina as funções e responsabilidades dos 
tutores; o professor é o coordenador do curso; capacitação prévia de alguns 
alunos para uso do  Moodle; fórum para discussão para troca de informações, 
contatos com os alunos e experiências; wiki para o trabalho colaborativo; 
fóruns reservados para tutores; professor, tutores e técnicos de informática 
tiram dúvidas sobre a tecnologia, colocar em prática o que é tratado nas 
disciplinas; fórum como email, conteúdos explicativos sobre a tecnologia 
passada por fórum; divisão dos fóruns por tema; escolha dos artefatos entre as 
disciplinas está diretamente entre o uso prévio e as contradições geradas pelo 
uso de tutores e alunos; critérios de avaliação da disciplina; critérios de 
avaliação do blog. 
 
. Abordagem do professor: o curso deve ser colaborativo. 
 

Divisão de trabalho 
Planejamento, criação de contéudos e acompanhamento do curso pelo 
professor; acompanhento das atividades pelos tutores; desenvolvimento das 
atividades  pelos alunos; suporte técnico pelos técnicos de informática; divisão 
de grupos entre alunos. 
 

Comunidade 
. Unidade acadêmica da instituição pública de ensino onde estão o professor e 
os tutores que atuam no curso. 
. Polos de Apoio Presencial localizados em Coromandel, Governador 
Valadares, Itapevi, Jandira, João Monlevade, Esplanada, Araguari, Lagamar, 
São Sebasitão do Passe e Barão de Cocais, onde estão os alunos, os 
coordenadores e os técnicos administrativos.  
. Grupos informais nos Polos de Apoio Presencial e a rede de atividades 
provindas da atividade blog. 
 

Distúrbios . Atividade dependente dos recursos disponíveis no Polo de Apoio Presencial 
(ex: problema na rede de computadores). 

. Atraso na entrega dos trabalhos em função de problemas com a rede de 
computadores. 



123 
 

 
 
 
 
 
 
 

. Alunos e tutores nunca haviam participado de um curso no formato proposto 
pelo professor. 

. Dificuldades iniciais com relação aos usos das TDIC. 

. Excesso na quantidade de fóruns (19 no primeira disciplina; 17 na segunda e 
11 na terceira). 

. Alunos que se sentem “perdidos” nas atividades em função da tecnologia. 

. Usos inadequados do fórum e wiki: baixa frequência na participação das 
discussões. 

 . Problemas de comunicação entre aluno para com o professor/tutores (os 
fóruns são poucos utilizados para discussões e mais para dúvidas). 

. Desistência do curso (não há registros se o problema foi à tecnologia). 

 

Ação/operação 
Leitura do projeto do curso pelo professor; planejamento do curso e 
detalhamento das disciplinas; reunião com tutores; solicitação de abertura das 
disciplinas no Moodle; desenvolvimento das disciplinas no AVA; 
acompanhamento das atividades por professor e tutores; desenvolvimento, 
pelos alunos, dos conteúdos das atividades propostas pelo professor; 
discussões sobre as atividades das disciplinas; discussão sobre os recursos 
tecnológicos; leitura de materiais; troca de informações entre o professor, 
tutores e alunos; solicitação, pelos alunos, para diminuir a quantidade de 
fóruns; alterações entre as disciplinas com relação ao tipo de tecnologia e a 
quantidade de tecnologias disponibilizadas; os alunos buscam por outros 
serviços e recursos para construção do blog, além daqueles contidos no 
Moodle; descrição do Polo de Apoio Presencial e de sua organização pelos 
alunos; solicitação dos alunos para outros membros do Polo de Apoio 
Presencial na montagem do blog; orientação aos alunos  feita a partir dos 
resultados das discussões no fórum,   transcritos para arquivo e 
disponibilizados para contornar o problema da tecnologia; orientação para a 
construção do blog; avaliação dos blogs pelos alunos; adequação do design 
entre as disciplinas em função das contradições (quantidade e tipo de 
tecnologia); escolha adequada da tecnologia visando ao objetivo. 
 

Resultado . Implantação de algumas técnicas de organização no Polo de Apoio 
Presencial.  

. Formatação das disciplinas para atender apresentação e divulgação do Polo 
de Apoio Presencial para a comunidade através do blog.  

. Alunos e tutores evoluem nos usos das TDIC.  

. Instrumentação e instrumentalização do professor; instrumentação de tutores 
e alunos. 

. A colaboração se resumiu na tentativa do professor em estimular a 
comunicação entre os pares para tratar de soluções de problemas do Polo de 
Apoio Presencial. 

. Tecnologia é restritiva em função das faltas de conhecimento dos sujeitos, de 
habilidades e motivação para uso.  

. Dificuldade de comunicação entre os pares. 

. Formação de uma reda de sistemas de atividades que se constrói e evolui em 
períodos de tempo. 

. É dada maior ênfase no fórum para comunicação e recurso como meio para 
disponibilização de materiais. 
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Mudança 
. Evolução do objeto (abstrato para o concreto) do curso pelo professor, em 
função das contradições culturais e históricas como tutor. 
 
. Os conteúdos, os tipos de tecnologias e as frequências disponibilizadas são 
alterados pelo professor entre as disciplinas em função dos distúrbios gerados 
pelos alunos e tutores. 
 
. Tutores e alunos se adequam aos usos das tecnologias a partir da segunda 
disciplina. 
 
. Os alunos evoluem nos usos das TDIC com a construção do blog. Forma-se 
uma rede de sistema de atividades, não previsto inicialmente no curso, com o 
uso de servidos além do CEAD.  

Senso (sentido 
pessoal) 

Professor 
. Falta de comunicação (interlocução) entre professor, tutores e alunos. 
. Excesso de atividades nas disciplinas: aluno “tarefeiro”. 
. Atividades não proporcionavam a criação. 
. Na EAD deve haver maior participação entre os pares de alunos, melhor 
comunicação e as atividades devem ser colaborativas em todas as esferas. 
. Falta de modelo adequado para EAD. 
. Fóruns e wikis eram vistos apenas como uma atividade dentro da disciplina. 
. Alunos que se sentem mais confortáveis após entendimento da tecnologia.  
 
Alunos/tutores 
. A falta de entendimento das atividades em função da compreensão do uso das 
tecnologias.  
. O blog promove o senso de pertencimento dos alunos com relação ao Polo.  
 

 

 O Quadro 7 apresenta os componetes estruturais do Sistema de Atividade de 

Engeström (1987, p.78) – sujeito, artefato, regra, comunidade, divisão de trabalho, 

objeto, resultado, pela Hierarquia de Atividade de Leontiev (NARDI, 1996, p. 30) – 

motivo, meta, ação/operação, além de atividade, mudança , senso (sentido pessoa) e 

distrúbios. Estes elementos estão descritos nos Capítulo I e II desta pesquisa. Também, 

estabelece o ambiente, isto é, o funcionamento operacional envolvendo a dinâmica dos 

componentes do sistema de atividade do curso, que produziram as contradições a partir 

da visão da Teoria da Atividade.  

 Este capítulo apresentou a organização dos dados por meio da descrição e da 

análise histórica de desenvolvimento do curso. Isto possíbilitou observar os possíveis 

distúrbios que determinaram direções do desenvolvimento. Contudo, para análise dos 
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usos dos artefatos digitais recorri à Gênese Instrumental e aos métodos estatísticos, o 

próximo capítulo se propõe fazer.  
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CAPÍTULO IV  

A GÊNESE INSTRUMENTAL NO 
CURSO  
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Este capítulo tem por objetivo apresentar a descrição e análise da Gênese Instrumental 

do professor, dos tutores e alunos a partir de dados coletados do AVA Moodle. A partir 

desses, descreve os usos das TDIC tanto a partir da relação mediação quanto da função 

de uso, considerando o Sistema de Atividade de Engeström e a estatística da frequência 

de tipos e de usos das TDIC.  

 

4.0. Gênese Instrumental do professor 

Para a descrição da Gênese Instrumental do professor se consideram os dados obtidos 

por meio das entrevistas e dos registros do Moodle. O objetivo principal é descrever os 

tipos de artefatos TDIC e os usos pelo professor no papel de design, ou seja, como 

projetista das disciplinas para produzir os conteúdos no Moodle para uso de tutores e 

alunos. Observa-se o uso desses artefatos para as fases de definição, planejamento e 

elaboração de conteúdos das disciplinas no Moodle. A seguir, no Quadro 8, se descreve 

a Gênese Instrumental do professor por meio das diferentes relações entre o artefato e a 

função exercida. 

 

Quadro 8. A Gênese Instrumental do professor 

Mediação 

 

Atividade 

Epistêmica 

Relação sujeito-artefato 
para obter informação 

do objeto 

Pragmática 

Relação sujeito-artefato 
para transformação do 

objeto 

Heurística 

Relação sujeito-artefato para 
transformação do sujeito 

 Produção-elaboração 

 

 Artefato Internet e 
navegador: foram 
utilizados para consultas 
a sites, download de 
arquivos (pdf, gif 
estático e animado) e 
acesso ao site da página 
AVA. Exemplo: 
pesquisa de materiais 
sobre gestão. 

 

Artefato editor de 
apresentação: foi 
utilizado para edição e 
apresentação de imagens 
utilizadas nas disciplinas, 
especificamente nos 
rótulos. Exemplo: uso do 
PowerPoint para 
construção de imagens do 
rótulo. 
 
Artefato editor de texto: 
foi utilizado na 
elaboração do croqui para 
descrição das informações 
sobre a disciplina 
(ementário, divisão de 
trabalho, recursos de 
comunicação, objetivos, 
divisão das tarefas entre 

Todos os artefatos, internos e 
externos ao Moodle, 
permitiram mudanças na forma 
de atuação na EAD e no papel 
desempenhado pelo professor 
no planejamento e produção 
das disciplinas. 
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os tutores). Exemplo: uso 
do Word para 
detalhamento do croqui. 

Artefato rótulo: foi criado 
para apresentar 
informações gerais sobre 
a disciplina. Acesso no 
AVA para criação e 
edição foi exclusivo do 
professor, mas a leitura 
das informações foi 
permitida a todos os 
sujeitos. Exemplo: 
apresentação da 
informação do sobre o dia 
da videoconferência. 

Organização-
planejamento 

  Artefato grupos: foi 
criado para 
criação/deleção de 
grupos, inserção/remoção 
de alunos no grupo. Foi 
projetado para separar os 
alunos em grupo para 
acompanhamento das 
atividades pelo professor 
e tutores. Este recurso no 
AVA teve acesso restrito 
ao professor. Exemplo: 
criação dos grupos wiki e 
a inserção dos 
componentes para a 
atividade do blog. 

 

Facilidades-restrições   Artefato fórum: foi criado 
com a finalidade de 
permitir informações 
(dúvidas, sugestões, 
questionamentos, 
reflexão) entre o 
professor, tutores e os 
alunos sobre a condução 
das atividades.   

Artefato recurso: foi 
criado para armazenar 
informações em formato 
de arquivos. Exemplo: 
critérios de 
acompanhamento de 
chats. Este tipo de 
artefato é armazenado na 
biblioteca.  
 
Artefato biblioteca: foi 
criado para: 1) armazenar 
arquivos com 
informações, como 
critérios de correção, 
agenda do wiki, critérios 
de acompanhamento de 
chats, fóruns, 
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informações sobre o 
trabalho final, regras de 
acesso aos grupos; 2) 
armazenar arquivos com 
informações para alunos 
sobre regras de 
construção do protocolo, 
do fluxograma, logística, 
manual de procedimentos, 
modelo de requisitos para 
um sistema 
informatizado. Acesso de 
criação no AVA e 
inserção de arquivos 
foram exclusivos do 
professor, mas o acesso 
aos arquivos foi permitido 
aos sujeitos. Exemplo: 
arquivo com informações 
sobre logística. 

Artefato link para arquivo 
ou site: foi criado para 
permitir acesso para 
leitura de conteúdos em 
arquivos, cujas 
informações eram 
relacionadas com 
apresentação da 
disciplina, materiais sobre 
logística, procedimentos 
operacionais arquivístico, 
explicação de construção 
de fluxograma. Acesso de 
criação no AVA foi 
exclusivo do professor, 
mas o acesso de uso para 
leitura dos arquivos ou 
site estava liberado a 
todos os sujeitos. 
Exemplo: link para acesso 
ao material de leitura 
sobre gestão e 
desenvolvimento de 
fluxograma. 

 Avaliação-reflexão 
(sobre os objetivos, as 

metas, as ações, as 
operações, as atitudes, o 

sentido de uso, os 
potenciais conflitos, 

sobre a efetiva utilização 
da tecnoloiga, das novas 

formas de uso da 
tecnologia atualização em 

aprendizagem, etc) 

Artefato wiki: utilizado 
para obter informações 
sobre o trabalho 
colaborativo dos grupos 
de alunos. 

Artefato fórum: utilizado 
para obter informações 
das discussões 
envolvendo tutores e 
alunos para avaliação e 
reflexão. 

Artefato chat: foi 
utilizado para auxiliar os 
alunos com relação às 
atividades e discussões a 

Artefato wiki: foi criado 
para permitir descrever 
informações sobre o 
trabalho colaborativo dos 
grupos de alunos. 

Artefato fórum: foi criado 
para permitir informações 
das discussões 
envolvendo tutores e 
alunos. 

Artefato chat: foi criado 
para auxiliar os alunos 
com relação às atividades 
e discussões a respeito de 
dados relativos aos Polos 

Artefato videoconferência: foi 
utilizado para refletir sobre o 
papel da coordenação, sobre 
como está a situação no Polo, o 
desempenho nas atividades.    
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respeito de dados 
relativos aos Polos de 
Apoio Presencial.  

Artefato escolha: foi 
utilizado para obter 
informações sobre a 
pesquisa de avaliação 
sobre os usos do wiki, 
fórum, chat a partir dos 
alunos  

de Apoio Presencial.  

Artefato escolha: foi 
criado para permitir 
informações sobre a 
pesquisa de avaliação 
sobre os usos do wiki, 
fórum e chat pelos alunos. 

 

 

 Considerando o professor como o sujeito que propôs o design das disciplinas, no 

Quadro 8  as funções dos artefatos foram discriminadas quanto ao uso  a que se 

propõem. Assim, interpreta-se que na relação sujeito-artefato para transformação das 

disciplinas (mediação pragmática) para produção-elaboração, o professor fez uso de 

modo particular, tanto de artefatos externos ao Moodle (internet e navegador, editores 

de imagens e de texto) quanto de internos ao AVA para criar os conteúdos das 

disciplinas.  

 Grupo foi criado e considerado como mediação pragmática destinada à 

organização-planejamento, porque estabeleceu a forma de divisão de trabalho entre os 

alunos. 

 O fórum foi criado e considerado como destinada às facilidades-restrições, 

porque estabeleceu a forma principal de comunicação entre os sujeitos para discussões 

sobre o desenvolvimento das atividades pelos alunos e tutores. A mesma discriminação 

foi dada para biblioteca, recurso e link para arquivo ou site, pois foram criados para 

permitir acesso às regras do curso, como notas, horários de videoconferência, 

conteúdos. Também se classifica o fórum como mediação epistêmica, porque permitiu 

tanto ao professor como aos alunos e tutores obter informações sobre as discussões.  

 O fórum, wiki, chat e escolha foram criados através da medição pragmática para 

permitir ao professor, alunos e tutores a função de avaliação-reflexão (sobre os Polos, 

sobre os artefatos utilizados pelos alunos e o trabalho colaborativo e o desenvolvimento 

das atividades). 

 A videoconferência foi interpretada como artefato que promoveu a mediação 

heurística para a função avaliação-reflexão, pois os momentos de discussão entre os 
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sujeitos podem ter promovido mudanças no professor (autorreflexão) quanto às 

disciplinas. 

 Salienta-se que está pesquisa considera que os distúrbios ocorridos nas 

disciplinas com os usos das TDIC influenciaram o professor para mudanças 

comportamentais, que resultaram nas alterações das TDIC e das atividades nas 

disciplinas. Assim, os artefatos atuaram com relação à mediação heurística para 

eleboração-produção. 

 Demais relações que não constam no Quadro 8 refletem a inexistência do uso do 

artefato para a mediação. 

 O próximo item descreve a Gênese Instrumental do tutor. 

 

 
4.1. Gênese Instrumental do tutor  

A Gênese Instrumental do tutor correspondeu aos usos dos artefatos TDIC do Moodle, 

disponibilizadas pelo professor para o desenvolvimento das disciplinas. Os 2 tutores 

auxiliaram o professor no desenvolvimento das atividades propostas por ele. A seguir, 

no Quadro 9, se descreve a Gênese Instrumental do tutor por meio das diferentes 

relações entre o artefato e a função exercida. 

 

Quadro 9. A Gênese Instrumental do tutor 

Mediação 

 

Atividade 

Epistêmica 

Relação sujeito-artefato 
para obter informação 

do objeto 

Pragmática 

Relação sujeito-artefato 
para transformação do 

objeto 

Heurística 

Relação sujeito-artefato para 
transformação do sujeito 

 Produção-elaboração 

 

   

 

 

Organização-
planejamento 

 Artefato grupos: foi 
utilizado para obter 
informações sobre os 
componentes dos 
grupos. 

  

Facilidades-restrições  Artefato link para 
arquivo ou site: foi 
utilizado para obter os 
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arquivos com 
informações sobre 
assuntos gerais de temas 
das atividades. 

Artefato recursos: foi 
utilizado para obter 
informações sobre o 
desenvolvimento das 
atividades.  

Artefato biblioteca: foi 
utilizado para obtenção 
tanto dos arquivos com 
informações sobre a 
disciplina (critérios de 
avaliação, objetivos da 
disciplina, bibliografia, 
etc.), quanto de arquivos 
sobre assuntos 
abordados nas 
atividades. 

 Avaliação-reflexão 
(sobre os objetivos, as 

metas, as ações, as 
operações, as atitudes, o 

sentido de uso, os 
potenciais conflitos, 

sobre a efetiva utilização 
da tecnoloiga, das novas 

formas de uso da 
tecnologia atualização em 

aprendizagem, etc) 

Artefato wiki: foi 
utilizado para obter 
informações sobre o 
trabalho colaborativo 
dos grupos de alunos. 

Artefato fórum: foi 
utilizado para obter 
informações sobre a 
discussão e orientação 
aos alunos do 
desenvolvimento das 
atividades (dúvidas, 
apresentação de 
conteúdos, orientações, 
busca de materiais). 
 
Artefato chat: foi 
utilizado para auxiliar os 
alunos com relação às 
atividades e discussões a 
respeito de dados 
relativos aos Polos de 
Apoio Presencial.  
Artefato escolha: foi 
utilizado para obter 
informações sobre a 
pesquisa de avaliação 
sobre a disciplina (wiki,  
fórum,  chat).   

Artefato fórum: foi 
utilizado para discussão e 
orientação aos alunos 
sobre o desenvolvimento 
das atividades (dúvidas, 
apresentação de 
conteúdos, orientações, 
busca de materiais). 

Artefato chat: foi 
utilizado para a discussão 
com os alunos a respeito 
dos Polos de Apoio 
Presencial.  

Artefato 
videoconferência: foi 
utilizado para refletir 
sobre  o papel da 
coordenação, sobre como 
está a situação no Polo, o 
desempenho nas 
atividades.   

 

 

 

 Considerando o tutor como o sujeito que se utilizou das TDIC disponibilizadas 

pelo professor para auxiliá-lo no desenvolvimento das atividades, entende-se, na Gênese 

Instrumental do tutor, Quadro 9, o uso do artefato grupo para mediação epistêmica 
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destinada à organização-planejamento, porque permitiu obter informações sobre a 

divisão dos grupos de trabalho.  

 Link e recurso e biblioteca destinam-se à mediação epistêmica para a função de 

facilidades-restrições, pois permitiram obter informações sobre, por exemplo, 

conteúdos das disciplinas, critérios de avaliação. 

 O fórum, wiki, chat e escolha se destinaram à medição epistêmica para função de 

avaliação-reflexão (sobre os Polos, os artefatos utilizados, o trabalho colaborativo, o 

desenvolvimento das atividades pelos alunos). Fórum e chat também são relacionados à 

medição pragmática por permitirem descrever conteúdos sobre as disciplinas. 

 A videoconferência, com pouco uso nas disciplinas, foi interpretada como 

artefato que promoveu a mediação pragmática para a função avaliação-reflexão, pois 

os momentos de discussão entre os sujeitos podem ter promovido mudanças no tutor 

(autorreflexão) quanto às disciplinas, como os modos de condução das atividades e a 

comunicação com os alunos. 

 Demais relações que não constam no Quadro 9 refletem a inexistência do uso do 

artefato para a mediação. 

 O próximo item descreve a Gênese Instrumental do aluno. 

 
4.2. Gênese Instrumental do aluno  

A Gênese Instrumental do aluno correspondeu ao uso dos artefatos TDIC, internos e 

externos ao Moodle, para o desenvolvimento das disciplinas. Os dados foram obtidos 

por meio do Moodle como da entrevista do professor, que cita a utilização de outros 

artefatos pelos alunos. A descrição corresponde aos 10 alunos selecionados para a 

pesquisa. Para os alunos o objeto da atividade foi o desenvolvimento das atividades 

propostas pelo professor no AVA, para atender aos requisitos do curso. A seguir, no 

Quadro 10, se descreve a Gênese Instrumental do aluno por meio das diferentes relações 

entre o artefato e a função exercida. 
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Quadro 10. A Gênese Instrumental do aluno 

Mediação 

 

      Atividade 

Epistêmica 

Relação sujeito-artefato 
para obter informação 

do objeto 

Pragmática 

Relação sujeito-artefato 
para transformação do 

objeto 

Heurística 

Relação sujeito-artefato para 
transformação do sujeito 

 Produção-elaboração 

 

Artefato link para 
arquivo ou site: foi 
utilizado para obter os 
arquivos com 
informações sobre 
assuntos gerais de temas 
das atividades. 

Artefato recursos: foi 
utilizado para obter 
informações sobre os 
conteúdos de temas 
envolvendo as 
atividades. 

Artefato biblioteca: foi 
utilizado para obtenção 
dos arquivos 
relacionados aos temas 
envolvendo os 
conteúdos das 
atividades.  

Artefato wiki: foi 
utilizado para a 
construção do trabalho 
colaborativo no grupo. 

Artefato envio de arquivo: 
foi utilizado pelo aluno 
para envio do trabalho 
final da disciplina. 

Artefato filmadora: foi 
utilizado para produção 
de vídeo sobre o Polo de 
Apoio Presencial. 

Artefato câmera 
fotográfica: foi utilizado 
para produção de fotos. 
 
Artefato diário: foi 
utilizado para 
documentação de 
informações particulares 
sobre as atividades. 
Exemplo: o aluno poderia 
descrever sobre as regras 
para desenvolvimento do 
blog. 

Artefato site: externo ao 
Moodle permitiu a 
hospedagem do blog. 

Artefato internet e 
navegador: foi utilizado 
para pesquisa e download 
de arquivos. 

 

Organização-
planejamento 

    

Facilidades-restrições  Artefato recursos: foi 
utilizado para obter 
informações sobre o 
desenvolvimento das 
atividades.  

Artefato biblioteca: foi 
utilizado para obtenção 
tanto dos arquivos com 
informações sobre a 
disciplina (critérios de 
avaliação, objetivos da 
disciplina, bibliografia, 
etc.), quanto de arquivos 
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sobre assuntos 
abordados nas 
atividades. 

 Avaliação-reflexão 
(sobre os objetivos, as 

metas, as ações, as 
operações, as atitudes, o 

sentido de uso, os 
potenciais conflitos, 

sobre a efetiva utilização 
da tecnoloiga, das novas 

formas de uso da 
tecnologia atualização em 

aprendizagem, etc) 

Artefato fórum: foi 
utilizado para obter 
informações sobre as 
discussões com respeito 
às atividades (dúvidas, 
apresentação de 
conteúdos). 

 

 

 
 

Artefato fórum: foi 
utilizado para discussão 
sobre as atividades 
(dúvidas, apresentação de 
conteúdos). 

Artefato chat: foi 
utilizado para criar 
informações sobre as 
atividades (dúvidas, dados 
relativos aos Polos de 
Apoio Presencial).  

 Artefato escolha: foi 
utilizado para produzir 
uma avaliação da situação 
do Polo de Apoio 
Presencial e dos recursos 
utilizados, como wiki, 
fórum e chat. A atividade 
foi individual. 
 
Artefato 
videoconferência: foi 
utilizado para refletir 
sobre o papel de 
coordenação, sobre como 
está a situação no Polo, o 
desempenho nas 
atividades, sobre o modo 
de relacionar com o Polo.   

 

 

 Considerando o aluno como o sujeito que se utilizou das TDIC disponibilizadas 

pelo professor para o desenvolvimento das atividades, na Gênese Instrumental do aluno, 

Quadro 10, se entende o uso dos artefatos  wiki, envio de arquivo, câmera, diário, site e 

Internet e navegador para mediação pragmática destinada à elaboração-produção, pois 

foram utilizados para produção de conteúdos, como informações sobre o trabalho 

colaborativo, produção de filmes e imagens dos Polos. Destacam-se os artefatos site e 

Internet e navegador, utilizados externamente ao Moodle, para hospedagem do blog.  

 Link e recurso e biblioteca destinam-se à mediação epistêmica para a função de 

facilidades-restrições, pois permitiram obter informações sobre, por exemplo, 

conteúdos das disciplinas e critérios de avaliação. 

 O fórum se destinou à medição epistêmica para a função avaliação-reflexão 

(sobre os Polos, sobre os artefatos utilizados e o trabalho colaborativo pelos alunos, o 
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desenvolvimento das atividades) e mediação pragmática para a função avaliação-

reflexão para produção das discussões.  

 Chat e escolha foram interpretados como os artefatos que promovem a mediação 

pragmática para avaliação-reflexão, porque permitiram descrever sobre a situação dos 

Polos, avaliar os usos do wiki do fórum e chat.  

 A videoconferência, apesar da frequência baixa em uso, foi interpretada como 

artefato que promoveu a mediação pragmática para a função avaliação-reflexão, pois 

os momentos de discussão entre os sujeitos podem ter promovido mudanças no aluno 

em relação à prática com os usos das tecnologias. 

 Demais relações que não constam no Quadro 10 refletem a inexistência do uso 

do artefato para a mediação. 

 

4.3. A inter-relação entre as Gêneses Instrumentais do professor, 
alunos e tutores 

A análise do projeto, a entrevista do professor e a descrição da Gênese Instrumental do 

professor, do aluno e tutor permitem interpretar a estreita relação entre produtor-

consumidor, expressa em termos da Teoria da Atividade nas contribuições de Leontiev 

(1978) e Engeström (1987). 

  Na entrevista do professor foi notada sua motivação para desempenhar o papel 

de professor e de coordenador do curso, pois ele era tutor de cursos de EAD no CEAD. 

Apesar da origem do curso estar vinculado aos distúrbios originados com a inserção do 

CEAD na UAB, se considera que o professor, ao refletir sobre o processo de 

desenvolvimento da EAD e visto a partir da percepção e do senso pessoal, norteia o 

curso para a atividade colaborativa. O motivo encontra o objetivo da atividade, e ele 

operacionaliza as regras de condução das disciplinas e estabelece o compromisso com 

os tutores. Como produtor (na compreensão da Teoria da Atividade), estabelece a 

primeira disciplina no Moodle disponibilizando artefatos TDIC para acesso aos materias 

de consultas por meio do recurso e arquivos em biblioteca; define o fórum  e wiki  para 
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as discussões e a atividade colaborativa; disponibiliza o envio como meio de retorno das 

atividades e utiliza do artefato escolha como princípio para a reflexão dos alunos sobre 

a condução da EAD nos Polos de Apoio Presencial, porque o curso foi criado para 

capacitação de coordenadores de Polo e técnicos administrativos. Observo que na fase 

inicial do curso as expectativas do professor eram grandes, pois acreditava que estava 

modelando uma nova forma de desenvolver cursos na EAD.  Ressalta-se que as TDIC 

disponibilizadas tiveram fim epistêmico, com materiais para construção do 

conhecimento, e pragmático destinado à produção e reflexão.  

 Identificando alunos e tutores no senso de consumidor, iniciam as atividades e 

surgem os primeiros distúrbios relacionados à falta de entendimento de como utilizar as 

TDIC nas atividades. Na Teoria da Atividade isso é visto como o problema associado à 

divisão de trabalho, que fraciona a atividade coletiva. Para participar da atividade social, 

o sujeito consome os produtos disponibilizados pelos produtores e surgem os conflitos.  

 No curso isto foi observado em função das expectativas iniciais de alunos e 

tutores e as dificuldades nas atividades. As discussões não ocorreram, wiki não foi 

utilizado para a colaboração e o resultado foi o expressivo uso do recurso. Interpreto 

isso como: a) a maior atenção dos alunos e tutores para selecionar e operacionalizar o 

artefato; b) às diferenças dos motivos pessoais que não encontram na atividade a 

satisfação para suprir as necessidades. 

 A segunda e terceira disciplinas são marcadas pelo interesse do professor em 

cumprir a meta da colaboração. A estreita relação entre as disciplinas foi estabelecida 

através da adequação dos tipos e frequência de TDIC disponibilizadas.  A partir da 

entrevista do professor pude notar que a Gênese Instrumental do professor, dos tutores e 

alunos foram se estabelecendo a partir de um padrão de uso ligado entre a necessidade 

de participar da atividade e diminuir os conflitos.  

 A pesquisa considerou blog como a possibilidade do desenvolvimento de novas 

habilidades e a criação de uma rede de sistemas de atividades. Apesar de o professor 

considerar que se estabeleceu uma rede social e foram utilizados outros tipos de TDIC 

além daqueles disponibilizados no Moodle, e que indico nesta pesquisa, considero que 

houve apenas a instrumentação com relação aos artefatos disponibilizados pelo 
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professor.  Interpreto que não ocorreu a transformação do artefato ou reorganização da 

atividade em função do artefato, porque não houve a instrumentalização. 

 A Gênese Instrumental refletiu a convergência de ações por meio da 

consolidação do “esquema” de uso dos artefatos, que foi se sedimentando a partir das 

contradições do sistema de atividade. A consolidação de tecnologia é uma tarefa que 

leva tempo, pois está relacionada ao valor e à intencionalidade pessoal com o artefato. 

Identifico que o curso proporcionou a instrumentação pelo professor, alunos e tutores 

através da seleção e do uso das funcionalidades dos artefatos. A instrumentalização 

ocorreu, não em nível de mudanças das funções ou do artefato, mas na adequação 

(reorganização) do professor nas atividades; porém não se deu entre os tutores e os 

alunos.  

  

4.4. Estatística da Gênese Instrumental  

A estatística da Gênese Instumental correspondeu ao uso dos métodos estatísticos (Alfa 

de Cronbach e qui-quadrado) para avaliar: a) mudanças (diferença) nas frequências das 

TDIC disponibilizadas pelo professor entre as disciplinas D1, D2 e entre D2, D3;  b) a 

frequência de usos das TDIC pelos tutores e alunos disponibilizadas em D1, D2 e D3. O 

primeiro passo foi a contagem da frequência dos artefatos TDIC disponibilizadas pelo 

professor para composição das três disciplinas no Moodle (Quadro 11). Cada linha do 

Quadro 11 indica TDIC (biblioteca, chat, diário, envio de arquivo, escolha, fórum, 

imagens, link para site, recurso, rótulo, videoconferência, wiki). As três primeiras 

colunas relacionam as disciplinas (Comunicação e Logística Polos/IFES, chamada neste 

experimento de D1, Gestão Administrativa em EAD, chamada neste experimento de D2 

e Tecnologia para Gestão da EAD, chamada neste experimento de D3), a de frequência e 

percentagem. Os dados foram coletados do AVA Moodle e avaliados com uso dos 

softwares BioEstat 5.3 e GPower 3.1.    
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Quadro 11. Frequências das TDIC disponibilizadas nas 3 disciplinas 

  D1 D2 D3 
Freq. Total Percentagem 

Forum 19 17 11 47 34.06% 

Recursos  6 8 4 18 13.04% 

Envio 9 3 3 15 10.87% 

Imagens 8 0 5 13 9.42% 

Rotulo 5 3 3 11 7.97% 

Wiki 6 2 0 8 5.80% 

Escolhas 8 0 0 8 5.80% 

Biblioteca 3 2 2 7 5.07% 

Chat 3 1 0 4 2.90% 

Videoconf 1 1 1 3 2.17% 

Link site 1 2 0 3 2.17% 

Diário 0 0 1 1 0.72% 

TOTAL 69 39 30 138  

  

 A disposição dos artefatos segue a ordem decrescente (de cima para baixo em 

percentagem no Quadro 11) de frequências das TDIC disponibilizadas pelo professor no 

conjunto das 3 disciplinas. Por exemplo, o professor disponibilizou 47 fóruns para 

tutores e alunos, sendo 19 em D1, 17 em D2 e 11 em D3. O total de frequência de TDIC 

é 138 e, assim 47 dividido por 138 correspondem 34.06%. Além do fórum, se observa a 

disponibilização para as atividades do recurso (13.04%) e envio (10.87%), interpretados 

como a tendência do professor de utilizar os 3 artefatos como principais para a 

colaboração. Chat e videoconferência, predominantemente destinados à troca de 

informações, apresentaram 2.90% e 2.17% em frequência, ratificando o fórum como 

artefato para esta função, conforme entrevista do professor. Para os artefatos wiki 

(5.80%) e escolha (5.80%), este foi utilizado apenas em D1 para obter informações 

iniciais sobre os Polos de Apoio Presencial e aquele, apesar de culturamente ter a 

função para colaboração, apresentou maior uso em D1 que D2, e se interpreta como a 

necessidade em superar os distúrbios de tutores e alunos com relação ao modo de uso do 

artefato. O diário só foi utilizado na última disciplina 

 O passo seguinte foi testar a fidelidade e a validade de consistência interna do 

artefato, o Quadro 11, através do teste Alfa de Cronbach. Conforme descrito no 

Capítulo II, valor inferior a 0.70 indica inconsistência dos dados. Os construtos foram as 
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variáveis tipos de TDIC (variável independente) e disciplina (variável dependente), 

cujos resultados são apresentados no Quadro 12: 

      

Quadro 12. Teste de consistência das frequências 
entre as disciplinas com Alfa de Cronbach 

Variáveis Alfa de Cronbach 

D1, D2 0.840 

D1, D3 0.866 

D2, D3 0.877 

D1, D2 e D3 0.901 

 

 No Quadro 12 as primeiras variáveis analisadas foram a relação entre as 

disciplinas Comunicação e Logística para EAD e Gestão Administrativa em EAD, 

tendo o Alfa de Cronbach o valor 0.840 (consistente). Depois, a relação entre 

Comunicação e Logística para EAD e Tecnologia e Gestão para EAD (Alfa de 

Cronbach 0.866 – consistente) e Gestão Administrativa em EAD e Tecnologia e Gestão 

para EAD (Alfa de Cronbach 0.877 – consistente). No cômputo geral entre as três 

disciplinas, o Alfa de Cronbach foi consistente (0.901).  Esse resultado indica que o 

artefato utilizado na pesquisa foi consistente e, portanto, confiável estatisticamente para 

os construtos tipos de TDIC e disciplina; Alfa de Cronbach abaixo de 0.70 considera 

que os dados não são confiáveis. O passo seguinte foi avaliar cada par de disciplinas em 

relação às variações ocorridas em termos de frequências.  

 Como passo seguinte, o método qui-quadrado (X2) foi utilizado na relação 

“antes” – “depois” para avaliar as mudanças gerais ocorridas nas três disciplinas 

propostas pelo professor e verificar mudanças de D1 para a D2, de D2 para a D3. Essas 

mudanças foram determinadas a partir das frequências das TDIC disponibilizadas pelo 

professor em cada disciplina, o que pode revelar adequação do uso das tecnologias ao 

contexto externo. 
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4.5. Estatística das TDIC disponibilizadas pelo professor em D1, D2  

O primeiro cálculo do qui-quadrado avaliou mudanças ocorridas em termos de TDIC 

disponibilizadas pelo professor para compor cada disciplina no AVA. O cômputo se deu 

a partir da distribuição de frequência das TDIC entre as disciplina temporalmente 

identificadas como “antes” e “depois”. Isso significa, por exemplo, que o professor 

disponibilizou 19 fóruns em D1 e 17 fóruns em D2. Assim, na relação D1, D2,  D1 é o 

“antes” e D2 o “depois”.  

 A partir do Quadro 11 foram extraídas as 22 primeiras amostras relativas às duas 

primeiras disciplinas, e construída uma matriz de ordem 11 x 2 como o Quadro de 

Contingência. Foi descartado no cálculo o tipo TDIC diário, visto que em ambas as 

disciplinas sua frequência de uso foi zero (0) e o método qui-quadrado não aceita este 

valor. O Quadro 13 apresenta o quadro de contingência, sendo D1 frequências 

observadas em D1 (“antes”) e ED1 as frequências esperadas; D2 (“depois”) frequências 

observadas em D2 e ED2 as frequências esperadas. Esse cálculo é exemplificado no item 

2.10 do Capítulo II. Total na linha representa o somatório de cada tipo TDIC por linha 

entre as duas disciplinas (D1, D2); total na coluna o somatório das frequências de usos 

das TDIC por disciplina. O Quadro 13 representa estes dados. 

  Quadro 13.  Contingência para as disciplina D1, D2 

Tipo TD IC D1 ED1 D2 ED2 TOTAL 

Fórum 19 23 17 13 
36 

Recursos  6 8.9444 8 5.0556 
14 

Envio 9 7.6667 3 4.3333 
12 

Imagens 8 5.1111 0 3.8889 
8 

Rótulo 5 5.1111 3 2.8889 
8 

Wiki 6 5.1111 2 2.8889 
8 

Escolhas 8 5.1111 0 2.8889 
8 

Biblioteca 3 3.1944 2 1.8056 
5 

Chat 3 2.5556 1 1.4444 
4 

Videoconf. 1 1.2778 1 0.7222 
2 

Link site 1 1.9167 2 1.0833 
3 

TOTAL 69  39  
108 
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 Salienta-se que os tipos de TDIC apresentadas no Quadro 13 são aquelas que o 

professor utilizou para construir as disciplinas D1 e D2 e disponibilizando para tutores e 

alunos.  Isso não significa que eles fizeram uso de todas. Assim, por exemplo, imagens 

e rótulo tiveram acesso restrito ao professor.  

 Com o quadro de contingência o objetivo foi testar a hipótese nula de que as 

duas disciplinas não apresentaram mudanças significativas (reais e não em decorrência 

de erro amostral) em termos de frequências de usos das tecnologias. A hipótese 

alternativa é a de que houve mudança significativa (real) nos usos das tecnologias, isto 

é: 

 H0 (hipótese nula): as duas disciplinas não apresentam mudanças 
 significativas  em termos das frequências de  usos das tecnologias (Fd1 = Fd2) 
  

 H1 (hipótese da pesquisa): as duas disciplinas apresentam mudanças 
 significativas em termos de frequências nos usos das tecnologias (Fd1 ≠ Fd2); 

   

 Foram utilizados os softwares GPower e Bioestat para os cálculos do qui-

quadrado, para 22 amostras,  α = 0.05, e grau de liberdade (gl) de 10 (nro. linhas-1 x 

nro. de colunas -1 => (11 -1 x 2 -–1). Os resultados obtidos foram:  

  Análise: cálculo de potência post hoc (após coleta de dados):  

 Total da amostra 22; 

 Probabilidade do erro α: 0.05; 

 Grau de liberdade (gl): 10; 

 Valor crítico do qui-quadrado para gl(10): 18.30704; 

 Valor calculo do qui-quadrado para gl(10): 16.3591 

 Probabilidade de erro β: 0.807027; 

 Potência (1- β): 0.1929873 

 P-valor: 0.898. 

 

 Os valores resultantes do qui-quadrado podem ser analisados a partir da Figura 

11, em que são apresentadas as funções qui-quadrado original (função central com 
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vermelho e que corresponde ao “antes”) e a função qui-quadrado calculada (função não 

central com azul pontilhado e que corresponde ao “depois”). O eixo horizontal mostra 

os valores do qui-quadrado e o eixo vertical a probabilidade. O valor crítico é obtido a 

partir de tabela pré-determinada da função qui-quadrado, sendo que para gl (10) e alfa 

0.05 o valor é 18.307. Lembra-se que alfa é a probabilidade (p-valor) limiar em que se 

decide a manutenção ou rejeição da hipótese nula; p-valor abaixo de alfa é considerado 

tão pequeno que se decide por rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese da pesquisa 

(H1). Em outras palavras, espera-se, em experimentos semelhantes, que o valor de X2 

menor que o valor crítico tenha 95% de probabilidade de ocorrência. No caso, valores 

menores que 18.307 apresentam probabilidades maiores que 5% de chance de 

ocorrência. A Figura 11 apresenta o qui-quadrado para D1, D2. 

 

 

 Figura 11 – Função qui-quadrado e sua respectiva função não central para as 
 disciplinas D1, D2 

 

 No caso do Teste, o valor do Alfa da Figura 11 é a região (rosa) da função 

original abaixo do limiar e com probabilidade 0.05. Valores de qui-quadrado acima do 

valor crítico darão p-valores (p-valor é a probabilidade exata de se obterem dados de 

uma amostra quando a hipótese nula é verdadeira) menores que alfa, indicando 

significância. Um resultado é dito significativo se expressa uma diferença real entre as 
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amostras, e não apenas um erro amostral. Neste teste, o valor calculado do qui-quadrado 

(16.3591) foi menor e esta à esquerda do valor crítico (18.30704). O p-valor de 0.0898 é 

maior que 0.05 (5%), e corresponde à esquerda de α na Figura 11. Isso indica que, 

estatisticamente, as duas disciplinas aproximadamente não apresentam diferenças 

significativas e, portanto, se decide pela manutenção de H0 (hipótese nula), apesar de a 

diferença ser de apenas 1.947940 (18.30704 - 16.3591).  

 Outro dado importante é o valor de β (indicada pela área em azul da função não 

central à esquerda do valor crítico, como a probabilidade de aceitação de H0 quando ela 

for falsa). O valor (1- β) é a probabilidade de rejeitar H0 quando for falsa. Quando o 

beta se aproxima da unidade (1) significa maior semelhança entre as funções central e a 

não central; a potência (1- β) representa a diferença entre as funções. Para estas duas 

disciplinas, o beta foi de semelhança de aproximadamente 80% (0.807027), e (1- β) de 

aproximadamente 20% (0.1929873). Em outras palavras, quanto mais distanciadas as 

duas funções, maior a probabilidade de mudanças significativas em termos estatísticos. 

Na Figura 11, a sobreposição das funções qui-quadrado em aproximadamente 80% 

revela a não mudança significativa (em termos estatísticos) das frequências e dos tipos 

de artefatos TDIC disponibilizados entre D1, D2; o contrário é a não sobreposição que 

ocorre após o valor crítico de 18.307. Isto ratifica a disposição do professor em atender 

às solicitações dos alunos, porém estabilizando os principais artefatos para o esquema 

de colaboração. Apesar de o conjunto apresentar o p-valor de 0.0898 e a manutenção de 

H0 (estatisticamente não houve mudança significativa), se observa, pelo Quadro 13, que 

o professor excluiu imagens e escolhas e fez alterações nas frequências dos demais 

artefatos entre D1, D2, representando alterações em termos de gênese instrumental. 

 Vamos observar, pela Figura 12, as mudanças feitas pelo professor em termos de 

frequências de TDIC disponibilizadas entre D1, D2. 
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Figura 12. Frequências de TDIC disponibilizadas pelo professor em D1, D2 
 

 A Figura 12 representa as frequências de TDIC disponibilizadas pelo professor 

em D1, D2. A relação é entre o tipo de TDIC e frequência disponibilizada, sendo a 

primeira barra vertical a frequência para D1 e segunda para D2. Observam-se os ajustes 

pelo professor: decréscimo nas frequências no fórum, envio, wiki, biblioteca e chat; 

acréscimo em recursos e link para site. Escolha não foi mais utilizado, e 

videconferência permaneceu com igual frequência. Assim, é possível verificar que o 

professor atendeu à solicitação de alunos e tutores aos distúrbios ocorridos em D1 e 

promoveu o “design mais limpo” (ENTREVISTA COM O PROFESSOR) ao dar 

preferência ao fórum e ao recurso.   

 Em síntese, a análise estatística da Gênese Instrumental do professor entre D1, 

D2 mostra a relação direta entre o antes e o depois, e as duas disciplinas apresentaram 

muita similaridade, indicando que no início do curso, em D1, ocorreu a instrumentação 

do Moodle pelo professor e, após os distúrbios decorrentes da falta de instrumentação 

das TDIC pelos alunos e tutores, o professor promoveu uma instrumentalização em D2 

em termos de tipos e frequências de TDIC, preservando aquelas que obtiveram maior 

“sucesso” de uso. Isso se verifica pelos acentuados usos dos fóruns e recursos. Apesar 
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de D2 apresentar 80% de similaridade de D1, verifica-se o esforço do professor em 

promover as mudanças necessárias solicitadas pelos alunos tutores e gerar melhor 

desenvolvimento das atividades, decorrentes, principalmente, pela participação de 

pessoas que estavam se inserindo na EAD e no uso do AVA Moodle.  

 Para a análise da sequência de usos das TDIC pelo professor, segue-se a 

estatística das TDIC em D2, D3. 

  

4.6. Estatística das TDIC disponibilizadas pelo professor em D2, D3 

A análise estatística das TDIC disponibilizadas em D2, D3 foi feita a partir dos dados 

extraídos do Quadro 11. O Alfa de Cronbach para estes dados foi de 0.877 (Quadro 12) 

significando consistência nas informações. Foi aplicado o qui-quadrado e gerado o 

quadro de contingência. 

 O Quadro 14 apresenta a contingência dos dados, sendo D2 as frequências 

observadas na disciplina D2 (“antes”) e ED2 as frequências esperadas; D3 (“depois”), as 

frequências observadas da disciplina D3 e ED3 as frequências esperadas. Total na linha 

representa o somatório de cada tipo TDIC por linha das duas disciplinas (D2, D3); total 

na coluna o somatório das frequências de usos das TDIC por disciplina. Seguindo, 

aplicou-se o teste de hipóteses. 

Quadro 14. Contingência para as disciplinas D2, D3 

Tipo TDIC D2 ED2 D3 ED3 TOTAL 

Fórum 17 15.8262 11 12.1738 28 

Recursos  8 6.7826 4 5.2174 12 

Envio 3 3.3913 3 2.6087 6 

Imagens 0 2.8261 5 2.1739 5 

Rótulo 3 3.3913 3 2.6087 6 

Wiki 2 1.1304 0 0.8696 2 

Biblioteca 2 2.2609 2 1.7391 4 

Chat 1 0.5652 0 0.4348 1 

Videoconf. 1 1.1304 1 0.8696 2 

Link site 2 1.1304 0 0.8696 2 

Diário 0 0.5652 1 0.4348 1 

TOTAL 39  30  69 
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 Observa-se no Quadro 14 que o total das frequências de D2 foi 39, e em D3 30. 

Verifica-se decréscimo no fórum, de 17 para 11, e em recursos, de 8 para 4. Também, 

não foram mais utilizados wiki e chat e link para site. Imagens sugere que o professor 

colocou informações para comunicação visual; diário foi criado para o aluno colocar 

considerações de suas atividades. Demais TDIC se mantiveram com frequências 

aproximadas. Interpretam-se essas alterações em função do blog como atividade na 

terceira disciplina, cujo foco era tornar o aluno como construtor da colaboração e buscar 

recursos (textos, imagens, vídeos). Também se identificou a estratégia do professor 

orientado para o objetivo final da disciplina: 

Após discussão entre os tutores, as mudanças foram feitas a fim de sanar 
as deficiências, e fazer com que o curso realmente atingisse o objetivo 
inicial traçado. A estratégia foi diminuir todos os pontos falhos que 
estavam impedindo o desenvolvimento do aluno, ou estava desviando as 
discussões dentro da disciplina do assunto que era realmente relevante 
para o desenvolvimento do conteúdo. A opção foi trazer um design mais 

limpo e objetivo. (ENTREVISTA COM O PROFESSOR)  

  

 As hipóteses do qui-quadrado para este teste foram: 

 H0 (hipótese nula): as duas disciplinas não apresentam mudanças 

 significativas  em termos das frequências de usos das tecnologias (Fd2= Fd3). 

 H1 (hipótese da pesquisa): as duas disciplinas apresentam mudanças 

 significativas em termos de frequências nos usos das tecnologias (Fd2 ≠ Fd3). 

  

 Foram utilizados os softwares GPower e Bioestat para o cálculo do qui-

quadrado, para 22 amostras,  α = 0.05, e grau de liberdade (gl) de 10. Os resultados 

obtidos e sua representação (Figura 13) corresponderam:  

 Análise: cálculo de potência post hoc (após coleta de dados) 

 Total da amostra: 22 

 Probabilidade do erro α: 0.05 

 Grau de liberdade (gl): 10 
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 Valor crítico do qui-quadrado para gl(10): 18.30704 

 Valor cálculo do qui-quadrado para gl(10): 12.6605 

 Probabilidade de erro β: 0.783214 

 Potência (1- β): 0.2167856 

 P-valor: 0.2433 

 

 Figura 13. Função qui-quadrado e sua respectiva função não central para as 
 disciplinas D2, D3 

 

 Na Figura 13 o eixo horizontal representa o qui-quadrado e o eixo vertical a 

probabilidade. No caso, dado que o qui-quadrado foi de 12.6605, este valor é menor que 

o valor crítico (18.307), resultando na probabilidade 0.2433, que é maior que 0.05. 

Assim, aceita-se H0 e rejeita-se a hipótese alternativa, ou seja, estatisticamente não 

houve mudanças significativas de usos das tecnologias entre D2, D3. Além disso, os 

dados mostram que houve uma potência (1- β) de 0.2168, ou seja, há aproximadamente 

22% de diferença de frequência de usos de tecnologias entre D2, D3. Portanto, 

aproximadamente, 79% de tipos de TDIC e de suas frequências foram utilizadas nas 2 

disciplinas. Verifica-se um decréscimo nas frequências em D3 (30) contra 39 em D2. 

Fórum e recurso persistiram como as TDIC mais disponibilizadas pelo professor, tendo 

o primeiro um decréscimo de 17 para 11 e o segundo de 8 para 4. A interpretação é que 

a mudança ocorreu em função da atividade blog em D3, e fórum e recurso foram 

mantidos para troca de questionamentos e consultas aos materiais. Não foram utilizados 

os artefatos wiki e chat e link site.  
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 Vamos observar, pela Figura 14, as mudanças feitas pelo professor em termos de 

frequências de TDIC disponibilizadas entre D2, D3. 

 

              

Figura 14. Frequências de TDIC disponibilizadas pelo professor em D2, D3 

 

 A Figura 14 representa as frequências de TDIC disponibilizadas pelo professor 

em D2, D3. A relação é entre o tipo de TDIC e frequência disponibilizada, sendo a 

primeira barra vertical a frequência para D2 e segunda para D3. Observam-se os ajustes 

pelo professor: decréscimo nas frequências no fórum, recurso, wiki, link para site e 

chat; acréscimo do artefato imagens e diário. Videconferência e biblioteca e envio 

permaneceu estável. Assim, é possível verificar que o professor atendeu à solicitação de 

alunos e tutores aos distúrbios ocorridos em D2, e promoveu o “design mais limpo” 

(ENTREVISTA COM O PROFESSOR) ao dar preferência ao fórum e ao recurso.   

 Em síntese, a análise estatística da Gênese Instrumental do professor entre D2, 

D3 mostra a continuidade do professor na adequação das disciplinas, principalmente em 

função do objetivo maior de D3: a construção do blog. Deste modo, vão se consolidando 

a instrumentação do fórum, recursos e envio pelo professor, tutores e alunos como os 

artefatos fundamentais para a colaboração. Também, ocorre a instrumentalização do 

professor em termos da organização de conteúdos.   
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4.7. Estatística das TDIC disponibilizadas pelo professor em D1, D2 e 
D3 

A Figura 15 representa as mudanças ocorridas nas frequências de tipos de TDIC 

disponiblizadas pelo professor em D1, D2, D3.  

           

 Figura 15. Frequências das disciplinas disponibilizadas pelo professor em D1, 
 D2 e D3 
 

 Interpretam-se os dados da Figura 15 como mudanças relacionadas aos usos das 

TDIC entre o “antes” e “depois”, resultando na adaptação tecnológica promovida pelos 

processos de instrumentação e instrumentalização do professor. Observam-se ajustes 

nos tipos e frequências de TDIC entre as três disciplinas, e o professor vai reconstruindo 

seu “esquema” de usos dos artefatos com o acúmulo das experiências passadas e a 

incorporação das novas soluções para atender às necessidades de tutores e alunos. Em 

D3 se verifica decréscimo nas frequências de TDIC, e com isto vai se acentuando a 

proposta do professor de um design mais limpo e objetivo.  

 Objetivando a análise dos usos das TDIC no curso, a seguir se descreve a 

estatística do uso da TDIC pelos tutores e alunos em D1.  

 

4.8. Estatística do uso da TDIC pelos tutores e alunos em D1 

Como descrito no método, foram obtidos dados extraídos do ambiente Moodle de 10 

alunos de 10 Polos de Apoio Presencial, portanto 1 em cada Polo. Além disso, o método 

considera o professor como o produtor de conteúdos e disponibilização de artefatos, os 
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quais são utilizados pelos tutores e alunos. Assim, para esta análise estatística, tutores e 

alunos foram incluídos na mesma análise, sendo o computo do tutor associado à 

ocorrência de alguma intervenção para o aluno de determinado Polo, sendo essas 

informações obtidas por meio do Moodle. O Quadro 15 apresenta a matriz de 

frequências de uso das TDIC para a disciplina Comunicação e Logística em EAD (D1).  

Quadro 15. Matriz de frequência de usos das TDIC pelos tutores e alunos em D1 

 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 
Total 

Fórum (19) 2 1 3 4 3 2 2 2 2 7 28 

Recursos (6) 9 11 5 16 26 2 9 11 10 16 115 

Envio (9) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Wiki (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escolhas (8) 8 8 8 5 8 8 8 7 8 8 76 

Biblioteca (3) 7 6 4 2 5 0 2 10 5 1 42 

Chat (3) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Videoconf. (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 12 

Link site (1) 3 1 2 3 3 2 2 3 3 7 29 

TOTAL 32 31 25 33 48 17 26 36 31 44  

 

 Nota-se no Quadro 15 que  fóruns corresponde a 19 e a frequência de uso variou 

de 1 (PA2) a 7 (PA10), totalizando 28. Recursos corresponde a 6, variando de 2 (PA6) a 

26 (PA5), totalizando 115. Envio foram 9, com frequência em uso de 2 por todos, 

totalizando 20. Wiki, em 6, não foi utilizado. Chat, disponibilizado em 3, teve uso 

apenas por PA2, totalizando 1. A baixa frequência em wiki e chat revela as dificuldades 

para a instrumentação dos artefatos para a colaboração, tanto pelo desconhecimento das 

funcionalidades como pelo uso nas atividades. Escolhas, em 8, variou de 5 (PA4) a 8 

(PA1, PA2, PA3, PA5, PA6, PA7, PA9 e PA10), totalizando 76. Biblioteca, em 3, variou de 

0 (PA3) a 10 (PA8), totalizando 42. Link para site foram 2, variando em uso de 1 (PA2) a 

7 (PA10), totalizando 29. Videoconferência em 1, teve acesso por todos, totalizando 10. 

A Figura 16 apresenta esses dados em outro formato. 

 Na Figura 16 está a representação gráfica dos dados do Quadro 15. 
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Figura 16. Percentual de frequências de uso das TDIC por tutores e alunos em D1 
 

 A Figura 16 apresenta o percentual de frequências de usos das TDIC por tutores 

e alunos em D1. Nota-se o maior uso dos artefatos recursos (115 usos, 36%), seguido de 

escolha (76 usos, 23%) e biblioteca (42 usos, 13%). Link para site (29 usos, 9%). Os de 

menor acesso foram o wiki (0%) e o chat (1%). Chama atenção fórum (19), que variou 

em uso de 2 a 7 entre tutores e alunos, totalizando 28 (9%), o que significa pouca 

participação e uma dispersão dos alunos nos fóruns. Isto foi relatado na entrevista com o 

professor: 

No início do curso a dificuldade foi geral, tanto dos tutores quanto dos 
alunos, pois, em sua maioria, não havia ainda participado de um curso 
nesse formato, principalmente os alunos. Alguns alunos não tinham muito 
contato com a rede, ou mesmo o computador. Sendo assim, no início do 
curso houve muitos problemas de comunicação entre alunos e 

coordenação/tutores. (ENTREVISTA COM O PROFESSOR) 

 Envio (20 usos, 6%); videoconferência com 12 usos, representando 4%.  Chat 

teve frequência de uso de 1 (1%) e wiki não foi utilizado. O professor comenta sobre 

isto: 

Percebeu-se que no início das atividades, os fóruns e wiki eram vistos 

como uma atividade dentro da disciplina, porém no decorrer do curso os 

alunos se apropriaram dessa ferramenta como um momento de 

discussão.... (ENTREVISTA DO PROFESSOR) 



153 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Por outro lado, recursos e biblioteca tiveram 115 acessos. A biblioteca 

armazenava os recursos em termos de arquivos pdf ou doc com informações sobre o 

Curso (critérios de notas, calendários) e textos utilizados na disciplina. Escolhas foram 

questões objetivas como esta obtida de D1 do AVA: 

Quais os problemas que afetam o bom desenvolvimento do seu Polo 

Falta de mobiliário e equipamentos adequados para o Polo 

Espaço físico insuficiente 

Equipamentos tecnológicos obsoletos 

Falha na comunicação entre o Polo e as universidades 

Falha na comunicação entre o Polo e a prefeitura 

Falha na comunicação entre o Polo e os alunos 

Falha na comunicação entre o Polo e os tutores 

Falta de uma sede própria 

Falta de mão de obra e gestores capacitados 
 
 
 Envio permitiu envio de atividades; videoconferência foi utilizada para uma 

palestra. 

 Verificam-se, pelo Quadro 15, as distorções entre o que foi disponibilizado pelo 

professor e o que foi utilizado pelos tutores e alunos. Apesar da diversidade em TDIC 

(em 9) há heterogeneidade nos usos: recurso com 115, escolhas com 76, biblioteca com 

42 e demais com valores abaixo de 29. Também há variações entre os Polos, conforme 

Figura 17. 
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Figura 17. Frequências no uso das TDIC por tutores e alunos em D1 por Polo 
 

 Nota-se, na Figura 17, a desproporção de frequências de uso dos artefatos por 

Polo, variando de 17 a 48. A interpretação que faço desses dados está relacionada à 

adaptação tecnológica e à intencionalidade. Em D1 O professor, ao disponibilizar 

diferentes tipos de TDIC, gerou o conflito associado à diversidade tecnológica: os 

resultados foram baixas frequências de uso, refletidas nas atividades propostas. O 

expressivo uso de recursos (textos, apresentação) traduziu a tendência dos alunos em 

fazer aquilo que mais conheciam: a leitura de conteúdos. Para os uso de tecnologias é 

necessária a adaptação orientada a instrumentação, porque envolve conhecer sobre a 

operacionalização da tecnologia, questionar sobre os critérios de uso e ter experiência 

prévia para conjugar um “esquema”, uma estratégia, de como proceder em uso nas 

atividades. A intencionalidade se refere ao senso pessoal da vantagem relativa de 

empenhar-se na atividade com a tecnologia. 

 Considera-se D1 como o primeiro período de desenvolvimento dos alunos e 

tutores no uso dos artefatos, pois, como foi declarado na entrevista do professor, os 

distúrbios geraram ajustes em conteúdos e tipos de tecnologias, proporcionando 

engajamento nas atividades. O próximo item descreve a estatística do uso da TDIC 

pelos tutores e alunos em D2.  
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4.9. Estatística do uso da TDIC pelos tutores e alunos em D2 

Este item descreve e analisa a estatística dos usos das TDIC pelos tutores e alunos em 

D2. Para tal, os dados compilados a partir do Quadro 11 permitiram gerar o Quadro 16, 

cujo Alfa de Cronbach obteve o índice de confiabilidade de 0.931, significando que as 

medidas possuem correlações verdadeiras, isto é, os dados fornecem informações 

relevantes para análise. A seguir, apresenta-se o Quadro 16. 

 Quadro 16. Matriz de frequência de usos das TDIC pelos tutores e alunos em D2 
 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 

Total 

Fórum (17) 10 9 25 17 11 13 4 5 10 9 113 

Recursos (8) 25 11 2 61 26 21 15 17 9 32 219 

Envio (3) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Wiki (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Biblioteca (2) 1 0 0 5 1 3 0 2 1 5 18 

Chat (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Videoconf. (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Link site (2) 3 1 2 5 10 3 2 4 2 12 44 

TOTAL 45 27 35 94 54 46 27 34 28 64  

  

 O Quadro 16 representa as frequências de uso pelos alunos e tutores das TDIC 

disponibilizadas pelo professor em D2. Na primeira coluna estão os tipos de TDIC e a 

frequência disponibilizada pelo professor na disciplina. Foram 8  os tipos de TDIC 

destinadas aos tutores e alunos, pois alguns estavam restritos ao professor, como rótulo 

e imagens, e  diário não foi utilizado nesta disciplina. As demais colunas representam a 

frequência de uso das TDIC pelos alunos e tutores por meio dos Polos de Apoio 

Presencial, os quais estão indicados de PA1 a PA10. O uso de uma TDIC pelo tutor foi 

contabilizado quando houve alguma intervenção para o aluno de um Polo. Uma das 

mudanças de D1 para D2 foi a não manutenção da TDIC escolha. Total por linha é o 

somatório de frequências de uso de um tipo de TDIC por todos os alunos e tutores; total 

por coluna as frequências de uso de tutores e alunos de determinado Polo. 

 Nota-se no Quadro 16 a frequência 17 para fórum, que variou  de 4 (PA7) a 25 

(PA3), totalizando 113. Isso indica maior participação de alunos e tutores D2 nas 

discussões. Recurso, em 8, variou em uso de 2 (PA3) a 32 (PA10), totalizando 219. 
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Envio foram 3, com frequência em uso de 3, totalizou 30. Wiki, em 2,  também teve 

frequência mínima em todos os Polos, totalizando 10. Chat, disponibilizado em 1, 

também teve frequência mínima em todos, totalizando 10. A baixa frequência em wiki e 

chat revela as dificuldades para a instrumentação dos artefatos para a colaboração, 

ocorrido tanto pelo desconhecimento das funcionalidades como para o uso nas 

atividades. Biblioteca, em 2, variou de 0 (PA2, PA3, PA7) a 5 (PA4) e (PA10), totalizando 

18. Link para site, em 2, totalizou 44 acessos. A Figura 18 apresenta esses dados em 

outro formato. 

                           

Figura 18. Percentual de frequências de uso das TDIC por tutores e alunos em D2 
 

 A Figura 18 exibe o percentual de frequências de usos das TDIC por tutores e 

alunos em D2, cujos dados foram obtidos por meio do Quadro 15. As frequências de uso 

de um tipo de artefato TDIC e o respectivo percentual foram: 219 e 48% para recursos; 

113 e 25% para fórum; 44 e 10% para link para site; 30 e 7% para biblioteca; 18 e 4% 

para wiki; 10 e 2% para chat e 10 e 2% para videoconferência. A Figura 19 reflete as 

mudanças nas frequências de usos das TDIC pelos tutores e alunos em D1, D2.  
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Figura 19. Frequências de uso das TDIC pelos tutores e alunos em D1, D2 

 A Figura 19  representa a relação tipos de TDIC versus frequências de usos por 

alunos e tutores, e mostra as mudanças ocorridas nos usos das TDIC da disciplina D1 

para a disciplina D2. Cada TDIC é representada por pares de frequências, sendo uma 

para D1 e outra para D2. Verifica-se o acréscimo nas frequências de uso do artefato 

recursos (de 115 para 219),  fórum (de 28 para 113), envio (de 20 para 30), chat (de 1 

pata 10) e link para site (de 29 para 44). Houve o decréscimo no artefato biblioteca (de 

42 para 18) e videoconferência (de 12 para 10). O artefato escolha não foi utilizado em 

D2. Reitera-se a preferências dos alunos e tutores por conteúdos textuais ou gráficos 

(recursos), e se verificam avanços modestos nos usos dos fóruns. Os distúrbios 

ocorridos em D1 refletiram em D2 através da reorganização dos conteúdos com a 

manutenção de artefatos, ou inserção e deleção de outros. Ocorre a instrumentação de 

alunos e tutores nos usos de algumas das TDIC disponibilizadas, especificamente do 

fórum  e recurso. Interpretam-se as mudanças como a outra fase nos usos das TDIC. 

 A Figura 20 apresenta as frequências de usos das TDIC por tutores e alunos em 

D1, D2 por Polo de Apoio Presencial.  
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Figura 20. Frequências de uso das TDIC por tutores e alunos em D1, D2 por Polo 
 

 A Figura 20 é representada pela relação Polos versus frequências de usos por 

alunos e tutores relativos ao Polo, e mostra as mudanças ocorridas nos usos das TDIC 

da disciplina D1 para a disciplina D2. São pares de frequências, sendo uma para D1 e 

outra para D2. Nota-se o acréscimo nas frequências de usos pelos Polos: PA1 (de 32 para 

45), PA3 (de 25 para 35), PA4 (de 33 para 94), PA5 (de 48 para 54), PA6 (de 17 para 46), 

PA7 (de 26 para 27) e PA10 (de 48 para 54). Ocorreu decréscimo em: PA2 (de 31 para 

27), PA8 (de 36 para 34) e PA9 (de 31 para 28). A diferença de usos entre Polos é 

interpretada como a motivação do sujeito em superar as dificuldades nos usos das TDIC 

e melhorar a participação nas atividades.   

 A fim de descrever as mudanças e a evolução nos usos dos artefatos, o próximo 

item apresenta a estatística dos usos da TDIC pelos tutores e alunos na terceira 

disciplina (D3). 

 

4.10. Estatística do uso da TDIC pelos tutores e alunos em D3 

O Quadro 17, obtido a partir do Quadro 11, representa as frequências de uso das TDIC 

disponibilizadas pelo professor e utilizadas pelos tutores e alunos em D3. Na primeira 
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coluna estão os tipos de TDIC com as respectivas frequências disponibilizadas pelo 

professor da disciplina. Foram 8  os tipos de TDIC destinados aos tutores e alunos, pois 

alguns estavam restritos ao professor, como rótulo e imagem.   Diário foi utilizado nesta 

disciplina. Apesar de wiki e link para site constarem com frequência zero no Quadro 17, 

são apresentados ao leitor para dar conhecimento de mudança na organização dos 

conteúdos em D3 pelo professor. Os Polos de Apoio Presencial estão indicados de PA1 a 

PA10. O uso de uma TDIC pelo tutor é contabilizado quando é feita alguma intervenção 

para aluno de um Polo de Apoio Presencial.  

 Neste caso, no Alfa de Cronbach forneceu o índice de confiabilidade de 0.977, 

significando que as medidas possuem consistência, isto é, os dados fornecem 

informações relevantes para análise.  

Quadro 17. Matriz de frequência de usos das TDIC pelos tutores e alunos em D3 

 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 
Total 

Fórum (11) 7 14 15 9 13 13 7 2 13 18 111 

Recursos (4) 4 14 14 30 17 15 11 10 14 17 146 

Envio (3) 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 25 

Wiki (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biblioteca (2) 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 8 

Videoconf. (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Link site (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diário (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

TOTAL 15 33 35 45 36 34 23 16 32 41  

 

 O Quadro 17 apresenta as frequências e os percentuais de uso das TDIC em D3. 

Nota-se para  fóruns 11 e a participação variou em frequência de uso entre tutores e 

alunos de 2 (PA2) a 18 (PA10), totalizando 111. Wiki e link para site, como foi 

mencionado, representam uma mudança na oferta do professor, pois não foram 

disponibilizadas. Recursos, em 4, obteve frequência de uso de 4 (PA1) a 30 (PA4) 

totalizando 146; envio com 3, variou de 2 (PA1, PA2, PA4, PA8, PA10) a 3 (PA3, PA5, 

PA6, PA7, PA8), totalizando 25; biblioteca, em 2, variou de 0  (PA1, PA7, PA8, PA8) a 2 

(PA4, PA10) e tive 8 acessos. Uma videoconferência teve acesso de todos os Polos de 

Apoio Presencial, totalizando 10. Diário, a nova TDIC não utilizada em D1 e D2,  foi 
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utilizada 1 vez por todos os Polos, totalizando 10.  Chat, utilizado em D1 e D2, não foi 

disponibilizado em D3. A Figura 21 apresenta a relação frequências e percentual em 

relação ao total de usos das TDIC por tutores e alunos.  

      

Figura 21. Percentual de frequências de uso das TDIC por tutores e alunos em D3 

  

 Na Figura 21 representa o percentual de frequências de usos das TDIC por 

tutores e alunos em D3, cujos dados foram obtidos por meio do Quadro 17.  As 

frequências de uso e os respectivos percentuais foram: 146 e 47% para recursos; 111 e 

36% para fórum; 25 e 8% para link para site; 10 e 3% para videconferência; 10 e 3% 

para diário e 8 e 3% para biblioteca. Para melhor observar e interpretar os dados, a 

Figura 22 reflete as mudanças nas frequências de uso das TDIC pelos tutores e alunos 

em D1, D2, D3. 

              

          Figura 22. Frequências de uso das TDIC pelos tutores e alunos em D1, D2 e D3 
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 A Figura 22 representa as frequências de usos das TDIC pelos tutores e alunos 

em D1, D2, D3, sendo que o eixo horizontal siginifica os tipos de artefatos TDIC e o eixo 

vertical as frequência de uso. Verifica-se que, apesar da disponibilização de recursos em 

4, continua a predominância do uso de materias (textos, apresentações) para as 

atividades (47%). Fórum foi o segundo artefato mais utilizado com 36%, e reflete a 

consolidação do artefato como meio para discussão. Fórum e recursos totalizaram o 

percentual de 83% de uso pelos tutores e alunos, influênciados pela organização das 

atividades no Moodle pelo professor. Isto é o resultado da instrumentalização do 

professor na constituição da disciplina, como a motivação pela construção do blog  

sobre o Polo de Apoio Presencial, que estimulou os alunos para além das atividades 

propostas na disciplina, conforme relato:   

Outra atividade final do curso foi a criação de perfis em redes sociais, 
filme de apresentação do Polo, fotos das atividades do Polo. Sabemos que 
muitos Polos, antes dessa atividade, não tinha tinha o hábito de registrar 
as suas atividades e sabemos que hoje isto é uma realidade. Os perfis 
criados nas redes sociais de muitos Polos continuam ativos, assim como 
seus blogs. A ideia dessas atividades era mostrar o Polo para a 
comunidade a que ele estava inserido, e hoje vemos que essas tecnologias 
fazem parte do cotidiano do mesmo. (ENTREVISTA COM O 
PROFESSOR) 

 Também se verifica a estabilidade nas frequências de uso do artefato envio. Os 

artefatos foram incluídos ou excluídos conforme a necessidade das disciplinas. Chama 

atenção que o wiki não alcançou a expectativa inicial do professor do uso para discussão 

e colaboração, pois o mesmo foi sendo excluído entre as disciplina.  

 Assim, cada Polo foi se adaptando aos artefatos TDIC de acordo com a 

motivação influenciado pela contexto e pela atividade, conforme mostra a Figura 23  

sobre as frequências de usos das TDIC por tutores e alunos em D1, D2 e D3 por Polo. 
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Figura 23. Frequências de uso das TDIC por tutores e alunos em D1, D2 e D3 por Polo 
 

 Na Figura 23 o eixo horizontal do gráfico representa os Polos de Apoio 

Presencial, e o eixo vertical as frequências de usos das TDIC por Polo em D1, D2, D3. 

Os dados foram obtidos por meio do Quadro 15, Quadro 16 e Quadro 17, utilizando o 

total de frequências de usos das TDIC por Polo. Nota-se que entre D1, D2 houve 

melhora no uso dos artefatos TDIC em todos os Polos, interpretado como processo de 

adaptação tecnológica. No entanto, de modo geral, entre D2, D3 houve um decréscimo 

no uso, interpretado ao ajuste nas frequências das TDIC pelo professor na terceira 

disciplina para a construção do blog. 

 A Figura 24 apresenta o cruzamento entre as TDIC disponibilizadas pelo 

professor na primeira disciplina (PD1) e os usos pelos alunos e tutores em ATD1; 

disponibilizadas na segunda (PD2) e utilizadas em ATD2; disponibilizadas na terceira 

(PD3) e utilizadas em ATD3. 
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 Figura 24. Frequências de TDIC disponibilizadas pelo professor e usos das 
         TDIC por tutores e alunos em D1, D2 e D3 

 

 A Figura 24 apresenta, em síntese, a relação direta entre os períodos de D1, D2 e 

D3. Os distúrbios iniciais resultaram em mudanças (decréscimo) tanto em contéudos 

como nas frequências dos artefatos disponibilizados pelo professor. Torna-se clara a 

preferência do professor em manter a proposta colaborativa por intermédio da 

instrumentalização, em termos de frequência, do artefato fórum para a finalidade de 

comunicação: 

A condição principal para ocorrer a mudança foi a comunicação efetiva 
com os agentes, coordenadores e tutores e, principalmente, a decisão de 
criar um curso colaborativo em todas as esferas, com a construção do 
conhecimento ocorrendo constantemente e não trazido pronto de outras 

esferas. A comunicação foi ponto chave das mudanças. 
(ENTREVISTA COM O PROFESSOR) 

  

 Inversamente ao professor, se nota o incremento nos usos das TDIC pelos alunos 

e tutores. Isto mostra a inter-relação entre o proposto pelo professor e o executado pelos 
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alunos e tutores. A adequação e a organização de conteúdos nas disciplinas se 

vincularam aos distúrbios e revelam que os planos devem ser sempre acompanhados 

para satisfação dos motivos e necessidades dos sujeitos: o professor fez adequação nas 

disciplinas, mas seguiu a orientação colaborativa; os alunos e tutores superaram os 

obstáculos tecnológicos e de entendimento das atividades. Foi necessário que os 

processos prescritos e planejados que o professor estava tentando implementar fossem 

contrastados e adaptados de acordo com os processos que estavam sendo realizados 

pelos demais sujeitos. 

   Contudo, apesar das mudanças e a instrumentação de tutores e alunos, há que 

reconhecer que existem variações nos usos das TDIC. Para interpretação disto me 

reporto as idéias de Valsiner (2006, 2007) que reconhece haver uma cultura coletiva de 

significados socialmente compartilhados. No entanto os sistemas de crenças que 

existem em uma cultura coletiva não têm efeito no sentido de serem copiados 

diretamente (ou apropriados). Em vez disso, eles constituem recursos para que os 

indivíduos possam construir suas próprias estruturas. Valsiner argumenta que eles 

constroem uma cultura pessoal dentro da cultura coletiva. A cultura é, assim, em parte 

partilhada e em parte pessoal. Dado que os indivíduos compartilham a cultura 

individualizada com os demais membros, a cultura é “coconstruída”.  Cabe aos 

indivíduos escolher a forma de consumir produtos sociais.  

 Com isso quero dizer que, de acordo com a Gênese Instrumental, um artefato é 

instrumentalizado por um “esquema” de uso. Em minha opinião isso depende da 

valoração do uso do artefato, este valor relacionado aos conhecimentos prévios de uso, 

pelo custo (operacionalização, dificuldades/facilidades) e pela intenção orientada por 

diferentes necessidades: organizar, entreter, comunicar, melhorar, fazer uma atividade 

de forma mais simples, entre outros. O professor tinha o conhecimento do Moodle e sua 

intenção era clara: o desenvolvimento de um curso colaborativo para tratar de assuntos 

relacionados ao Polo de Apoio Presencial. Por meio do suporte do Moodle, o professor 

não apenas adequou e disponibilizou artefatos em tipos e frequências de TDIC para as 

atividades, mas inseriu significado pessoal que foi implicitamente embutido no 

“esquema” de uso do artefato e transmitido pelas atividades entre as três disciplinas. 

Contudo, esse significado não teve a mesma interpretação entre tutores e alunos porque, 
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além das restrições impostas pela tecnologia, o desenvolvimento das atividades com uso 

dos artefatos possui um senso pessoal produzido pela situação social e, 

consecutivamente, pela internalização. Assim, o retorno da implantação das TDIC pelo 

professor foi respondido pelos alunos e tutores em forma de distúrbios (problemas com 

a tecnologia, atividades em atraso).  Deste modo, a instrumentação do professor, alunos 

e tutores faz parte da construção de significados coletivamente construídos que vai se 

estabelecendo em comum acordo por meio da comunicação envolvendo os elementos 

do sistema de atividade, porém preservando as estruturas de compreensão de cada 

indivíduo.  É significativa a fala do professor: 

A mudança principal foi entender que a EAD ainda é um mecanismo 
complexo, e suas ferramentas ainda estão a frente de seus alunos 
(interpretação minha – os sujeitos não compreendem como fazer o uso 
adequado das ferramentas).  Entendemos que há um grande número de 
ferramentas disponíveis, porém os alunos não tem ainda intimidade para 
trabalhar com essas ferramentas. Sendo assim, se não for feito uma 
escolha adequada das ferramentas, se corre o risco do conteúdo do curso 
não ser trabalhado, mas sim, focar na utilização das ferramentas e tornar-
se um curso de informática básico. (ENTREVISTA DO PROFESSOR) 

 

 O próximo capítulo tem por objetivo cruzar as informações dos Capítulos III e 

Capítulo IV para discussão sobre os usos da TDIC no curso. 
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CAPÍTULO V  

DISCUSSÃO SOBRE OS USOS DAS 
TDIC NO CURSO  
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O objetivo deste capítulo é cruzar as informações dos Capítulos III e Capítulo IV para 

discussão sobre os usos da TDIC no curso. 

 

5.0. Período e análise dos usos dos das TDIC  

Com base na coleta e organização dos dados apresentados no Capítulo III, mostra que a 

causa inicial do desenvolvimento histórico do Curso de Atualização em Gestão 

Administrativa para EAD, para coordenadores e técnicos administrativos de Polo de 

Apoio Presencial, foi a integração do CEAD no modelo UAB/MEC para 

desenvolvimento de cursos na modalidade a distância no território nacional. O período 

aconteceu em 2007, a proposta do curso ocorreu em 2010 e seu início em setembro de 

2011. 

 A partir disto se construiu uma sequência de eventos de desenvolvimento que se 

mostrou relacionado a um ciclo de expansão (Engeström, 1999b), que envolve ciclos 

em nível macro, meso, e micro, compostos de diversos microciclos de ações expansivas 

em um período. Para tanto, primeiro observei, por meio de documento e da análise da 

entrevista do professor, o surgimento da composição do sistema de atividade do curso. 

E percebi que a noção de colobaração empregada nas disciplinas ia se estruturando a 

partir das adaptações necessárias decorrentes dos distúrbios ocorridos pelas 

contradições nos usos da TDIC. Contudo, a colaboração ocorreu mais em termos da 

tentativa do professor em promover a comunicação entre os sujeitos do que um processo 

de construção e aprendizado coletivo. O mecanismo de causa gerador da transição de 

uma ação ou evento para a outra, ou seja, a contradição causadora dos distúrbios foi a 

condição para um processo de desenvolvimento.  

 Assim foram identificados períodos cronológicos de mudanças que 

influenciaram nos usos das TDIC pelos sujeitos, e considerei 4 períodos: o senso 

pessoal do professor, que orientou as atividades e os usos das TDIC para um curso com 

abordagem colaborativa; o início do curso, e a falta de familiarização com a EAD e a 

tecnologia; adequação, pelo professor, das atividades e da tecnologia nas disciplinas em 

função de atender às necessidades dos alunos, e a integração das TDIC pelos alunos e 

tutores nas disciplinas; construção coletiva do blog pelos alunos, o que gerou a 
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motivação de uso de outras tecnologias, além das disponibilizadas pelo professor, e 

senso de pertencimento. 

 

5.1. Senso pessoal do professor  

Entendo senso pessoal do professor como o sentido dado ao observar como as 

atividades da EAD eram desenvolvidas enquanto atuava, antes, em outros cursos como 

tutor. Com o convite para ser coordenador e professor do Curso, sua visão particular 

gerou motivos e propósitos que resultaram em ações ao questionar e analisar a 

“estruturada” situação do desenvolvimento da EAD e modelar uma nova situação, 

particular, própria. A necessidade gerou a construção de um novo objeto/motivo, um 

curso colaborativo com foco na gestão, materializado em termos de disciplinas no 

Moodle. Considera-se isso como o período inicial de desenvolvimento do professor e do 

sistema de atividade do curso. 

 
5.2. O início do curso 

Entendo que o início do curso foi o período de aplicação da proposta do professor por 

meio do desenvolvimento da primeira disciplina e os primeiros distúrbios provindos dos 

alunos iniciantes na EAD e do uso da tecnologia. Por meio da descrição e da análise 

estatística da Gênese Instrumental, verifica-se que a tecnologia influenciou diretamente 

no desenvolvimento das atividades. Havia os problemas tanto ordem estrutural, como a 

rede de conexão com os Polos de Apoio Presencial, como a inexperiência de alunos 

com a tecnologia, principalmente com o Moodle, além da falta de entendimento da 

função dos artefatos nas atividades.  

 

5.3. Adequação das atividades e os usos das TDIC 

A adequação das atividades e da tecnologia nas disciplinas em função de atender às 

necessidades dos alunos pode ser constatada pelas estatísticas com relação às 

frequências de tipos de artefatos TDIC disponibilizadas pelo professor e à adequação e 

familiarização dos tutores e alunos nos usos das TDIC. Ao analisar a composição das 
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disciplinas no Moodle e os usos das tecnologias propostas pelo professor, nota-se que as 

três disciplinas foram interligadas. Algumas mudanças foram feitas tanto para atender às 

expectativas do professor com relação ao seu objetivo quanto para atender às 

necessidades dos alunos. Assim, observa-se que muitas das formas de uso das TDIC 

foram mantidas entre as disciplinas. A estatística do qui-quadrado mostra a manutenção 

em torno de 80% dos tipos e frequências de tecnologias disponibilizadas pelo professor 

entre as disciplinas, ou 20% em mudanças, isto é, entre D1 e D2 ocorreram 19.3% 

mudanças, e entre D2 e D3 foram 21.68%. Tornou-se relevante a preferência do 

professor nas disciplinas pelo fórum com o objetivo de promover discussões, e da 

tecnologia do tipo recursos, como arquivos de textos.  

 As mudanças entre as disciplinas foram correlacionadas entre o externo e o 

interno, como construções culturais que se desenvolveram a partir das relações entre os 

indivíduos que se esforçaram para a satisfação de seus motivos e para a realização do 

que eles consideravam importante para si e para o grupo com o qual se identificavam. 

Isto vai ao encontro do princípio de Rubinshtein sobre a unidade e inseparabilidade da 

consciência e da atividade, segundo o qual a experiência consciente e a ação humana 

sobre o mundo, o interno e o externo, estão intimamente interligadas e mutuamente uma 

determina a outra. 

 Os valores e as normas estabelecidas pelo professor nas disciplinas direcionaram 

os usos dos recursos. O professor determinou os grupos, estabeleceu as regras de 

avaliação e, principalmente, padronizou os artefatos TDIC para uso. A padronização, 

em parte, foi restritiva, pois, em um ambiente de atividade, o sistema, como um todo, 

deveria exercer o papel de artefato mediacional, tão transparente quanto possível, de 

modo a permitir aos sujeitos focar sobre seus objetivos e escolher que tecnologia 

gostaria de utilizar para interação, como foi verificado na construção do blog.  

 A Gênese Instrumental do professor apresentou a preferência de uso das TDIC 

para a mediação pragmática para a atividade produção-elaboração, organização-

planejamento, facilidades-restrições e avaliação-reflexão, seguida pela epistêmica para 

produção-elaboração e avaliação-reflexão.  O uso videoconferência se entende como 

mediação heurística na atividade de avaliação-reflexão, por considerar a possibilidade 
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de autorreflexão. Em síntese, houve a instrumentação e a instrumentalização do 

professor, efetuadas, como causa primária, para atender ao motivo da colaboração, e 

depois orientadas às soluções dos distúrbios, motivados pelas dificuldades tanto nos 

usos das TDIC como na participação das atividades pelos alunos e tutores. Assim, no 

geral, os usos dos artefatos exerceram a função mediacional heurística orientada à 

produção-elaboração, porque avalia a ocorrência de mudanças na forma de atuação na 

EAD para o planejamento e produção de conteúdos. 

 Com relação aos alunos e tutores avalia-se que ambos alcançaram a 

instrumentação, verificado por meio das estatísticas que indicam o uso das TDIC 

motivado pela necessidade de participação na atividade, porque interpreto, pelas 

frequências, que não houve expressivo uso dos artefatos. A Gênese Instrumental do 

aluno apresentou a preferência de uso das TDIC para a mediação epistêmica para a 

atividade produção-elaboração, seguida pela pragmática para produção-elaboração. 

Contudo, se verifica o maior uso de artefatos para obter informações sobre conteúdos do 

que os usos em processos colaborativos, como desenvolvimento de um novo produto, 

criação do conhecimento compartilhado. Até mesmo a comunicação, foco do professor 

por meio do fórum, não ocorreu de forma efetiva.  Como terceira preferência de usos, as 

TDIC se destinaram à mediação epistêmica e pragmática direcionada à avaliação-

reflexão. O uso da videoconferência se entende como mediação heurística na atividade 

de avaliação-reflexão, por considerar a possibilidade de autorreflexão. No geral, os usos 

dos artefatos exerceram a função mediacional epistêmica, seguida da pragmática, 

orientadas à produção-elaboração. Em síntese, se entende que houve, em maior grau, a 

instrumentação; a instrumentalização não ocorreu, apesar de o professor citar, nas 

entrevistas, o uso de outros artefatos pelos alunos além do Moodle quando da 

construção do blog. No entanto, o AVA não possui registros de como se deu, 

colaborativamente, a construção do blog, de modo à avaliar o usos dos artefatos para tal 

finalidade. A instrumentalização é um processo que requer grau de conhecimento, 

controle, coordenação, organização, mudança comportamental, engajamento nas 

atividades, o que não foi verificado nas disciplinas. 

 Com relação à Gênese Instrumental do tutor, é visto a predominância da 

atividade facilidades-restrições e avalaliação-reflexão por meio da mediação 
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epistêmica, com o objetivo tanto de obter informações sobre as normas das disciplinas 

como aquelas das atividades postadas pelos alunos. Cabe à videoconferência o uso para 

mediação heurística na atividade de avaliação-reflexâo, por considerar a possibilidade 

de autorreflexão sobre os diferentes momentos envolvidos no curso. No geral, os usos 

dos artefatos exerceram a função mediacional heurística orientada à avaliação-reflexão, 

porque se avalia maior participação para o acompanhamento das atividades. Em síntese, 

se entende que houve, em maior grau, a instrumentação. 

 A Gênese Instrumental do professor, tutores e alunos é influenciada pela 

internalização cultural e por práticas que estão relacionadas com a aprendizagem em 

termos de adaptação com o ambiente, do desenvolvimento das habilidades e dos 

objetivos, ações e processos desenvolvidos. Apesar da evolução observada no uso da 

tecnologia, recorri às entrevistas com o professor e aos registros do Moodle para 

analisar dois eixos determinantes pelo professor na condução das disciplinas: a 

abordagem colaborativa e o fórum para troca de mensagens.   

 
5.4. Avaliando a colaboração o wiki e o fórum  

Antes de iniciar as funções exercidas pela colaboração, wiki e fórum como estratégia do 

curso, julgo necessário apresentar o percentual de frequências de artefatos 

disponibilizadas pelo professor. 

 Para o Curso, o professor “modelou” as disciplinas oferecendo um conjunto de 

atividade com recursos do Moodle.  Para orientar sua concepção sobre colaboração, 

foram disponibilizados fóruns, materiais de consulta, meios de comunicação, questões 

para reflexões e para o desenvolvimento de trabalhos colaborativos pelos alunos. A 

Figura 25 apresenta os principais recursos em TDIC disponibilizados para o 

desenvolvimento do seu “esquema” colaborativo no curso.     
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Figura 25. Percentual das frequências de TDIC disponibilizadas pelo professor 

 As informações da Figura 25 foram obtidas por meio do AVA Moodle e 

constam no Quadro 11. Em termos percentuais houve predominância, na ordem, fórum 

(34%) e recursos (13%), especificamente de materiais para consulta (arquivos textos), 

seguidos de envio (11%) para avaliação das atividades pelo professor e tutores.  

 A preferência por fórum está relacionada à estratégia em promover a constante 

comunicação, debates e o registro das “falas” entre professor, tutores e alunos. 

Interessante é notar que artefatos como wiki (6%) e chat (3%) e videoconferência (2%), 

tradicionalmente envolvidos na comunicação e colaboração, foram poucos utilizados. 

Eu interpreto como: a) valoração que é atribuída pelo sujeito ao artefato ao relacionar o 

senso pessoal que orienta as reações individuais para utilizar a tecnologia, as intenções 

de uso e o uso em si: o que irá contribuir isso?; b) dificuldades na comunicação entre os 

sujeitos; c) os artefatos que apresentam características funcionais e operacionais, 

exigindo competência/habilidade, sincronia temporal e de local. Chat é síncrono, a 

comunicação ocorre entre pares dispersos temporal e localmente, e a conexão pode ser 

feita por qualquer computador. Videoconferência é síncrona, ocorre entre pares 

dispersos localmente, mas deve ocorrer no mesmo momento e é necessária conexão 

entre pares de videoconferência. O artefato escolha (6%) foi utilizado somente na 

primeira disciplina para obter informações dos Polos por meio do aluno. Demais TDIC, 

como imagem (9%) e rótulo (8%) e link para site estão relacionados à apresentação de 

informações. 
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 Considerando o objetivo principal do curso, cuja abordagem era colaborativa, 

havia a expectativa de que as TDIC fossem utilizadas para novas práticas de aquisição e 

criação de conhecimento e para participação mais intensa. Na observação dos usos dos 

artefatos, Quadro 18, para colaboração entre os sujeitos, vão ser utilizados, como 

critérios, 6 níveis de acordo com Lakkala et al (2009). 

a) Nível (1): Nenhuma colaboração, o AVA e web funcionam como um canal 

de disponibilização de materiais para o aprendizado de - ênfase na aquisição 

do conhecimento por meio de conteúdos existentes, mas sem qualquer 

comunicação entre os sujeitos. O artefato biblioteca orienta para este fim. 

b) Nível (2): Representa a interação que ocorre entre o professor ou tutor e o 

aluno, porém sem comunicação com demais alunos – ênfase na aquisição de 

do conhecimento por meio de conteúdos existentes, porém com comunicação 

entre os sujeitos. Este tipo de prática ocorre quando, por exemplo, o aluno 

apresenta suas tarefas para o professor ou tutor, e estes, através de algum 

recurso do AVA, enviam feedback individual. O artefato envio de arquivo 

atende este nível. 

c) Nivel (3): Representa as práticas desenvolvidas pela interação direta entre os 

participantes, não somente entre aluno-professor e aluno-tutor, mas entre 

aluno-aluno. Nesta etapa, espera-se que o aluno crie, individualmente, 

materiais sobre algum tópico e depois partilhe os resultados, para que   os 

demais possam obter informações de modo compartilhado – ênfase na 

aquisição do conhecimento por meio de conteúdos existentes e na 

apresentação de técnicas. O aluno também pode inserir informações novas 

provindas de uma atividade não compartilhada. O blog é um artefato que 

pode se utilizado para este fim. 

d) Nível (4): Representa as práticas em que os alunos estão direta e 

reciprocamente interagindo, comunicando-se uns com os outros. A ênfase é a 

participação por meio da argumentação e discussão sobre técnicas. AVA 

tradicionalmente utiliza o artefato fórum para discussão. A discussão pode 

ocorrer de forma “livre” ou  mais estruturada de acordo com a metodologia a 
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ser adotada. Muitas vezes, o principal objetivo dessas atividades é deixar que 

os sujeitos pratiquem a comunicação ou a capacidade de argumentação, que 

incluem a apresentação de conteúdos, questionamentos sobre outras 

opiniões, argumentação, princípios, dúvidas.  

e) Nível (5): Representa a atividade direcionada para que os sujeitos 

desenvolvam algum objeto colaborativamente. A ênfase é na participação e 

na criação do conhecimento. O artefato wiki se destina a esta abordagem. 

f) Nível (6): representa o processo de colaboração, para além da produção do 

conhecimento. Inclue a produção e reflexão de processos colaborativos, 

integração de novas tecnologias de uso colaborativo, aprendizado de 

conteúdos multidisciplinar colaborativamente, práticas de comunicação e 

interação. Em geral, este nível requer o desenvolvimento de novas 

habilidades e competências.  

 Nos níveis (5) e (6) estão as atividades mais desafiadoras do trabalho 

colaborativo, quando os colaboradores tentam produzir e modificar produtos como 

resultado do “esforço” comum. É nestes níveis que todos os membros devem participar 

e assumir responsabilidades por planejamento, revisão, organização das atividades, 

produção, reflexão, comuns entre os membros. 

 Considerando-se os 6 níveis, e os dados obtidos da Gênese Instrumental do 

professor, tutores e alunos, o Quadro 18 sintetiza os resultados da análise dos usos das 

TDIC para a colaboração. 
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Quadro 18. Uso das TDIC para trabalho colaborativo na disciplina pelo aluno 

 Modos de colaboração  

 

 

Artefato 

(6) 
Desenvol/to de 
produtos e 
processos 
colaborativamente 
– ênfase na 
criação de 
conhecimento e 
práticas 
relacionadas 
(integração de 
tecnologias, 
processos e 
pessoas). 

(5) 
Desenvol/to de 
produtos 
colaborativo – 
ênfase na 
criação de 
conhecimento 

(4) 
Discurso e 
interação entre 
estudantes, 
professor e tutor 
-–ênfase na 
habilidade em 
comunicação e 
argumentação. 

(3) 
Compartilhar 
produtos 
densenvolvidos 
individualmente 
ou inserir 
individualmente 
produtos 
produzidos 
coletivamente -
–ênfase na 
aquisição de 
conteúdos 
existentes e 
técnicas de 
apresentação 

(2) 
Comunicação 
apenas entre o 
aluno e o 
professor, ou 
aluno e o 
tutor – ênfase 
na aquisição 
individual de 
conteúdos 
existentes.  

(1) 
Nenhuma 
colaboração, 
artefato é um 
canal de 
distribuição de 
materiais para 
conhecimento e 
aprendizagem, 
ou para 
produção – 
ênfase na 
aquisição de 
conteúdos 
existentes. 

Fórum   X    

Chat   X    

Wiki X   X   

Link arquivo 
ou site 

     X 

Biblioteca      X 

Escolha      X 

Envio de arq.      X 

Videconf. 
Webconf. 

  X    

Internet e 
navegador 

     X 

Diário      X 

 Por meio do Quadro 18, o resultado observado foi que a maior parte dos 

artefatos foi utilizado como um canal de distribuição e consumo de conteúdos.  

 O wiki foi o espaço destinado para a criação de um trabalho colaborativo. O 

professor solicitou oito wikis, considerando a primeira e a segunda disciplina: a) quatro 

para discussões sobre os temas tratados nas disciplinas, um sobre o Polo de Apoio 

Presencial, um para a criação de uma agenda que atendesse ao Polo; b) dois para a 

construção de um fluxograma para atividades do Polo. A distribuição do wiki no Quadro 

18 levou em conta a ênfase dada pelo professor tanto na entrevista sobre essa tecnologia 

quanto na descrição de uso. Contudo não foi possível identificar quem produziu os 

conteúdos, as alterações efetuadas, a evolução da proposta, as contradições entre os 

membros, a forma organizacional entre os componentes, a participação de cada 

componente do grupo na atividade e o grau de detalhamento para o desenvolvimento 

das ações, elementos essenciais num contexto educacional e no processo de 

aprendizagem.  
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 A colaboração é importante como aquisição e criação conjunta de conhecimento, 

participação e aprendizagem no contexto educacional. Segundo Engeström, um ciclo 

expansivo começa com os indivíduos questionando práticas aceitas, e aos poucos se 

expande em um movimento que envolve outros indivíduos ou uma instituição coletiva 

(ENGESTRÖM, 1999b). Um dos grandes desafios para isso é a necessidade de 

planejamento organizacional (divisão de trabalho, estrutura organizacional) 

acompanhado de comunicação entre as partes.  O esquema de coordenação é 

fundamental para organização e desenvolvimento das atividades, e sua falta pode 

ocasionar problemas quanto à mediação de conflitos, insatisfação quanto à 

responsabilidade e participação de membros do grupo para execução das tarefas, como 

foi o caso descrito pelos componentes de um dos grupos na análise do artefato wiki ao 

término da disciplina: 

A ferramenta oferece ótimas possibilidades de trabalho em grupo e à 
distância, porém ou grupo NÃO (o maiúsculo mantém a originalidade da 
escrita) participou efetivamente dos trabalhos, deixando apenas um ou alguns 
do grupo realizando as atividades. (MEMBRO DO GRUPO 3) 

 

 Apesar de o Moodle oferecer ferramentas, como e-mail ou sistemas de 

compartilhamento de arquivos e wiki, fornece apenas suporte limitado para a produção 

colaborativa, pois normalmente as funcionalidades com este propósito fornecem 

funções para compartilhamento por edição ou leitura de elementos textuais. O Moodle 

não oferece uma ferramenta para compartilhar processos, para explicar relações entre 

processos. Assim, a adaptação instrumental seria uma das estratégias para possibilitar os 

níveis (5) e (6) do Quadro 18, o que dependeu do que os sujeitos do sistema da 

atividade conheciam sobre a operacionalização da tecnologia, suas experiências fazendo 

uso de tecnologias e seus questionamentos do motivo de usá-las. 

   
 Conforme a Figura 25 fórum foi o recurso mais utilizado nas disciplinas, 

servindo como estratégia para os diálogos, conforme citação do professor: 

 

...os fóruns e wiki eram vistos apenas como uma atividade dentro da 
disciplina, porém no decorrer do curso os alunos se apropriaram dessa 
ferramenta como um momento de discussão ampla de questões do 
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cotidiano do Polo, muitas vezes dentro dos fóruns ocorria troca de 
experiências e debates não previstos dentro das atividades, porém, estava 
dentro do propósito da disciplina. Além dos debates, como tarefa do 
curso, foi proposta a criação de tabelas e sistemas de protocolos. Esse 
sistema foi adotado para o cotidiano de muitos Polos. (ENTREVISTA 
COM O PROFESSOR) 

 

 Dada a importância do fórum para a estratégia do curso, fui pesquisar no Moodle 

algum arquivo contendo uma instrução, ou normas, para os diálogos no fórum. Essas 

normas identificariam um processo, uma relação causa das mensagens. Não 

encontrando, eu me apropriei de um esquema de codificação de mensagens utilizado por 

Mantovani, Viana e Gouvêa (2010), que citam Yang, Newby e Bill (2005), conforme o 

Quadro 19.  

 
 Quadro 19. Codificação das mensagens do fórum 

Tipo de código Significado do código 
A Observação ou opinião 
B Concordância com mensagem de outro participante 
C Exemplos para corroborar argumentos apresentados 
D Pergunta ou resposta para esclarecer alguma mensagem postada 
E Discordância com mensagens postadas 

  

 A técnica consistiu em coletar os registros das discussões dos fóruns entre as três 

disciplinas armazenadas no AVA. Esses registros foram avaliados por meio de análise 

de conteúdo e estatísticas descritivas a partir dos códigos no Quadro 19. Foram 

analisados 252 acessos aos fóruns das disciplinas Comunicação e Logística Polos/IFES 

(D1), Gestão Administrativa em EAD (D2) e Tecnologia para Gestão da EAD (D3). O 

Quadro 20 apresenta a frequência de códigos. 

 
  Quadro 20. Resultado dos códigos de significados dos fóruns 

Código D1 D2 D3 

A 0.25 0.33 0.31 

B 0.05 0.12 0.10 

C 0.04 0.05 0.02 

D 0.64 0.45 0.55 

E 0.02 0.05 0.02 

 
 
 No Quadro 20 se verifica que a maior frequência de mensagens está relacionada 

ao código perguntas ou respostas para esclarecer alguma mensagem postada. Isso 
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pode estar relacionado à inexperiência com a tecnologia e com a EAD ou à metodologia 

adotada na primeira disciplina. Na segunda, a frequência menor pode significar algum 

tipo de aprendizado que levou à estabilidade. Na terceira, um novo acréscimo pode estar 

relacionado à falta de instruções de como fazer o blog. É importante observar que neste 

período entre as disciplinas houve algum tipo de relação causal que orientou para 

alguma mudança das mensagens.  

 Observação ou opinião foi o segundo código mais observado. Uma hipótese 

para isso é que muitos alunos passaram do processo de ambientação, ou de aprendiz, 

para o de experimentação.  Seguindo, vem o código de concordância com mensagem de 

outro participante, depois o código exemplos para corroborar argumentos 

apresentados e, por fim, o código discordância com mensagens postadas. Com isso, eu 

me proponho dizer que percebo certa direção: há uma ordem de uso das mensagens de 

menor exigência reflexiva ou daquelas que evitam distúrbios. Entendo menor exigência 

reflexiva às mensagens do tipo o que é isto ou como faz isto.  Discordância, por 

exemplo, exige elaboração e argumentação. O Quadro 20 revela que as ações 

codificadas nas mensagens estão relacionadas às características do período da 

disciplina. 

 Considero que a proposição das disciplinas e seus encaminhamentos orientaram 

para essa situação, e talvez se devessem à falta de experiência do professor e dos tutores 

em promover as discussões a partir dos objetivos do curso e das atividades. Quando 

faltam essas condições, tornam-se comprometidos os usos de artefatos para este fim. 

Houve a instrumentação apenas nos usos das funcionalidades a fim de obter e produzir 

informações. Na abordagem colaborativa, esperam-se mais ação dos participantes 

direcionadas à reflexão.  

 

5.5. A construção coletiva do blog 

Na terceira disciplina, o professor propôs uma mudança em termos da atividade, em que 

foi dada a ênfase à construção coletiva do blog pelos alunos sobre o Polo de Apoio 

Presencial. Isto exigiu dos alunos, segundo relato do professor nas entrevistas, a busca e 

a operacionalização de outros recursos do tipo TDIC. A necessidade de hospedagem do 
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site do blog fora do domínio do Moodle e as relações sociais estabelecidas para busca 

de materiais e a interação para operacionalização das TDIC (câmera digital, máquina 

fotográfica) originaram uma rede de sistemas de atividades, identificada através dos 

sistemas de atividades do curso, do Polo de Apoio Presencial e do local que hospeda o 

site do blog. Isso eu interpreto como uma inovação, pois a evolução da rede não estava 

estabelecida nos planos do curso.  

 Com o blog ocorreu o sentido pessoal no aluno de “pertencimento”, porque foi 

desenvolvido algo que estava próximo de suas atividades, de seus interesses. A 

possibilidade de envolvimento com fatos do cotidiano do Polo de Apoio Presencial 

pode ter despertado o interesse e o motivo para além das leituras e participação nos 

fóruns, mas reitero a inexistência, no Moodle, de registros sobre os processos de 

desenvolvimento do blog. O sentido pessoal está diretamente ligado ao “motivo”, não 

no sentido de uma necessidade, mas de significação (o que as coisas querem dizer) da 

coisa objetiva em que essa necessidade é concretizada nas condições e para a qual a 

atividade está direcionada. Os blogs estão ativos em site específico e fora do Moodle. 

 O blog finaliza o ciclo de expansão das atividades no curso. 

 

5.6. Análise do uso das TDIC no curso 

A pesquisa teve como resultado o uso de um método genético-histórico que permitiu 

descrever a analisar os usos da TDIC em um curso de EAD. A Teoria da Atividade, na 

concepção de Leontiev, permitiu relacionar a gênese e a motivação do professor na 

definição de metas e operacionalização de ações. Observou-se que o professor 

determinou todo o processo de condução das disciplinas e, especificamente às TDIC, as 

experiências prévias determinaram quais os artefatos deveriam ser disponibilizadas para 

cumprir o objetivo da atividade colaborativa.  

 A Teoria da Atividade, nas contribuições de Engeström, permitiu descrever o 

curso como um sistema dinâmico que se desenvolveu por meio de contradições; o foco 

foi a organização do curso através da sequência cronológica de fatos que se sucedem em 

função dos distúrbios historicamente situados.  
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 A Gênese instrumental possibilitou identificar o uso das TDIC dentro das fases 

de desenvolvimento do curso. 

 Foi visto que o professor adequou as tecnologias em função dos distúrbios com 

uso das TDIC. Apesar de relatar que as dificuldades foram superadas pelas discussões 

por meio do fórum, considero que elas persistiram e levaram o professor à determinar 

um padrão de uso, determinante para que o artefato fosse melhor utilizado. Interpreto 

que a falta de compreensão dos usos dos artefatos fez com que o objetivo do curso, ou 

seja, a colaboração, não tenha sido atingido. O professor priorizou o curso com recurso 

para a função epistêmica, permitindo que os alunos obtivessem informações sobre os 

temas relacionados ao curso. Também, fórum, que teve por objetivo principal as 

discussões colaborativas, percebeu-se o uso para “tirar dúvidas”, ao invés de discussões 

“calorosas” e reflexivas. Wiki foi inexpressivo em uso. Videoconferência, que também 

poderia ser utilizada para uma estratégia reflexiva, teve pouca frequência em uso.  

  Diante disto, concluo que existem diversas TDIC que podem ser utilizadas na 

EAD. Na pesquisa, a compilação dos dados por meio do projeto do curso, da entrevista 

com o professor e os usos dos métodos estatísticos revelou a necessidade de olhar a 

tecnologia em uso, ao invés de focar nas funcionalidades. As dificuldades inerentes do 

uso da tecnologia devem ser superadas pela aprendizagem em como operacionalizá-la 

para a atividade, que depende da interação com outras pessoas, do conhecimento prévio 

e a da motivação pessoal. É importante notar que, para o início de uso de uma dada 

tecnologia, é necessária a instrução para determinar qual o papel do artefato, suas 

funções e a que se destina. Isto permite que o sujeito crie um “esquema” de uso e o 

direciona para adaptação e promova a satisfação de suas necessidades. É mais 

importante pensar como o artefato é usado ao invés de qual meio é utilizado. No geral, 

identifico que, para esse curso analisado, os artefatos foram utilizados como meio para o 

desenvolvimento da atividade, mas poderiam ser utilizadas de forma mais efetiva para a 

construção do conhecimento, desenvolvimento de novas habilidades, mudanças nos 

usos dos artefatos. Interpreto que isso tenha ocorrido pela forma como o contexto 

educacional foi proposto, resultando em um curso mais informativo (transmissão de 

informação) do que construtivo. A seguir, as considerações finais. 
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O objetivo deste capítulo é descrever as considerações finais sobre a pesquisa a partir de 

seu objetivo, a metodologia, dificuldades encontradas, contribuições que o estudo pode 

trazer nos usos das TDIC na EAD e continuidade da pesquisa. 

 

6.0. Contribuição metodológica, dificuldades encontradas e próximo 
estudo 

O objetivo desta pesquisa foi descrever e analisar o uso das TDIC na EAD, que se 

sucederam a partir do processo lógico de ações determinado por eventos intencional e 

historicamente situados, que se alteraram por meio de um mecanismo de transição das 

atividades. Para isso, estudou-se tanto os usos de artefatos do tipo TDIC  para 

planejamento, organização e disponibilização de um curso na modalidade EAD pelo 

professor, como o usos pelo tutor e pelo aluno para o desenvolvimento das atividades 

propostas. A base do estudo foi a Teoria da Atividade e a Gênese Instrumental. 

 Foi proposto um procedimento genético-histórico, permitindo descrever e 

analisar o uso das TDIC por meio de um processo de reconstrução da gênese de 

desenvolvimento do sistema de atividade do curso, que se transforma através das 

contradições internas.  

 As mudanças ocorridas no uso das TDIC foram tratadas por meio de um ciclo 

expansivo (ENGESTRÖM, 1999b) de períodos e fases, e o desenvolvimento gerado por 

distúrbios e explicado face aos problemas sociais envolvidos na atividade. Para isso foi 

necessário: 

• Resgatar e descrever a origem do curso como um sistema de atividade a partir da 

análise documental e das entrevistas com o professor. 

•  Analisar o curso e os usos das TDIC orientados por um ciclo expansivo de 

desenvolvimento, que explica por que uma sequência de ações ou eventos 

seguiu certa direção. Isto se obteve por meio de períodos históricos que 

sucederam as disciplinas. 
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• Apresentar um mecanismo de causa que gerou a transição de uma ação ou 

evento para outro, explicado pelos distúrbios dentro do ciclo expansivo de 

desenvolvimento. 

• Descrever e explicar os principais resultados, apresentados na Gênese 

Instrumental e nos usos de tipos e frequências dos artefatos TDIC. 

 

 A Teoria da Atividade me permitiu descrever a origem dos processos, as 

direções e as mudanças das atividades com o uso das TDIC decorrentes das 

contradições provindos do sistema de atividade como um todo. Com a Gênese 

Instrumental tornou possível traçar os usos dos artefatos orientados às adequações para 

determinados fins (RABARDEL, 2002).  

 O intuito era responder a questão inicial da pesquisa:  

Como o professor faz uso de TDIC para organizar suas atividades no 

AVA e quais são os fins e as mudanças ocorridas entre suas práticas? 

  

 Por meio do método genético-histórico foi traçado o desenvolvimento do curso. 

A primeira fase permitiu descrever e a analisar os dados obtidos do projeto e da 

entrevista com o professor, que mostraram que o curso surgiu em função da contradição 

quaternária com a inserção do modelo UAB no CEAD, porque houve a inclusão de 

Polos de Apoio Presencial na estrutura hierárquica do CEAD, envolvimento das 

prefeituras, aumento no número de alunos, necessidade incremental de tecnologia e 

necessidade de capacitação dos sujeitos envolvidos na EAD. Dentre essas, o curso surge 

em função da necessidade de capacitar coordenadores e técnicos administrativos para o 

desenvolvimento da EAD nos Polos. 

 O professor, também na condição de coordenador, inicia a dinâmica do sistema 

do curso com a composição da equipe de trabalho e dos alunos. Também foi 

identificado que o senso pessoal decorrente do exercício da tutoria influenciou na 

proposta por um curso colaborativo.  Ele determina o design das disciplinas e faz uso de 
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artefatos para editoração de conteúdos e implementa as três disciplinas no Moodle, uma 

após a outra. Os resultados mostraram que, inicialmente, a Gênese Instrumental do 

professor orientou-se para a instrumentação das TDIC do Moodle, sendo: fórum e wiki 

para a colaboração, recursos para disponibilizar materiais de leitura; envio para envio 

das atividades e escolha para reflexão dos alunos sobre as condições dos Polos. O 

professor também fez uso de videoconferência, imagens, arquivos em diferentes 

formatos. O objetivo porposto pelo professor no curso, como abordagem, era a 

colaboração entre os sujeitos para tratar das atividades que ocorriam nos Polos, de modo 

que os mais experientes pudessem oferecer aos mais novos coordenadores, soluções 

sobre a condução das atividades no Polo de Apoio Presencial. 

 O desenvolvimento da primeira disciplina estabeleceu a fase de teste da proposta 

colaborativa e surgem os distúrbios em função: a) da falta de capacitação dos tutores 

para atuar no curso dentro da proposta do professor; b) muitos alunos nunca haviam 

participado de atividades na EAD; c) desconhecimento sobre o uso das TDIC. O 

professor avalia a necessidade de ajustes em função da baixa participação dos alunos e 

tutores nas atividades e identifica problemas associado às TDIC. Considerei este 

período de ajustes e resistências ao novo. 

 Para a segunda disciplina, o professor promove mudanças na organização dos 

conteúdos ao ajustar os tipos e frequências de TDIC. O método estatístico revelou que o 

professor alterou em torno de 20% os tipos e frequências de TDIC entre a primeira e a 

segunda disciplina, as quais não foram aleatórias, mas motivadas e geradas por meio de 

períodos e fases de contradições provindos dos usos das TDIC por alunos e tutores. As 

alterações se constituem como parte da ação do professor em promover um design mais 

“enxuto” e não misturar ferramentas diferentes, pois os alunos tinham dificuldades de 

trabalhar, simultaneamente, com vários tipos de artefatos. Isso comprova que 

disponibilizar muitos tipos de TDIC não garante que todas serão utilizadas, pois, os 

sujeitos somente usam parte do que é oferecido. 

 Ao mesmo tempo, constatou-se a escolha e a preferência de certas ações que 

proporcionaram o estabelecimento de padrões, como foi o caso do fórum que foi se 

estabelecendo como artefato para discussões, e dos recursos em forma de conteúdos em 
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textos e imagens relacionados às temáticas.  Outras TDIC foram utilizadas, ou 

descartadas, de acordo com as necessidades tanto em atender os objetivos do curso 

como dos sujeitos.  

 Ficou clara a preferência do uso do artefato para medição epistêmica. Eu 

interpreto que a escolha por materiais advém do própria cultura em estabelecer a 

aprendizagem por meio de conteúdos textuais ou gráficos, e as dificuldades em 

discussões reflexivas. Isso é constatado pelo método de codificação de mensagem, 

identificando “pergunta ou reposta para esclarecer alguma mensagem postada” como a 

forma de diálogo de maior frequência. Quando se observa o nível de colaboração, 

verifica-se que as altas frequências do recurso disponibilizadas pelo professor estimulou 

os alunos para o uso do artefato como forma de obtenção de conhecimento (epistêmico).  

  Na terceira disciplina se consolida a tendência da instrumentação por meio do 

fórum e recursos. Não interpreto que isto tenha ocorrida em função do Moodle, pois um 

artefato tem muitas utilidades, mas depende de quem a utiliza, que propósito e, 

pricipalmente, da experiência em promover a interligação da tecnologia com a 

atividade. Considero que uma possível hipótese para a tendência de uso do fórum e 

recursos seja: o professor,  ao  perceber que muitos que estavam no curso não possuiam 

a habilidade para trabalhar com vários artefatos, optou por estabelecer, entre todas, as 

que mais poderiam contribuir e ter sucesso para atingir os objetivos do curso. Acredito 

que isso também tenha ocorrido em função da experiência do professor com esses 

artefatos, principalmente pelo emprego rotineiro do fórum e wiki para a colaboração. 

Nota-se que as mudanças ocorreram em torno de 19% entre a segunda para a terceira 

disciplina. 

 Apesar do blog ter estimulado alunos para atividade, o artefato estava fora do 

domínio do Moodle, e não dá para percerber se realmente houve a colaboração e 

avanços nos usos das TDIC. Minha interpretação feita do blog como inovação é uma 

hipótese não confirmada. Detive a análise em função da fala do professor que indica 

melhoria na colaboração e trocas de experiências.  

 Na análise estatística de uso das TDIC entre as três disciplinas por alunos e 

tutores, ou seja, por Polo, revela o aumento na frequência de uso entre a primeira e 
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segunda disciplina em função da instrumentação, mas decréscimo entre a segunda e a 

terceira, que considero em função das solicitações dos alunos por quantidade menor de 

frequências de TDIC disponibilizadas e os ajustes do professor, também para que os  

alunos pudessem pesquisar, escolher e aprender sobre outros artefatos TDIC, além do 

Moodle, para o desenvolvimento do blog. 

 Considero que houve a dinâmica formação de padrões, de pontos de influência e 

convergência que operaram entre os sujeitos e seus ambientes ao longo do tempo. 

Interpreta-se que os ajustes das TDIC nas disciplinas atenderam ao comum acordo entre 

os sujeitos: professor desejava alçar os objetivos do curso e os alunos ansiosos por 

participar das atividades. O  uso efetivo da tecnologia depende da satisfação da 

valoração e do impacto que a tecnologia proporciona ao suprir as necessidades dos 

sujeito. Assim, pude observar uma organização adaptativa vinculado ao real em que os 

sujeitos atuaram de forma semi-independente: foram livres para agir e de modo 

imprevisível. Embora os sujeitos pudessem não estar cientes que eles eram parte de um 

todo maior, eles se moviam e se ajustavam aos outros sujeitos e com o sistema como um 

todo.  

 A proposta apresentou o sistema de atividade do curso, mas se deve levar em 

consideração que, os períodos que se sucederam com a implantação do sistema UAB até 

o término do curso Gestão Aministrativa para EAD, vários “subsistemas” de atividades 

se formaram como: o sistema de atividade do CEAD antes e após a UAB, o sistema de 

atividade do professor, o do tutor, o do aluno e dos Polos de Apoio Presencial. Por 

exemplo, para o planejamento, organização e disponibilização do curso na EAD há o 

surgimento de um sistema de atividade, assim como para as TDIC disponibilizadas pelo 

professor para uso dos tutores e alunos. Cada um desses “subsistemas” sofre influência 

um dos outros dentro de temporalidade e determinam mudanças nas próximas fases de 

desenvolvimento sistêmico, tanto em nível individual como coletivo.   

 No curso, o sistema de atividade do professor, considerando o modo de 

organização e disponibilização das atividades nas disciplinas, influenciou, em cada 

etapa, na composição dos artefatos disponibilizados que, por sua vez, refletiu nas 

contradições ocorridas no uso pelos tutores e alunos, que fizeram o professor adequar as 
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atividades, os tipos de TDIC e as frequências em uma próxima etapa de seu sistema de 

atividade. Observou-se que o sistema de atividade dos tutores está relacionada com o 

professor e aluno. Por sua vez, o sistema de atividade do aluno vai se compondo a partir 

tanto da relação entre o sistema do professor, do tutor e dos Polos, como da rede que se 

forma além da instância do curso, como foi o caso do uso de recursos externos ao 

Moodle.    

 Portanto, para a análise mais detalha há de se considerar a interdependência na 

evolução histórica dos diferentes sistemas de atividades, a relação estrutural, 

organizacional e de mudanças, pois, enquanto sistemas abertos, esses se encontram em 

permanente mutação e requerem que sejam constantemente orientados ou reorientados 

para obter uma finalidade principal. Assim, reitera-se que nesta proposta foram tratados 

os usos das TDIC a partir de um sistema de atividade central, que atingiu seu 

“equilíbrio” dinâmico por meio de condições internas e externas. 

 Com relação à aprendizagem, a pesquisa não teve como foco de análise a 

aprendizagem dos alunos relacionada aos conteúdos das disciplinas, e sim ao uso do 

artefato. Os resultados mostraram que alunos e tutores se instrumentaram e não ocorreu 

instrumentalização; professor se instrumentou e se instrumentalizou. 

 A contribuição da pesquisa  está relacionada ao uso da Teoria da Atividade e da 

Gênese Instrumental para o desenvolvimento de cursos a distância. A aplicação do 

método genético-histórico permite a análise das contradições históricas, e as práticas do 

mundo real permitem que os sujeitos estabeleçam “esquemas” de possibilidades 

concretas de desenvolvimento para identificar ações e soluções para a resolução das 

reais contradições. A pesquisa salienta que, para os usos das TDIC na EAD, é 

necessário que os processos prescritos e planejados que o instrutor está tentando 

implementar sejam contrastados e adaptados de acordo com os processos que estão 

sendo realizados pelos demais sujeitos. É importante compreender que mudanças 

ocorrem como um processo mediado dialogicamente não apenas por palavras, mas 

também por resultados intermediários.  

 A ideia não é generalizar a Teoria da Atividade e a Gênese Instrumental como 

soluções determinísticas para a EAD, mas inferir seu uso como um artefato de 
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orientação, descritivo e explicativo, que auxilia não só no projeto (design) instrucional 

inicial de disciplinas com uso de tecnologia, mas no acompanhamento e na análise de 

como a instrução, aprendizagem e tecnologia conjuntamente se correlacionam.  

 Com relação às dificuldades encontradas na pesquisa, a principal foi o 

entendimento da lógica da Teoria Histórico-Cultural, além das dificuldades em 

aprofundar informações sobre os alunos, pois o curso já havia terminado e não foi 

possível contatos com esses alunos.  

 O desenvolvimento desta abordagem requer identificar e explorar o conceito de 

desenvolvimento humano como processo de mudanças dinâmicas que ocorre através de 

uma série de períodos. Contudo essas mudanças variam de acordo com as condições 

culturais e históricas e são direcionadas pelas contradições entre a atual capacidade do 

sujeito (manifestada no nível atual de desenvolvimento) e as demandas exigidas pela 

nova situação social (manifestada no sujeito por motivos). 

  Considerando o artefato, esse se refere a qualquer objeto que pode ser utilizado 

para desenvolver uma tarefa pelo sujeito e que adquire significância através das funções 

utilizadas na atividade. O artefato pode ser visto como complementar ou extensor do 

nosso físico e/ou das habilidades cognitivas; permite acumulação e exploração de 

competências; possibilita a identificação das propriedades dos objetos do mundo físico e 

psicológico, além de gerar, no sujeito, a necessidade de adaptação da atividade física e 

cognitiva para acomodar as demandas da tecnologia.  

 A instrumentação e instrumentalização dependem do repertório promovido pelas 

experiências, habilidades manuais e cognitivas, além da relação do artefato com o 

ambiente orientado ao objetivo. Trata-se, portanto, em aprender o uso da tecnologia na 

atividade e promover mudanças quando necessário. Assim, a continuidade desta 

pesquisa está relacionada à Gênese Instrumental para explorar critérios operacionais que 

identifiquem a instrumentação e instrumentalização do artefato. 
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Apêndice 1. A entrevista com o professor do curso 

 

Este item descreve a entrevista e as questões direcionadas ao professor. Como segundo 

passo do método, o objetivo foi dar continuidade à apresentação da análise histórica e 

da direção determinada pelo professor no desenvolvimento do curso. Trata-se, portanto, 

do movimento histórico que envolve a identificação do motivo, a concepção da 

atividade, os objetivos, os sujeitos, as ações e operações, as contradições, o uso de 

artefatos, as regras, a comunidade, dos resultados e as mudanças ocorridas na atividade. 

É o desenvolvimento do sistema de atividade.  

 As quatro primeiras questões foram apresentadas na entrevista face a face; as 

demais, na entrevista por e-mail. 

• Indique os motivos que o levaram a atuar no curso e os problemas que desejou 
abordar. Por que desejou abordá-los? 

 

[P]:  professor 

Fui convidado pelo proponente do projeto para ser tanto o coordenador como o 

professor do curso, pois outras atividades estavam inviabilizando que ele (o 

proponente) desenvolvesse o curso. Apresentou-me a proposta, falou sobre os objetivos, 

como o curso iria se desenvolver, o seu ponto de vista do que não era para ser feito. 

Discutimos, vi a minha disponibilidade, achei interessante e aceitei. Depois, comecei a 

elaborar o curso. Me coube à tarefa de gestão e planejamento das atividades do curso 

como um todo, pois já havia certa experiência em trabalhos anteriores como tutor de 

um dos cursos oferecidos pela unidade, como também já tinha conhecimento de 

Moodle. 

 Ao avaliar os possíveis problemas que ocorriam nos polos, observei que havia 

necessidade de uma melhoria na gestão. Um problema que presencie nos tempos de 

tutoria foi à falta de comunicação (interlocução) tanto entre o professor os tutores e os 

alunos, como entre os alunos. Outra questão foi que nas disciplinas que eu participei 

como tutor, havia tantas atividades que o aluno era apenas “tarefeiro”. Poucas 
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atividades proporcionaram à criação do aluno. Eu acredito que na EAD deva haver 

maior participação entre os pares de alunos. Depois deste tempo de tutoria, eu acredito 

que um curso a distância deva proporcionar melhor comunicação entre os 

participantes e as atividades devam ser colaborativas. Eu “via”  no curso a 

possibilidade de fazer aquilo que eu acreditava. Não havia tido nenhum curso neste 

modelo como eu pretendi fazer, ou mesmo tratando das temáticas propostas. 

 

•  Diante da questão anterior, qual(is) o(s) objetivo(s) pretendeu alcançar 
com o curso? 

[P]:  professor 

Minha formação foi em Engenharia de Produção, e como dito anteriormente, me 

orientei para que o curso tivesse seu foco na gestão. A ideia básica foi permitir a troca 

de informações entre os alunos a partir do trabalho colaborativo, pois as diversidades 

de problemas-soluções que ocorriam nos polos poderiam ser repassadas entre os 

coordenados e técnicos administrativos: isto é um problema de gestão de conhecimento 

e processo. Pretendi colocar este pensamento em cada disciplina: a) na primeira 

disciplina, Comunicação e Logística Polos/IFES, a ideia foi propor discussões sobre 

temas sobre qualidade e eficiência na gestão, a questão logística, entre outros, de 

forma que pudesse contribuir com a melhoria na comunicação interna dos Polos. Na 

segunda, Gestão Administrativa em EAD, foi continuidade de temas abordados na 

primeira disciplina, porém a ênfase foi na qualidade e nas estratégias para melhor 

trabalhar com os alunos, padrões que qualidade. Na terceira, Tecnologia para a 

Gestão em EAD, o princípio foi dar liberdade ao aluno para pesquisar e utilizar as 

tecnologias que eles conheciam para montar um “blog” do Polo.  

 

• Quem foi o público-alvo? Quem foram estes atores? Que informações você 
teve sobre o público-alvo? 

[P]: professor 

O público alvo foram os coordenadores de Polos e técnicos administrativos. Eles já 

vinham trabalhando, conjuntamente, com a unidade acadêmica na oferta de outros 
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cursos. As informações que tenho sobre eles são da prática do dia a dia, isto é, os 

conheço em função dos contatos que faço decorrente das disciplinas que atuo como 

tutor. Alguns são mais antigos como coordenados e técnicos, pois atuam na EAD desde 

o início da implantação da UAB; outros são mais novos. Como relatei anteriormente, 

sei que participaram de cursos de capacitação oferecidos pela unidade acadêmica, e 

talvez o interesse de terem atuado neste curso deveu-se aos objetivos particulares, 

como em complementar o conhecimento já adquirido nestes anos de EAD, novidades 

em termos de gestão. Não era ‘obrigatório’ a participação no Curso, apesar da ligação 

do Polo com a universidade. Acredito, também, e penso que foi relevante, o fato da 

participação ter proporcionado um certificado que ajuda na complementação de 

salário, mas isso é só especulação. Agora, eu noto que as diferenças na formação 

escolar e no relacionamento deles com o Polo afetaram o modo como atuaram no 

curso. 

 

• Que tipo de abordagem pretendeu empreender e como estruturou as 
atividades propostas? Que tipo de tecnologias escolheu e como utilizou o 
AVA? 

[P]:  professor 

Sabia que a unidade acadêmica havia disponibilizado dois tutores para auxiliar meu 

trabalho. A primeira ação foi uma reunião presencial com estes dois tutores em que 

apresentei o Projeto do Curso (objetivos, disciplinas, carga horária). Também 

expliquei meu papel enquanto coordenador e professor do curso, o que os tutores 

deveriam fazer e considerações gerais:  

• Coube a mim (professor) as tarefas de coordenação geral do curso, 

produção das disciplinas. 

• Coube aos dois tutores me auxiliariam no acompanhamento das 

atividades dos alunos, mas não na elaboração e produção das 

disciplinas. Contudo, contribuições podiam ser dadas sobre possíveis 

melhorias na condução das atividades ou mesmo na necessidade de 

outros materiais. Coube aos tutores à responsabilidade em tirar dúvidas 
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dos alunos, promover discussão entre os alunos, acompanhar as 

atividades, fazer correção dos trabalhos, estimular para novas práticas. 

Eu também ajudei nestas atividades. 

• As disciplinas seriam totalmente a distância, e o meio de 

disponibilização o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) Moodle. 

Além disso, toda comunicação entre professor, tutores e alunos ocorreria 

através do Moodle, de forma a ficar registrado o diálogo. 

• Haveria fóruns reservados para os tutores e o professor para discutir o 

desenvolvimento das atividades.  

• Problemas de entendimento e de desenvolvimento das atividades 

deveriam ser discutidos e selecionados por mim e pelos tutores. No caso 

de dúvidas do Moodle, a orientação foi para solicitar ajuda do técnico 

de informática do Polo; em último caso, poderíamos ajudar. 

 

 Após a reunião, solicitei ao setor de informática à “abertura” da disciplina no 

AVA Moodle, o cadastramento dos sujeitos e a produção da disciplina no ambiente. 

 Para a elaboração e a produção do curso, é de meu “gosto” o uso de um 

“croqui” com as descrições sobre as estratégias, os procedimentos, os recursos, os 

objetivos do curso, os objetivos da primeira disciplina, a organização da disciplina, o 

papel de cada componente: eram elementos que estruturavam o eixo norteador do 

curso. Isto me ajuda a esquematizar, pensar e produzir o que se pretende. Em primeiro, 

fiz no papel e depois utilizei o Word (editor de texto) a fim de documentação para a 

unidade acadêmica. Assim, planejei todas as disciplinas antes de implementá-las no 

Moodle, de acordo como os objetivos de cada uma. 

 A proposta metodológica para o curso foi o da abordagem “colaborativa”, 

porque, como dito anteriormente, o aluno não era para ser cumpridor de tarefas 

(“tarefeiro”), mas deve ter contato com outros alunos para troca de experiências. Isso, 

na minha concepção, ajudaria nas discussões de questões, na troca de recursos 

tecnológicos, discutir sobre os problemas dos Polos, as formas de organização. Cabe 
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lembrar que apesar de “alunos”, no geral havia pessoas com experiência na EAD, 

passaram por diferentes situações e problemas nos Polos, e o no meu ponto de vista 

eles tinham como objetivo novas informações em como melhorar seus trabalhos. Assim, 

seria inadequado tratá-los como pessoas que nada sabiam, ou desconheciam. Deste 

modo, o curso não foi organizado a fim de cumprir tarefas. É bom lembrar de que o 

foco foi à troca de informações entre os participantes para tratar de problemas 

comuns. Além disso, o curso não era uma graduação tradicional; era uma proposta, um 

projeto de capacitação. 

 Tendo isso em mente, estruturei as disciplinas com textos que explicavam em 

como fazer um fluxograma, como organizar arquivos, como obter qualidade na 

organização escolar, e outros temas que pudessem ser colocados em prática. Utilizei os 

recursos do Moodle, e  principalmente, os fóruns de discussão para permitir a troca de 

informações, contatos entre os alunos e tutores, além de proporem outros textos de 

acordo com as necessidades. Além disso, os fóruns foram utilizados como email. Os 

wikis foram colocados como o segundo elemento que julgava interessante para 

colaboração. No geral, demais recursos foram úteis para permitir estruturar e adequar 

os conteúdos das disciplinas no Moodle em função dos resultados por mim observados 

em cada disciplina, como à adequação às solicitações de tutores e alunos, como por 

exemplo: 

   [A] – alunos 

    Professor: é possível diminuir a quantidade de fóruns na próxima 

   disciplina? Estamos com outros compromissos no Polo, e isso 

não    está permitindo acompanhar ou ter contatos como os outros 

   parceiros. [A]  

  

 Para este fim, mudei a quantidade de fóruns, mas observei a baixa frequência 

tanto na participação destes fóruns quanto nos wiki.  

 Apesar da tecnologia não ser o objetivo do curso, foi interessante a construção 

do “blog” na última disciplina. Eles foram atrás dos serviços oferecidos para 
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hospedagem do blog, tiraram fotos, descreveram informações sobre organização dos 

Polos, à relação com a cidade, solicitaram a participação dos alunos dos Polos para 

ajudar na melhoria do aspecto visual, envolveram a secretaria. Atualmente, o “blog” 

de cada Polo pode ser visto em seus “sites”, e que é possível constatar alterações 

constantes em seus conteúdos. Percebo que eles se sentiram bem como produtores e 

participantes daquilo mais próximo deles; o que lhes fazia sentido. Infelizmente estas 

informações externas não foram relatadas no Moodle, apesar das solicitações para 

documentação. Eu sei disso em função de emails que me enviavam fora do Moodle.   

 

    

. 

• Que tecnologias foram disponibilizadas nas disciplinas para uso dos tutores 
e alunos? Os tutores e alunos tinham fácil acesso a elas? Foram feitas 
capacitações sobre os usos das tecnologias antes e durante o 
desenvolvimento do curso? Foram disponibilizados tutoriais? Havia suporte 
técnico de outros profissionais para auxiliar professor, tutores e alunos para 
o uso da tecnologia? Havia suporte técnico nos Polos? Havia alguma 
restrição para o uso, por exemplo, problema de rede, acesso, horário, 
regras?  

 

[P]: professor 

A tecnologia utilizada foi quase exclusivamente a plataforma Moodle e os software 

utilizado para leitura do material, tal como world, pdf, powerpoint dentre outros. Os 

tutores tinham o fácil acesso às tecnologias, assim como os alunos que tinham essas 

tecnologias disponíveis nos Polos. Não houve tempo para a capacitação dos tutores 

para o curso, sendo assim, as informações foram passadas através de um fórum 

paralelo aos fóruns de conteúdo do curso. Nesse fórum os tutores passavam para a 

coordenação as dificuldades que os alunos estavam encontrando, e eram debatidos 

proposições soluções para a resolução dos problemas. Para cada atividade era 

disponibilizado uma orientação para os alunos do que seria a atividade, como essas 

seriam desenvolvidas. Essas orientaçãoes eram passadas por arquivos de leitura, como 

pdf. O mesmo acontecia com os tutores, que recebiam as orientações de como fazer as 
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correções e as intervenções dentro da plataforma. Em caso de dúvidas ocorriam 

discussões nos fóruns específicos dos tutores. Assim, não houve um tutorial, mas sim, 

discussões constantes nos fóruns e os arquivos de orientações.  

 Com relação ao suporte técnico para os alunos, em cada Polo havia o suporte 

destinado aos trabalhos do Polo. O suporte à esses era oferecido de acordo com as 

condições prévias do Polo, assim como para os tutores, que trabalham na unidade 

acadêmica, utilizavam do suporte dos técnicos. 

 Como o curso foi oferecido para um número grande de Polos, em diferentes 

regiões (há um mapa de distribuição dos Polos no artigo do ESUD) houve uma grande 

variação da qualidade de conexão entre os Polos, o que refletia diretamente nas regras 

e nos prazos das atividades. Como a proposta inicial do curso era a melhoria dos 

Polos, as peculiaridades eram discutidos com seus tutores procurando sempre 

contornar os problemas e, ao mesmo tempo, não prejudicar o andamento do curso. 

  

• Que tipo de tecnologia você considerou adequada e disponibilizou para 
tutores e alunos na realização das seguintes funções: a) a obtenção de 
conhecimento; b) a produção de conteúdos; c) a interação entre os atores 
(tirar dúvidas, comentários, proposições, considerações); d) para a divisão 
de trabalho, e) permtir reflexão (sobre os materiais, as regras propostas, o 
desenvolvimento das atividades, a interação entre os participantes). Qual o 
critério adotado, ou conhecimento prévio, do por que e para que desta 
relação tecnologia e uso? 

 
[P]: professor 

As tecnologias disponíveis foram as ferramentas da plataforma Moodle, como banco de 

dados que foram hospedados textos e manuais, além de vídeos das webconferências 

realizados.  

 Para a produção de conteúdos foram utilizados, paralelamente, o wiki e fóruns. 

Debates eram realizados nos fórum, e em seguida o resultado das discussões era 

transcrito nos fóruns. Nesses ambientes atuavam os alunos, eu e os tutores. Para 
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otimizar a comunicação os fóruns foram divididos por temas, e havia mais de um fórum 

ocorrendo simultaneamente. 

 A divisisão dos trabalhos era decidida previamente por mim e passada para os 

tutores e para alunos por meio de texto de orientação, além de fóruns específicos. 

Tanto para os tutores quanto para os alunos, após passadas as orientações, eram 

discutidas as dúvidas e, no caso dos alunos, era discutido quem realizaria as atividades 

da tarefa. 

 A escolha das ferramentas veio de experiência em outros cursos anteriores a 

esse, ao memso tempo também, após a primeira disciplina, as posteriores foram criadas 

de forma a sanar as dificuldades encontradas nas disciplinas anteriores, buscando 

utilizar as ferramentas que “funcionaram” anteriormente, e adequar as que não 

tiveram êxito. 

• A partir da sua observação, quais foram os impactos e como você percebeu 
que tutores e alunos se adaptaram  às tecnologias disponibilizadas e 
realizaram as atividades? Indicar se houve alguma dificuldade no uso da 
tecnologia relacionado com: a)  desconhecimento do recurso tecnológico e 
de suas funções; b)   regras e   normativas estabelecidas nas disciplinas 
para o desenvolvimento das tarefas a fim de atingir os objetivos propostos; 
c)  comunicação entre professor-tutor, professor-tutor-aluno, aluno-aluno; 
d) divisão de trabalho? Como isso foi tratado pelos tutores e alunos? 

 
[P]: professor 

No início do curso a dificuldade foi geral, tanto dos tutores quanto dos alunos, pois, em 

sua maioria, não havia ainda participado de um curso nesse formato, principalmente os 

alunos. Alguns alunos não tinham muito contato com a rede, ou mesmo o computador. 

Sendo assim, no início do curso houve muitos problemas de comunicação entre alunos 

e coordenação/tutores. Para contornar essa situação, a estratégia foi fazer com que o 

momento incial do curso fosse uma visita ao ambiente virtual, para que os agentes 

tivessem contato com as ferramentes e pudessem tirar dúvidas, e o curso pudesse se 

desenvolver. Após a primeira fase do curso, os alunos, frequentando os fóruns de 

discussão e dúvidas, conseguiram sobrepor essa situação. Também houve desistência, 
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mas nenhum aluno alegou ter desistido por dificuldades tecnológicas. Porém também 

não houve nenhum trabalho de pesquisa para verificar as causas das desistências. 

•   As condições e o modo de uso da tecnologia nas atividades permitiram 
perceber, ou não, a integração e apropriação dessas tecnologias pelos 
tutores e alunos durante as disciplinas a fim de obter as intenções 
desejadas? Você percebeu alguma forma diferenciada do uso da tecnologia 
pelos alunos e tutores em relação àquelas que você havia determinado? 
Qual e por quem foi feito? Estes fatores influenciaram na decisão de 
manter, retirar ou acrescentar tecnologia, bem como de alterar a forma de 
uso? Quais foram estas tecnologias e por quê?  

 
 

[P]: professor 

Percebeu-se que no início das atividades, os fóruns e wiki eram vistos apenas como 

uma atividade dentro da disciplina, porém no decorrer do curso os alunos se 

apropriaram dessa ferramenta como um momento de discussão ampla de questões do 

cotidiano do Polo. Muitas vezes, dentro dos fóruns ocorria a troca de experiências e os 

debates não previstos dentro das atividades, porém estavam dentro dos propósitos das 

disciplinas. Além dos debates, como tarefa do curso, foram propostos a criação de 

tabelas e sistemas de protocolos. Esse sistema foi adotado para o cotidiano de muitos 

Polos. 

 Outra atividade final do curso foi a criação de perfis em redes sociais, filme de 

apresentação do Polo, fotos das atividades do Polo. Sabemos que muitos Polos, antes 

dessa atividade, não tinham o hábito de registrar as suas atividades, e sabemos que 

hoje isso é uma realidade. Os perfis criados nas redes sociais de muitos Polos 

continuam ativos, asim como seus blogs. A ideia dessas atividades era mostrar o Polo 

para a comunidade à que ele estava inserido, e hoje vemos que essas tecnologias fazem 

parte do cotidiano do mesmo. 

 

• Você mencionou, anteriormente, que os alunos desenvolveram um blog 
sobre o Polo de Apoio Presencial. Houve alguma orientação prévia sobre o 
que deveria ser feito e como seria acompanhado este desenvolvimento? 
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Que tecnologia foi utilizada para isso? Você pode indicar que outros 
recursos tecnológicos foram utilizados além daqueles disponibilizadas nas 
disciplinas para tal objetivo? Foram mencionadas, registradas ou 
observadas, situações-problema durante o desenvolvimento, as formas de 
negociação, a comunicação entre os participantes, a divisão de trabalho e o 
resultado da construção do blog?  

 
 

 
[P]: professor 

A criação do blog seguiu uma orientação prévia de conter os documentos solicitados na 

discplina, que foi o quadro de normas do Polo, além das fotos e vídeos solicitados em 

atividades anteriores. A escolha das ferramentas ficou a cargo do grupo, pois era 

intensão do curso que essa ferramenta ficasse a disposição do Polo e da comunidade. 

Sendo assim, os alunos foram orientados a criarem o blog em um ambiente 

independente da plataforma Moodle. A maior parte da criação dessa ferramenta 

ocorreu fora da Moodle, e as discussões também, porém sempre houve o fórum de 

discussões aberto para qualquer dúvida do aluno, e nesse fórum as dúvidas eram 

trazidas.  A criação do blog foi independente. No final os alunos trouxeram o blog para 

uma discussão e avaliação, assim todos os alunos puderam avaliar, visitar e fazer 

críticas aos blogs, ao mesmo tempo em que puderam trocar as experiências e conferir 

qual o formato agradava mais. 

•   Que outros fatores você pode mencionar que contribuiram para mudanças 
nas disciplinas tanto no nível organizacional, como na disponibilização e 
na reconfiguração do modo de uso das tecnologias? (Por exemplo: você 
utilizou o wiki na primeira disciplina para trabalh o colaborativo, e na 
segunda como meio de troca de mensagens). Quem participou ou 
influenciou as mudanças? Houve alguma negociação prévia entre 
professor, tutores e alunos para o que deveria ser feito? O que ficou 
determinado? Que impactos houve destas mudanças no coletivo? Como as 
tecnologias e as formas de uso foram se estabilizando ao longo das 
disciplinas? 
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[P]: professor 

O principal fator que determinou a mudança foi a troca de experiências entre tutores e 

alunos que foram registrando as dificuldades que tinham no decorrer do curso, além de 

opiniões sobre o melhor desenvolvimento das atividades.  

 Após a primeira disciplina foi feito um apanhado com os tutores das 

dificuldades dos alunos, a apartir de então foi pensada a formatação da segunda 

disciplina. Um dos pontos principais foi não misturar ferramentas diferentes, como por 

exemplo, wikis, fórum, escolha em um mesmo módulo, pois os alunos tinham 

dificuldades de encontrar essas atividades na plataforma, mesmo estando todas 

descritas no layout do curso. Essa mudança provocou um maior contentamento do 

grupo, pois inicialmente muitos alunos se sentiam perdidos e passavam mais tempo 

tentando entender a ferramenta do que entendendo o conteúdo que devia ser passado. 

Assim, à medida que o número de recursos foi se tornando comuns para os alunos, a 

disciplina ficou estável. 

 

• Que tipo de impacto os recursos tecnológicos ofereceram a professor, 
tutores e alunos e entre eles, para as ações, considerando os meios pelos 
quais foram desenvolvidas de acordo com a  classificação a seguir?  
Meio epistêmico (obtenção de conhecimento): como os recursos permitiram 
ações na obtenção de informações sobre  o como, o por quê e o para quê da 
atividade e seus objetivos. 
 
Meio pragmático (prático): como os recursos permitiram ações para 
transformar ou realizar o objetivo da atividade. 
 
Meio reflexivo: como os recursos apoiaram as ações para o processo 
reflexivo dos atores. 
 
Relacional: como os recursos apoiaram as relações entre os atores.  
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[P]: professor 

Meio espistêmico: todas as atividades tinham uma apresentação, seja por documento 

ou por mensagem de fórum, onde tanto eram explicitados os objetivos gerais e 

específicos das atividades para o aluno, como as orientações passadas para os tutores. 

A troca de experiência entre os Polos, uns iniciando outros mais experientes, deixava 

claro a importancia de cada atividade. 

 

 Meio pragmático: todas as contribuições ficaram registradas, “falas” em 

formas de fórum ou vídeos. Essas discussões permitiram que os alunos pudessem 

analisar a realidade em que eles estavam e as experiências de outros que já passaram 

por aquilo, e com isso conseguiam agir de forma a melhorar suas realidades. 

 

 Meio reflexivo: as ferramentas de discussão e colaboração, fórum e wiki, 

contribuiram para que os Polos de diferentes regiões e realidades mostrassem como 

eles desenvolvem e resolvem suas atividades cotidianas. Os Polos iniciais puderam 

perceber a complexidade que é a coordenação de um Polo e também puderam prever, 

questionar e debater situações que é o cotidiano de todos os Polos. 

 

 Meio Relacional: como a discussão era o fator principal do curso, os 

mecanimos de discussão foram pensados de forma a atender as diferenças que existiam 

entre os Polos. Sendo assim, qualquer discussão ficou registrada na plataforma de 

forma que qualquer dos agentes pudesse conferir, a qualquer momento, o que foi 

debatido nas disciplinas. Além dos trabalhos, os grupos permitiram uma maior 

aproximação entre os alunos, refletindo em uma maior cumplicidade e, também, em 

discussões mais abertas dentro do ambiente virtual. 

 

•   Como você redefiniu o designer das disciplinas levando em considerações 
seus conhecimentos, suas intenções e expectativas e as percepções dos 
resultados obtidos pelos tutores e alunos no desenvolvimento das 
atividades fazendo uso das tecnologias?  
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[P]: professor 

Após discussão entre os tutores, as mudanças foram feitas a fim de sanar as 

deficiências e fazer com que o curso realmente atingisse o objetivo inicial traçado. A 

estratégia foi diminiuir todos os pontos falhos que estavam impedindo o 

desenvolvimento do aluno, ou estava desviando as discussões dentro da disciplina do 

assunto que era realmente relevante para o desenvolvimento do conteúdo. A opção foi 

trazer um design mais limpo e objetivo. 

 

• Entre suas expectativas iniciais e o desenvolvimento do curso, que 
mudanças ocorreram, como um todo, em termos de novos 
conhecimentos adquiridos pelos membros ou modificação de 
comportamentos dos membros, atitudes e crenças? Quais foram as 
condições para essas mudanças e em que medida a proposta, as 
condições oferecidas e a organização do curso contribuiram para isso? 
Os recursos tecnológicos foram bem utilizados? 

 

[P] – professor 

 A mudança principal foi entender que a EAD ainda é um mecanismo complexo, e suas 

ferramentas ainda estão muito a frente de seus alunos. Entendemos que há um grande 

número de ferramentas disponíveis, porém os alunos não tem ainda intimidade para 

trabalhar com essas ferramentas. Sendo assim, se não for feito uma escolha adequada 

das ferramentas, se corre o risco do conteúdo do curso não ser trabalhado, mas sim, 

focar na utilização das ferramentas e torna-se um curso de informática básica. 

 A condição principal para ocorrer a mudança foi a comunicação efetiva com os 

agentes, coordenadores e tutores e, principalmente, a decisão de criar um curso 

colaborativo em todas as esferas, com a construção do conhecimento ocorrendo 

constantemente e não trazido pronto de outras fontes. A comunicação foi ponto chave 

das mudanças. 
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Anexo 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Modelo genérico aplicado para a elaboração do TCLE  

 

Eu (nós) (nomes), responsável (is) pela pesquisa (informar o título da pesquisa), 

estamos fazendo um convite para você participar como voluntário deste nosso estudo. 

Esta pesquisa pretende (objetivo). Acreditamos que ela seja importante porque 

(justificativa). Para sua realização será feito o seguinte: (procedimentos metodológicos). 

Sua participação constará de (participação do voluntário). É possível que aconteçam os 

seguintes desconfortos ou riscos (desconfortos e riscos previsíveis). Os benefícios que 

esperamos com o estudo são (benefícios esperados). É importante esclarecer que, caso 

você decida não participar, existem estes outros tipos de tratamento (ou diagnóstico) 

indicados para o seu caso (procedimento alternativo). Durante todo o período da 

pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro 

esclarecimento, bastando para isso entrar em contato, com algum dos pesquisadores ou 

com o Conselho de Ética em Pesquisa (Garantia de esclarecimentos). Em caso de algum 

problema relacionado com a pesquisa você terá direito à assistência gratuita que será 

prestada (acompanhamento e assistência). Você tem garantido o seu direito de não 

aceitar participar ou de retirar sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de 

prejuízo ou retaliação, pela sua decisão (voluntariedade). As informações desta pesquisa 

serão confidencias, e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, 

não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, 

sendo assegurado o sigilo sobre sua participação (confidencialidade). Serão também 

utilizadas imagens (uso de imagem), O material biológico coletado será utilizado (uso 

de material biológico). Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão 

assumidos pelos pesquisadores (ressarcimento de despesas). Fica também garantida 

indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na 

pesquisa, conforme decisão judicial ou extrajudicial. 

Autorização:  

 


