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Resumo 

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada junto a 
estudantes do Curso de Pedagogia Presencial da Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC. O objetivo principal desta pesquisa foi o de investigar em que 
medida a utilização de uma plataforma virtual de aprendizagem, originalmente 
prevista para o uso em cursos na modalidade a distância, quando utilizada em cursos 
presenciais, modifica as concepções dos estudantes (futuros educadores) relativas ao 
uso das tecnologias digitais na educação, em termos de identificar as vantagens e 
limitações deste uso nos processos de ensino e de aprendizagem, em termos de 
modificações quanto às concepções que eles apresentam sobre a modalidade de 
educação a distância e a própria modalidade presencial. 

A pesquisa do tipo pesquisa-ação, que se caracteriza por ser uma pesquisa 
qualitativa, norteou nossa metodologia. Durante o ano de 2004, em um curso 
presencial, realizamos atividades a distância em uma plataforma virtual de 
aprendizagem.Após estas atividades, os estudantes realizaram uma avaliação livre, 
aberta e escrita sobre as mesmas e sobre seu processo de aprendizagem. Pudemos 
identificar que estas atividades a distância possibilitaram uma modificação nas 
concepções que eles apresentavam sobre tecnologias digitais na educação e sobre 
as três modalidades de ensino: presencial, a distância e semi-presencial, 
demonstrando que é necessário uma apropriação destas tecnologias para que elas 
efetivamente se tornem instrumentos facilitadores dos processos de ensino e de 
aprendizagem. 
  

Palavras-chave: Formação de professores,Tecnologias digitais na educação, 
Educação a distância, Educação semi-presencial 
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Introdução 
A partir do desenvolvimento, da expansão e da apropriação das tecnologias 

digitais pela sociedade em geral, novas práticas sociais, políticas, econômicas, 
culturais emergem, dando origem ao ciberespaço e à cibercultura (LÉVY, 2000, 
SILVA, 2003, RAMAL, 2002).  

A educação, como processo essencialmente social também tem sido 
influenciada e influencia este novo espaço de criação cultural, social e histórica. As 
tecnologias digitais provocam e estimulam o re-pensar, a construção e a reconstrução 
de diferentes concepções de educação; possibilitam a retomada, em novos 
patamares, de modalidades diferenciadas de ensino (presencial, à distância, híbrida 
ou semi-presencial); possibilitam a criação de novos paradigmas educativos, onde 
professores e estudantes definem novos papéis e funções; desenvolvem a 
inteligência coletiva e constroem ambientes coletivos de aprendizagem (LÉVY, 1997, 
2000; PALLOFF E PRATT, 2002, SILVA, 2001). E mais, os educadores e os 
educandos, em seus processos de ensino e de aprendizagem, criam, desenvolvem e 
realizam novas atividades, tanto na modalidade de ensino presencial como na 
modalidade a distância, lembrando que eles se encontram dentro de uma situação de 
trabalho dinâmica e complexa (BORGES, 2001; HOC, 1996; MORIN, 1990). 

Este novo espaço, o ciberespaço, de codificação, de produção, de 
armazenamento e de transmissão do conhecimento, ao provocar modificações na 
Educação (em suas diferentes modalidades de ensino), pode oportunizar também 
subsídios para a elaboração de respostas para novas demandas e novos 
questionamentos, rompendo assim, com o paradigma tradicional da educação 
(unidirecional, reprodutor, individualista, onde o conhecimento é fragmentado, 
disciplinar) e possibilitando a emergência de um paradigma de educação inovador 
(multidirecional, produtor, coletivo, transdisciplinar e colaborativo) através do 
desenvolvimento de comunidades de aprendizagem colaborativa (MORAN, 
MASETTO e BEHRENS, 2000). 

E mais, o movimento de transição de paradigmas provocado também pela 
expansão da modalidade de Educação a Distância (EaD) traz implicações para a 
educação presencial e semi-presencial.  

Assim, é imprescindível a realização, a divulgação e a confrontação de 
estudos e de pesquisas que investiguem se a realização efetiva de atividades 
inicialmente destinadas à modalidade de educação a distância, quanto realizadas na 
modalidade presencial, promovem uma modificação nas atividades tradicionais do 
ensino presencial. Ou ainda, em que medida uma vivência, uma prática discente que 
utilize as ferramentas e as atividades desenvolvidas especialmente para a 
modalidade de educação a distância, promovem modificações nas concepções que 
estes sujeitos apresentam relativas à modalidade de educação a distância e à 
modalidade presencial? Quais são os novos “desenhos” para a modalidade híbrida de 
educação semi-presencial? 

 
1. Educação a distância e mudança de paradigmas educacionais 
O cenário educacional contemporâneo se caracteriza por uma forte 

tendência: a retomada e o desenvolvimento da educação a distância sob novas 
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perspectivas. Podemos localizar o surgimento dessa modalidade de ensino em 
meados do século XIX, na Rússia e na Bélgica, com os primeiros cursos por 
correspondência. A seguir, na década de 70, tivemos a geração de EaD 
fundamentada na teleducação, que utilizava os meios de comunicação de massa 
como o rádio, a televisão e o material impresso. Nos anos 80, incorporaram-se os 
áudios e vídeos. Na década seguinte, as redes de satélites, o computador, o correio 
eletrônico, a utilização da Internet e os programas informáticos concebidos 
especialmente para a educação, modificaram radicalmente essa modalidade 
(LITWIN, 2001, p. 16). 

Com o desenvolvimento atual da tecnologia, principalmente com a 
possibilidade de comunicação propiciada pela rede mundial, a Internet, onde 
computadores estão conectados em diferentes localidades, em diferentes 
temporalidades, a educação a distância ganha novos horizontes, possibilidades e 
desafios. Acredita-se que as novas tecnologias de informação e de comunicação 
podem auxiliar a resolver um problema crucial da educação “tradicional”, a 
interatividade (LITWIN, 2001, SILVA, 2000).  

Nesta perspectiva, tal modalidade pode fornecer subsídios para auxiliar no 
processo de ruptura da concepção tradicional de educação, que se fundamenta na 
transmissão de conteúdos, centrada na figura do professor, cujo tipo de comunicação 
predominante é a comunicação unidirecional, do tipo um-todos. Já, na educação a 
distância, através das tecnologias digitais, temos a possibilidade de construir o 
modelo comunicacional todos-todos. Vale ressaltar que, estamos tratando aqui, de 
educação a distância on-line, a qual é fundamentada na aprendizagem colaborativa, 
no processo de co-autoria, onde o professor é o mediador e o orientador das 
atividades de aprendizagem (SILVA, 2001, 2003; BORGES e FONTANA, 2003).  

E mais, a utilização dos pressupostos conceituais próprios da educação a 
distância, como a autonomia, a aprendizagem colaborativa, as comunidades virtuais 
de aprendizagem, na modalidade presencial, podem fornecer subsídios teóricos, 
metodológicos e experimentais para uma modificação na modalidade presencial, 
criando assim o “desenho” de uma nova modalidade híbrida de educação, a 
educação semi-presencial (MORAN, 2004, VALENTE, 2003). 

Quando nos referimos à modalidade semi-presencial como uma modalidade 
híbrida, utilizamos a terminologia e as reflexões de De Certeau (1990) relativas aos 
modelos de uso das tecnologias na sociedade. Para ele, um modelo híbrido não se 
reduz apenas à justaposição ou a convivência de usos antigos e novos das 
tecnologias, mas exatamente a construção de um novo modelo de uso, onde o sujeito 
(re-)elabora novos métodos e novos processos cognitivos e emocionais. No caso da 
modalidade de educação semi-presencial, a hibridação significa a re-elaboração, em 
novos patamares da modalidade de educação presencial, com novas atividades, 
novos métodos, novos processos e assim, novas concepções e paradigmas 
educacionais.  

É importante ainda salientar que não são as tecnologias por si mesmas que 
irão determinar a concepção educacional que fundamenta o processo de 
aprendizagem e as atividades a serem desenvolvidas junto aos alunos, mas ao 
contrário, a forma de uso dos instrumentos tecnológicos, pelo professor é que revela 
qual é a sua concepção de educação (BORGES e FONTANA, 2003). Desta maneira, 
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um mesmo instrumento tecnológico pode ser usado tanto numa perspectiva 
tradicional de educação (por exemplo, disponibilizando em plataformas virtuais de 
aprendizagem, módulos impressos preparados para cursos tradicionais); como numa 
perspectiva de aprendizagem colaborativa (quando, em plataformas virtuais de 
aprendizagem, o professor estimula a produção coletiva, em co-autoria, através da 
consolidação de comunidades virtuais de aprendizagem). 

Mesmo considerando que as modalidades de educação a distância e semi-
presencial pressupõem o uso intensivo das tecnologias digitais, poucas têm sido as 
experiências e as pesquisas, principalmente na comunidade científica brasileira, de 
investigação sobre a utilização efetiva do ciberespaço e suas conseqüências nos 
processos de ensino e de aprendizagem. Assim, muitas inquietações e 
questionamentos perduram, como por exemplo: como estimular a superação do 
paradigma tradicional de educação para o paradigma emergente todos-todos (SILVA, 
2003; MORAN, MASETO e BEHERENS, 2000)? Como desenvolver, de forma 
estruturada, a aprendizagem colaborativa, a qual é a própria essência ciberespaço, 
nestas modalidades de educação? Como estimular o processo de co-autoria dos 
educandos, onde o professor é o mediador e o orientador das atividades de 
aprendizagem (SILVA, 2000, 2003; BORGES e FONTANA, 2003)? 

Podemos perceber que, independente das modalidades de educação, o uso 
das tecnologias digitais pelos educadores e educandos ainda se constitui em um 
objeto de pesquisa relevante, uma vez que a cibercultura e o ciberespaço são 
produções desde momento histórico e da sociedade atual. E ainda, segundo Lévy 
(1995, 2000), assim como a oralidade e a escrita, a cibercultura se apresenta como 
uma nova tecnologia intelectual que modifica e interfere nos processos cognitivos, 
nas formas de memória, nas noções de tempo, nas relações interpessoais e 
intrapessoais, no sentido atribuído por Vygostsky (1988, 1998).  

Assim, a cibercultura se constitui em um processo social, histórico e 
contemporâneo, o qual está modificando todas as nossas práticas sociais, dentre elas 
a nossa forma de pensar, de agir e de sentir (MARASCHIN, 1999; SERRES, 2002). 
Nesta perspectiva, poderíamos esperar que as tecnologias digitais seriam utilizadas 
de forma intensiva, consciente e consistente nos processos de ensino e de 
aprendizagem. Porém, na prática, não é o que se verifica. O ciberespaço e 
conseqüentemente a cibercultura, por diversos motivos, ainda são subutilizados na 
educação. Alguns estudos revelam que, em algumas instituições de ensino superior, 
as atividades propostas apenas “transportam” para o espaço virtual as práticas 
tradicionais do ensino presencial, digitalizando as mesmas apostilas impressas, que 
antes eram xerocadas; onde os educadores estabelecem uma relação fundamentada 
na transmissão de conteúdos, ainda centrada na figura do professor; cujo tipo de 
comunicação predominante é a comunicação unidirecional, do tipo um-todos, de 
caráter individualista e de conhecimento fragmentado (SILVA, 2003; MORAN et al, 
2000; VALENTE, 2003).  

Desta forma, é imprescindível o desenvolvimento e a realização de 
pesquisas nesta área, que tenham como objetivo principal a promoção do pensar e 
do re-pensar da modalidade de educação semi-presencial, auxiliando na construção 
do “desenho” desta modalidade híbrida de educação E ainda, ressaltemos que, à 
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medida que ela se concretiza também a partir de uma inserção consciente e 
intencional no ciberespaço, ela contribui e se constitui na própria cibercultura. 

 
2. Delimitando os conceitos de cibercultura e de ciberespaço 
Realizando uma revisão conceitual do termo ciberespaço, verificamos que ele 

foi utilizado pela primeira vez pelo escritor ficcionista Willian Gibson, em seu livro 
Neuromancer, em 1984 e se trata, originalmente, de um espaço criado pelas 
comunidades mediadas por computador. O desenrolar da história se desenvolve tanto 
no plano real como virtual, numa realidade criada por computadores. Vários 
personagens da trama possuem seus corpos alterados por implantes artificiais, tanto 
de natureza biológica como eletrônica. Durante a trama, os personagens entram em 
contato com drogas de fácil aplicação e de efeitos imediatos, as quais oferecem 
diferentes estados de consciência e de percepção. A história desenha o retrato de um 
futuro onde a questão da identidade individual passa a ser um ato de escolha, de 
determinação pessoal e, principalmente, de consumo. (GUIMARÃES, 1997). Este 
autor considera que o ciberespaço é uma alucinação consensual, experimentada 
diariamente por bilhões de sujeitos, através de softwares especiais, um não-lugar, 
não territorial, composto por redes de computadores interligados, onde informações 
circulam das mais variadas formas (MUSTARO, QUEIROS, 2004). 

Já a pesquisadora brasileira Cecília Ramal, define o ciberespaço somo sendo 
“toda a estrutura virtual transacional de comunicação interativa” (RAMAL, 2002: 65). 
Esta aurora cita também o pesquisador francês Pierre Lévy. Este em sua obra afirma 
que “o ciberespaço é um dispositivo interativo e comunicatório, apresenta-se 
justamente como um dos instrumentos privilegiados da inteligência coletiva” trata-se 
de um novo espaço de “socialização, organização e transação e um novo mercado da 
informação e do conhecimento” (LÉVY, 2000: 25). 

Assim, o ciberespaço se apresenta como um terreno onde a humanidade está 
se desenvolvendo hoje. É um espaço de interação humana, no campo econômico, 
cientifico, educacional, político, comercial, etc, onde ocorre a instauração de uma 
rede de todas as memórias informatizadas e de todos os computadores. Nele, temos 
uma poderosa ferramenta de comunicação, a Internet, onde as mensagens se tornam 
interativas, ganham plasticidade e têm a possibilidade de uma metamorfose imediata. 

Outro conceito importante para esta pesquisa é relativo à cibercultura, a qual, 
segundo Lévy, é “um conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de 
atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com 
o crescimento do ciberespaço” (Lévy, 2000: 27). Este autor defende uma interação 
muito próxima entre subjetividade e tecnologia. Esta influencia aquela de forma 
determinante, na medida em que fornece referenciais que modelam nossa forma de 
representar e interagir com o mundo. 

A cibercultura é assim, condicionada pela presença de computadores e pelo 
desenvolvimento deste novo espaço de produção de cultura e de práticas, o 
ciberespaço. É uma cultura digital marcada pelas cibermídias ou mídias interativas 
que determinam uma nova forma de cultura que desafia de forma significativa os 
valores vigentes na sociedade (MACHADO: 2002). É a cultura que de desenvolve no 
ciberespaço e cujo principio principal é a interatividade e a co-produção. 
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É importante destacar também que, mesmo que a cibercultura esteja colocada 
em nossa sociedade, sua incorporação não está ao alcance de todos, devido, 
principalmente, a questões de ordem econômicas e financeiras. Ela se constitui em 
uma nova cultura que têm produzido sujeitos excluídos deste processo. E, a partir do 
momento em que não tivermos uma política de inclusão da população em geral no 
que se refere ao acesso e formação para o uso das tecnologias digitais, a exclusão 
será cada vez maior. E mais, esta exclusão digital é apenas o reflexo da exclusão 
social (BORGES, 2004). 

Assim, ao promover a utilização do ciberespaço nas atividades de ensino, 
dentro da modalidade presencial, certamente estaremos provocando modificações 
nas concepções que os estudantes apresentam sobre esta modalidade, sobre a 
modalidade a distância e ainda sobre o uso das tecnologias digitais nos processos de 
ensino e de aprendizagem. 

 
3. A metodologia adotada  
De acordo com a legislação vigente (LDB art 81 da Lei 9394/96, art 1º do 

Decreto nº 2494/98, portaria nº 4059/2004), as instituições de ensino superior podem 
oferecer disciplinas do currículo, na modalidade semi-presencial, com até 20% da sua 
carga horária na modalidade a distância.  

Assim, durante o ano de 2004, no decorrer das atividades realizadas na 
disciplina de Tecnologia Educacional, do Curso de Pedagogia Presencial da UDESC, 
desenvolvemos atividades de ensino utilizando a plataforma virtual desta 
universidade (http://www.virtual.udesc.br/sistema), originalmente desenvolvida para 
uso na modalidade a distância. 

As atividades foram desenvolvidas junto a duas turmas de 6ª fase, uma no 
primeiro e outra no segundo semestre. Realizamos atividades presenciais em sala de 
aula, com a presença física de todos os sujeitos envolvidos, professor e estudantes. 
Estas atividades consistiram em estudos e discussões de artigos previamente 
selecionados, seminários temáticos, aulas expositivo-dialogadas, trabalhos em 
equipes, dinâmicas de grupo, etc. Além destas atividades presenciais realizamos 
também algumas atividades na plataforma virtual, utilizando diferentes ferramentas, 
tais como: apresentação dos sujeitos, leituras de artigos sugeridas pelo professor e 
disponibilizados on-line, atividades de pesquisa orientadas, publicação das produções 
dos estudantes na plataforma, fórum de discussões, salas de bate-papo, correio 
eletrônico. Vale ressaltar, que estas atividades na plataforma tinham um caráter de 
suporte, de recurso, de meio através dos quais nossos alunos iriam desenvolver seus 
temas e realizar suas ações, tanto presenciais como virtuais. 

Após a realização das atividades na plataforma, os alunos realizaram uma 
avaliação escrita e aberta sobre o uso desta plataforma no seu processo de 
aprendizagem. Em que medida o uso da plataforma trouxe elementos facilitadores ou 
que dificultaram o seu processo de aprendizagem? Qual a relação que eles 
estabelecem entre o uso da plataforma em seu processo de formação e sua futura 
atuação profissional, enquanto educadores, relativa ao uso das tecnologias digitais 
nos processos de ensino e de aprendizagem? Estas foram as questões que 
motivaram a realização desta pesquisa. 
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Portanto, nosso estudo se caracteriza como uma pesquisa-ação (De 
KETELE e ROEGIERS, 1998; TRIVIÑOS, 1997), uma vez que “a pesquisa-ação 
delimita como campo de investigação, as ações humanas e as situações sociais que 
são vivenciadas pelo educador, como suscetíveis de modificações” (DE KETELE, 
2000: 101).  

Nesta perspectiva, num primeiro momento, realizamos a quantificação da 
participação dos estudantes nas atividades da plataforma e a seguir, a partir das 
avaliações escritas sobre as atividades desenvolvidas na disciplina, realizamos o 
tratamento das respostas apresentadas e as analisamos segundo o método da 
análise de conteúdo (BARDIN, 1983; GHIGLIONNE, 1980; BLANCHET, 1985). 

 
4. Principais resultados: a avaliação do uso da plataforma virtual 
Durante o ano letivo de 2004, desenvolvemos nossas atividades de ensino 

relativas à disciplina Tecnologia Educacional, do Curso de Pedagogia da UDESC, 
presencial, junto a duas turmas de 6ª fase. Nelas, além das atividades presenciais 
clássicas, realizamos também atividades de ensino e de aprendizagem utilizando a 
plataforma de aprendizagem virtual, a qual prevê a realização de atividades à 
distância e assim, a utilização intencional e planejada das tecnologias digitais. 

Na turma do primeiro semestre, 34 estudantes cursaram a disciplina. Na do 
segundo, o total foi de 25 estudantes. Portanto, os sujeitos envolvidos na pesquisa 
foram 59 estudantes. 

Com relação à quantificação da participação dos estudantes nas atividades 
propostas na plataforma virtual, verificamos que a totalidade deles, ou seja, 59 
estudantes (100%) a acessaram, realizaram as leituras sugeridas e publicaram suas 
produções. Um dado interessante a salientar se refere ao fato que, à medida que 
todos os estudantes publicaram na plataforma suas produções, todos tiveram acesso 
a elas e puderam, assim, realizar críticas e sugestões, tanto em atividades virtuais (na 
própria plataforma) como em atividades presenciais.  

Com relação à avaliação aberta, sob forma de avaliação das atividades da 
disciplina, obtivemos a participação de 51 estudantes, ou seja, 86,44% da totalidade.  

Salientamos que, para fins de tabulação dos dados, consideramos todos os 
aspectos citados nas respostas dos estudantes, sendo que, na maioria das vezes, em 
uma única questão, estes listaram mais de um aspecto importante em cada resposta.  

Analisando as respostas, duas grandes categorias emergem: uma relativa os 
aspectos positivos do uso da plataforma para sua formação profissional e, em que 
medida estes uso modificou suas concepções sobre tecnologias digitais; e outra, 
relativa a sugestões dos estudantes para a continuidade do curso.  

 
4. 1 Plataforma virtual, formação profissional e mudanças conceituais 
A partir das avaliações abertas realizadas pelos estudantes do Curso de 

Pedagogia na modalidade presencial, foi possível identificar uma significativa 
modificação nas concepções que estes apresentavam sobre o uso das tecnologias 
digitais nos processos de ensino e de aprendizagem, sobre a modalidade de 
educação a distância, sobre a importância das tecnologias como instrumentos 
culturais e antropotécnicos (no sentido atribuído por Rabardel, 1995). Enfim foi 
possível comprovar que o uso intencional e planejado de uma plataforma virtual de 
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aprendizagem, mesmo que em sua origem, ela tenha sido concebida para ser 
utilizada num curso na modalidade a distância, quando utilizada em cursos 
presenciais, promove uma modificação nas concepções dos sujeitos relativas às 
tecnologias digitais. Estes passam a concebê-las enquanto instrumentos que fazem 
parte de nossa cultura, que modificam nossa relação com a produção, o 
armazenamento, a codificação e a transmissão dos conhecimentos, que influenciam e 
sofrem influência de novas práticas sociais e culturais, nas mais diferentes áreas e 
também na educação.  

Nas respostas apresentadas pelos estudantes pudemos identificar e 
classificar quatro aspectos positivos por eles apontados, a partir do uso da plataforma 
virtual de aprendizagem: 

 
I – Importância das tecnologias digitais na educação 
Do total de estudantes que realizaram a avaliação escrita, ou seja, 51 

estudantes, 44 deles (86,27%) afirmaram que o uso da plataforma lhes permitiu 
perceber a importância de realizarmos atividades que contemplem o uso dos 
instrumentos tecnológicos nos processos de ensino e de aprendizagem.  

Vejamos os depoimentos de alguns alunos: 
“A disciplina proporcionou-me um re-significado do uso da tecnologia na educação. 
Antes do estudo da disciplina não sabia o significado real de tecnologia, sendo 
assim, penso que muitos professores estão na mesma situação.”  
 
Além de citarem aspectos positivos desta utilização na educação, alguns 

estudantes se questionam sobre a complexidade do uso das tecnologias digitais no 
ensino, mas mesmo assim, se declaram favoráveis à esta utilização: 

“Consegui enxergar melhor como é complexo o uso das tecnologias, mas também o 
quanto pode ser rico trabalhar com a utilização dos recursos tecnológicos”  
“…Comecei a pensar na elaboração de um material de apoio para o trabalho da e 
com as tecnologias em sala de aula (antes havia excluído o mesmo do meu 
cotidiano escolar enquanto docente)”  
 
II – A plataforma como facilitador do seu próprio processo de aprendizagem   
Das respostas obtidas, 20 estudantes (39,21% do total), apontam que o uso 

da plataforma virtual se constituiu em um instrumento facilitador do seu próprio 
processo de aprendizagem: 

“Agora penso ser essencial utilizar os recursos tecnológicos, principalmente o 
computador com acesso à Internet. A utilização da plataforma provocou a 
construção de meu conhecimento e facilitou a elaboração de sínteses mais 
aperfeiçoadas” 
 
III – Desmistificando do uso das tecnologias na educação e da modalidade 

de educação a distância  
Das 51 de avaliações realizadas, 19 estudantes (37,26%) apontam que o uso 

da plataforma virtual lhes permitiu rever suas concepções relativas ao uso das 
tecnologias digitais na educação e também da modalidade a distância. Vejamos 
alguns depoimentos dos alunos: 
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“A disciplina me fez “abrir os olhos” para os aspectos positivos da educação a 
distância” (depoimento de aluna) 
 
Outro depoimento significativo: 
“Sempre fui contra a utilização do computador nas escolas de educação infantil e 
séries iniciais. Um pouco por não conhecer direito sua aplicação e por nunca ter 
mexido em um computador e acreditar que não tenha me feito falta. A partir do 
estudo e participação desta disciplina, pude compreender melhor a utilização da 
tecnologia na educação e acabei mudando meu ponto de vista. Achei muito 
interessante a oportunidade que tivemos de entrar na plataforma da educação a 
distância.” (depoimento de aluna) 
 
IV – Reflexões sobre a história das tecnologias e sua influência nos 

processos sociais  
Do total de respostas obtidas, 4 delas, ou seja, 7,84% apresentaram 

reflexões sobre a importância de nós, educadores, conhecermos o processo histórico 
de concepção e de apropriação das tecnologias, sua influência nos processos 
cognitivos, afetivos e nas práticas sociais: 

“Primeiramente a disciplina contribuiu pra modificar a concepção que tinha de 
tecnologia que, para mim, era só TV, rádio, vídeo e principalmente computador. A 
história das mídias também foi muito importante e interessante para conhecermos a 
evolução a utilização das tecnologias.” 
  
4. 2 Sugestões para o aprimoramento da disciplina 
As sugestões apresentadas para a continuidade da disciplina e do próprio 

curso de pedagogia presencial apontam para o uso mais acentuado da plataforma 
virtual de aprendizagem, trazendo subsídios para a construção do “desenho” da 
modalidade de educação semipresencial, uma modalidade que vêm sendo discutida e 
experimentada em diversas instituições de ensino superior, mas de forma ainda 
pouco significativa. Nesta categoria classificamos as respostas obtidas em duas sub-
categorias: 

 
I – Maior utilização da plataforma na formação presencial 
Como sugestões apontadas pelos estudantes para o aprimoramento da 

disciplina Tecnologia Educacional, 26 deles, ou seja, 51,00% dos 51 estudantes que 
realizaram a avaliação, explicitam que o uso da plataforma, dos computadores com 
acesso à Internet, deveriam ser expandidos para uso nas outras disciplinas do Curso 
de Pedagogia. Vejamos alguns depoimentos: 

“O trabalho na plataforma foi muito bom e fica como sugestão que este recurso seja 
estendido para outras disciplinas como espaço de publicação e socialização das 
produções. Poderia também conter todas as informações referentes às disciplinas e 
à fase correspondente, como calendário, agenda, lista de endereços, telefones, e-
mails da turma, eventos, cursos e muitos outros. Considero importante que os 
alunos se familiarizem com esta nova forma de comunicação. A idéia é que a 
ambiente virtual funcione paralelo às aulas.” 
 
II – Aumento da carga horária da disciplina 
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Como sugestão para o aprimoramento da disciplina, 8 estudantes, ou 
15,69% do total, afirmam que a disciplina poderia ter sua carga horária ampliada. 
Atualmente a disciplina conta com 02 créditos semanais, perfazendo um total de 30 
horas semestrais.  

Os estudantes sugerem alternativas para esta ampliação da carga horária, 
indicando que, talvez, uma das maneiras de viabilizar esta ampliação, poderia ser a 
efetivação da educação semipresencial, hoje já permitida pela legislação, mas que na 
prática, ainda sofre muitas resistências nas instituições. 

Alguns depoimentos: 
“Como ponto negativo, a limitação do tempo de aprendizagem (poucas aulas) foi 
evidente… Como sugestão: maior quantidade de aulas e mais aulas no laboratório, 
talvez mesmo uma carga horária a ser cumprida a distância.” 
 
5. Conclusões 
A partir dos resultados anteriormente, algumas conclusões podem ser 

levantadas. A primeira delas diz respeito aos dados quantitativos relativos ao uso da 
plataforma pela totalidade dos estudantes. Este fato pode ocorrido pelos seguintes 
fatores: (i) as atividades tinham um caráter avaliativo, ou seja, a participação nas 
atividades solicitadas: fórum, chat, envio e recepção de e-mails, etc; a freqüência de 
acesso e a publicação das produções escritas dos alunos foi um dos instrumentos de 
avaliação dos mesmos na disciplina (ii) algumas das atividades a distância foram 
realizadas no laboratório, sob a forma presencial (em razão da ausência de 
regulamentação da universidade sobre o percentual de créditos a distância). 

Com relação aos dados qualitativos obtidos através da avaliação, verificamos 
que a maioria dos estudantes modificou suas concepções sobre o uso das 
tecnologias digitais na educação. Estes passaram a considerá-las como instrumentos 
facilitadores dos processos de ensino e de aprendizagem. Explicitaram também que o 
uso da plataforma lhes possibilitou desmistificar suas concepções de tecnologia e de 
educação a distância, como nos confirma o seguinte depoimento: “Penso que a idéia 
de utilizarmos a plataforma virtual como exemplo de utilização das tecnologias na 
educação foi muito importante, até mesmo para desmistificar a idéia negativa do 
ensino a distância” (estudante da 6ª fase, primeiro semestre de 2004). 

Concluindo, podemos dizer que a realização de atividades a distância, em 
cursos presenciais, promove uma modificação nas concepções relativas ao uso das 
tecnologias digitais na educação e ainda, possibilita a emergência de subsídios 
teóricos, metodológicos e experimentais para o desenvolvimento, com qualidade, da 
modalidade híbrida de ensino: a semipresencial.  
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