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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar percepções de discentes e docentes do curso de graduação em 

Administração de uma instituição particular brasileira, relativas à educação à distância (EaD). Após 

refletir sobre educação à distância, plataforma moodle, e competências profissionais e docentes, 

realizou-se uma pesquisa exploratória, descritiva e qualitativa nos moldes de um estudo de caso. A 

instituição e os sujeitos (seis professores e 12 alunos) foram escolhidos pelo critério de 

acessibilidade. Os dados das entrevistas (roteiro semiestruturado) foram submetidos à análise de 

conteúdo. Nas atividades de EaD, foram apontadas limitações nas relações, desfavorecimento do 

trabalho em equipe, ambiente didático-pedagógico confuso, observando-se significativa resistência 

por parte dos sujeitos, principalmente em função da falta de tempo e de dificuldades de adaptação. 

Conhecimentos de informática e habilidades em utilizar o moodle foram apontados como 

competências ideais dos envolvidos. Diante dos achados e das limitações do estudo, traçou-se uma 

agenda para pesquisas futuras. 

PALAVRAS CHAVE  

Educação à distância; Plataforma moodle; Competências profissionais docentes; Administração; 

Discentes. 

ABSTRACT 

The objective of this study was to analyze the perceptions of students and teachers of the 

undergraduate course in Management of brazilian private institution, about distance education 

(DE). The theoretical approached distance education, moodle platform, professional and teaching 

competences. Regarding the methodology, the research was characterized as an exploratory 

descriptive and qualitative case study. The institution and the subjects (six teachers and 12 students) 

were chosen by the accessibility criterion. The data collected through interviews (semistructured 
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script) was submitted to content analysis. In the activities of DE, limitations in the relations were 

pointed out, disadvantages of teamwork, teaching-learning environment confusing, observing 

significant resistance from the subject, mainly due to lack of time and adjustment difficulties. 

Computer knowledge and skills in using moodle were identified as the ideal competences involved. 

Given the findings and limitations of the study, an agenda for future research were outlined.  

KEYWORDS 

Distance education; moodle platform; professional and teaching competences; Management; 

Students. 

1. INTRODUÇÃO 

Em virtude das inovações tecnológicas nas últimas décadas, a educação à distância (EaD) tem-se 

apresentado como um contraponto ao ensino convencional, submergindo no mundo virtual e 

redefinindo noções como tempo, espaço e público. Presencia-se um paradoxo: a EaD passar a ser 

“sem distância” (Moraes, 2010), devido à evolução e utilização crescente das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC´s) . 

Nesse sentido, destacam-se as plataformas voltadas para o e-learning, flexíveis, interativas, com 

múltiplas funcionalidades e possibilidades, mas que, por outro lado, têm-se constituído desafios às 

mudanças pedagógicas e organizacionais enfrentadas pelas instituições de ensino superior brasileiras 

(Valente & Moreira, 2007), remodelando a figura do professor, os formatos dos materiais e os 

procedimentos didáticos, valorizando a autoinstrução e autodisciplina do aluno (Moraes, 2010). 

Mac Labhrainn et al. (2006) ressaltam que a opção por plataformas de e-learning está assentada na sua 

gestão e nas competências dos envolvidos, efetivas (reais) e desejadas (ideais/exigidas). 

No Brasil, a Lei n° 9.394, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB (Brasil, 

1996), regularizou a EaD; já o artigo 1º da Portaria nº 4.059 (MEC, 2004, p.1) versa que “as 

instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus 

cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem 

modalidade semipresencial”. 

Assim sendo, diante das contingências da EaD e da relevância do tema no cenário da educação 

superior no Brasil, definiu-se o seguinte objetivo de pesquisa: analisar as percepções de discentes e 

docentes do curso de graduação em Administração, relativas às atividades de educação à distância 

implementadas em uma instituição particular brasileira.  

Várias são as justificativas para o estudo realizado. Do ponto de vista acadêmico-conceitual, apoiou-

se nas recomendações de Belloni (2009), quanto a avançar nas discussões sobre EaD, seus 

benefícios e critérios de acessibilidade e qualidade; pautou-se também nas sugestões de 

Campanario, Plonski e Garcia (2010) quanto à realização de pesquisas relacionadas às temáticas aqui 

abordadas no campo das ciências sociais aplicadas, nas quais se insere a Administração e o Turismo, 

dentre outros cursos. Quanto ao curso de graduação em Administração, especificamente, este é o 

mais procurado no Brasil, tanto nos moldes presenciais como à distância, apurando-se o número 

mais expressivo em termos de cursos ofertados do país (2.732 cursos em atividade, em instituições 

públicas e privadas, desconsiderando-se os extintos, em extinção e sub-judice) (MEC, 2011). 

Considerou-se, também, que os resultados desse estudo podem contribuir com as instituições de 

ensino, podendo subsidiar mudanças e melhorias nos processos relativos à EaD, como aludem 

Ronchi, Ensslin e Reina (2011). De modo mais amplo, este estudo também abre possibilidades em 

termos de inclusão no contexto educacional, como alude Nunes (2009). Por fim, Dias e Leite 
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(2010) alegam que, na contemporaneidade, o contexto da sala de aula abrange a perspectiva de 

ensino presencial e à distância. Daí a importância de se debruçar sobre as perspectivas de discentes 

e docentes a respeito da EaD.  

 

2. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A característica da proximidade física no contexto educacional tem perdurado por milênios (Peters, 

2010), sendo que alguns concebem a educação à distância como na contramão da história, uma 

excepcionalidade, não permitindo comparações com o estudo face-a-face. Peters (2010:47) destaca 

a dificuldade em se promover métodos didáticos específicos para a EaD,  no intuito de “encontrar 

meios e caminhos para superar, reduzir, amenizar ou até mesmo anular a distância física”. 

No entanto, a EaD não é uma novidade: na década de 1970, a disseminação de instituições de 

ensino superior a distância ocorreu em várias partes do ocidente (Moraes, 2010). Nos estudos 

realizados por Alves (2009), o Brasil contava, em 2008, com 158 instituições credenciadas pelo 

governo federal, ministrando cursos de graduação e pós-graduação lato sensu. No contexto mundial, 

acredita-se haver pouco mais de 500 entidades utilizando a EaD. No caso de países mais carentes, 

Belloni (2009) percebe, a EaD como uma solução para os problemas educacionais; já para os países 

ricos, a autora aponta essa via como possibilidade de melhoria na qualidade do ensino presencial. 

Para ela, a educação à distância tende a se tornar um elemento singular no sistema educacional, 

assumindo um papel de eminente importância no contexto da educação continuada. 

Behar (2009) destaca uma das características norteadores da EaD: ser estabelecida por um conjunto 

de sistemas que tem por primícias as separações entre docente e discente em termos espaciais e 

temporais, que precisam ser geridas numa perspectiva pedagógica, abarcando professores, alunos, 

tutores e monitores. Porém, para ocorrer uma melhoria na comunicação e interação entre os atores, 

na construção da EaD, Moraes (2010) destaca a necessidade de romper com o tradicionalismo e 

lançar-se à inovação no ensino superior, no que tange à introdução do contexto online para as aulas 

presenciais. No caso brasileiro, ações nesse sentido foram fortemente estimuladas por maio da 

Portaria nº 4.059 (MEC, 2004). 

Fomenta-se, dessa forma, o e-learning, baseado em plataformas multifuncionais que rompem com o 

contexto pedagógico e didático tradicional das instituições de ensino superior (IES), como é o caso 

da plataforma moodle. Seixas e Mendes (2006) aludem que, ao vislumbrar o sistema e-learning, torna-

se necessário utilizar as TIC´s atualizadas, não se esquecendo da perspectiva humana e 

possibilitando, assim, um modelo de EaD dinâmico e eficiente, no intuito de promover melhores 

resultados. Porém, Dias e Leite (2010:47) afirmam que “as tecnologias alteraram para sempre a 

forma de produzir/interagir com o conhecimento”. Desse modo, começa a ganhar vulto um novo 

paradigma que está, pouco a pouco, sendo introduzido no modelo presencial. Trata-se de uma nova 

fronteira de educação, com a perspectiva de se ensinar e aprender em rede (Seixas & Mendes, 

2006:4). Assim sendo, as inovações tecnológicas emergem exigindo de professores e alunos um 

novo posicionamento diante dos padrões desenhados para a EaD, no desvincular-se de 

preconceitos e abrir-se a essa realidade inevitável. Este processo exige o desenvolvimento de 

competências profissionais pelos atores envolvidos, as quais permitam – e promovam – sua 

efetividade. 
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3. COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS, DOCÊNCIA E EAD 

O estudo das competências profissionais tem apontado duas concepções distintas, sendo a primeira 

assentada na perspectiva da qualificação; trata-se, portanto de uma capacidade ou características que 

um sujeito possui para executar determinadas atividades com efetividade. Nessa perspectiva, 

alinham-se os conceitos de autores como Zarifian (2001) - competência como capacidade que o 

indivíduo tem de assumir iniciativas além do previsto, compreender e dominar situações em 

constante mutação, ser responsável e reconhecido por terceiros – e outros brasileiros, como Dutra, 

Hipólito e Silva (2000:162) – competência como “conjunto de qualificações ou características 

preconizáveis, que permite a alguma pessoa ter desempenho superior em certo trabalho ou 

situação” – e Fleury e Fleury (2001:21) -  competência como “um saber agir responsável e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que 

agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”.  

Outros autores entendem a competência como uma mobilização efetiva e observável de saberes na 

ação do profissional e nos resultados que ele apresenta, não se tratando de uma “mera” 

potencialidade para o agir, de um saber ou conjunto de saberes. Nessa linha se encaixam Cheetham 

e Chivers (1996, 1998, 2000), autores que denominaram como metacompetências aquelas 

observáveis no comportamento dos profissionais, tendo certas componentes-chaves sustentadas 

por certas habilidades. O modelo teórico desses autores contempla quatro componentes das 

competências profissionais, a saber: 

 Cognitiva: domínio de conhecimentos e capacidades necessários à execução do 

trabalho;  

 Funcional: domínio de modos de execução do trabalho, no contexto e no ambiente em 

que ele se desenvolve; 

 Comportamental: domínio de modos assertivos de se comportar socialmente, 

incluindo-se aspectos como autoconfiança, sensibilidade, pró-atividade, resistência etc.; 

 Ética: domínio dos valores comungados no ambiente e no contexto profissional em 

que o sujeito trabalha. 

Visando adequar o modelo a organizações brasileiras e, em especial, à profissão docente no nível 

superior, Paiva (2007) adicionou a componente política ao referido modelo, relacionando-a ao 

domínio das relações de poder no exercício profissional, considerando os níveis pessoal, 

profissional, organizacional e social. Assim, as cinco componentes sustentam a competência 

profissional, com resultados observáveis pelo próprio sujeito e por terceiros que lhe reportam suas 

percepções, de modo que ele possa refletir na e sobre sua ação. Isso permite ao profissional 

revisitar tanto as componentes individualmente como a forma como elas são externalizadas no seu 

cotidiano (suas metacompetências). A figura 1 sintetiza o modelo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



K. Paiva, A. Santos, J. Mendonça, M. Dutra  & V. Barros 

 358 

Figura 1 – Modelo de Competência Profissional de Paiva (2007) 

CONTEXTO DE 

TRABALHO

AMBIENTE DE 

TRABALHO
METACOMPETÊNCIAS NA ORGANIZAÇÃO

COMPONENTE

FUNCIONAL

COMPONENTE

COMPORTAMENTAL
/ PESSOAL

COMPONENTE

ÉTICA

COMPONENTE

POLÍTICA

COMPONENTE

COGNITIVA

COMPETÊNCIA PROFISSIONAL

RESULTADOS

REFLEXÃO

 
Fonte: Adaptado de Paiva, 2007:45. 

 
Ressalte-se a importância da personalidade e da motivação do sujeito nesse processo que, 

dependendo do ambiente e do contexto de trabalho, poderá ter suas competências legitimadas, ou 

não, devido aos resultados que apresenta. Devido à sua amplitude, este modelo foi escolhido como 

parâmetro analítico na pesquisa aqui apresentada. 

Dada sua importância, é necessário refletir sobre a docência: trata-se de uma das mais antigas 

profissões (Tardif & Lessard, 2005), cuja discussão sobre os saberes específicos do seu profissional, 

principalmente a partir da década de 1980, fez emergir milhares de pesquisas sobre conhecimentos, 

saber-fazer, competências e habilidades “efetivamente mobilizados e utilizados pelos professores 

em seu trabalho diário” (Tardif, 2002:10), deslocando o foco da qualificação que capacita - mas não 

garante resultados - para a noção de competência, cujo resultado é observável a posteriori e 

legitimado pelos envolvidos (Paiva, 2007).  

Desse modo, competência é o que se “entrega” (Dutra, 2001) e não o que se é capaz de fazer; no 

caso do professor, ele entrega conhecimento de modo que o aluno possa aprendê-lo. Isso reflete 

um saber específico da profissão docente, o pedagógico, nem sempre reconhecido socialmente, 

como afirma Nóvoa (2002). Observe-se que aprender não é acumular informações, mas 

desenvolver capacidades de organizá-las e delas tirar proveito (Zabalza, 2004). Além de 

conhecimentos específicos e pedagógicos (Nóvoa, 2002), o professor precisa atentar para aspectos 

éticos, mantendo compromisso com a aprendizagem (Pimenta & Anastasiou, 2002) e com o aluno 

(Zabalza, 2004), proporcionando-lhe o conhecimento intelectual e a prática na disciplina lecionada, 

refletindo as componentes ética, comportamental e cognitiva do modelo adotado (Paiva, 2007). 

Para tanto, Zabalza (2004) afirma ser necessário alinhar duas competências: a competência científica 

e a competência pedagógica, que refletem as componentes cognitiva e funcional (Paiva, 2007).  

Quanto à relação professor-aluno, Tardif e Lessard (2005, p. 29) a entendem como uma “interação 

humana”, afinal “ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos, para seres 

humanos” (Tardif & Lessard, 2005:31), refletindo as componentes comportamental, ética e política 

(Paiva, 2007) no cotidiano desse profissional. Longhi, Behar e Bercht (2009, 204) enfatizam que não 

existe educação sem interação. Assim, a profissão docente é uma “profissão interativa”; na EaD, 

especificamente, docentes e discentes precisam mobilizar suas capacidades (pessoais, sociais e 
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acadêmicas) nas mais diversas situações, no intuito de que suas competências fiquem face-a-face 

com desafios atuais (e futuros) e que tal combinação de recursos e ações possibilitem o desfecho 

esperado (Dias & Leite, 2010), ou seja, a aprendizagem do aluno - um resultado valioso e legítimo, 

fruto de ações competentes.  

Para Belloni (2009), a competência docente em EaD apóia-se em dimensões - pedagógica, 

tecnológica e didática – que, ao fim e ao cabo, vão além do “âmbito científico e pedagógico do 

campo da educação para se situar no campo político e institucional” (Belloni, 2009:89), refletindo 

todas as componentes do modelo  de competência adotado (Paiva, 2007). O professor, no contexto 

da EaD é peça fundamental também no monitoramento de caráter  motivacional do aluno, 

devendo atentar para aspectos didáticos (Peters, 2010) e, também,  barreiras, dificuldades e falta de 

apoio, implicando “descontruir concepções e ações enraizadas na cultura acadêmica e” partir “para 

adoção de novos paradigmas e modelos de ensino-aprendizagem” (Seixas & Mendes, 2006:5). No 

entanto, estes fatos podem vir a contribuir para o processo histórico de proletarização da categoria, 

descrito por Nóvoa (2002), dentre outros autores. 

Do lado do aluno, na EaD, outras competências são exigidas, como a tecnológica, relativa “ao uso 

de programas em geral, mas principalmente da internet”, e outras “ligadas a saber aprender em 

ambientes virtuais de aprendizagem e competências ligadas ao uso de comunicação escrita” (Behar, 

2009:26) Para tanto, “os objetivos do planejamento pedagógico devem responder aos objetivos 

cognitivos, no sentido de como usar e como compreender, além dos objetivos relacionados às 

atitudes em relação aos valores”. Assim sendo, não basta ao discente apenas conhecer as 

ferramentas ou plataformas onde as atividades de EaD se realizam, mas também manuseá-las 

responsivamente, refletindo as componentes cognitiva e funcional, respectivamente (Paiva, 2007). 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa realizada foi caracterizada como exploratória, descritiva (Vergara, 2009, Godoy, 1995, 

Triviños, 1987), com abordagem qualitativa (Creswell, 2007, Godoy, 1995), adotando-se contornos 

de um estudo de caso (Vergara, 2009).  

A unidade de análise (Alves-Mazzotti & Gewasdisznajer, 1999) foi uma IES privada brasileira, 

localizada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, fundada há mais de 10 anos. Ela oferta 

cursos de graduação (normal e tecnológica) e pós-graduação (lato e stricto sensu). Note-se que seu 

curso de graduação em Administração foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em 

2004. Os sujeitos da pesquisa foram seis professores e 12 alunos desse curso, todos escolhidos pelo 

critério de acessibilidade (Vergara, 2009), dada a abertura da instituição para realização da pesquisa e 

disponibilidade dos sujeitos em conceder as entrevistas.  

Os dados foram coletados por meio de entrevistas, com roteiro semiestruturado (Collis & Hussey, 

2005, Triviños, 1987) espelhados, de modo a permitir a comparação de respostas entre os grupos de 

sujeitos abordados. As temáticas abordadas nas perguntas dos roteiros de entrevista foram 

plataforma moodle, competências profissionais (reais/efetivas e ideais/desejadas/exigidas) dos 

professores, e mudanças nas relações entre os envolvidos. Primeiramente, organizaram-se dois 

grupos de foco, cada um com seis alunos matriculados em períodos diversos do referido curso. A 

escolha pelo grupo de foco se justifica por ser uma técnica rápida na obtenção de informações 

qualitativas e também flexível quanto à condução das sessões, além de gerar insights nos 

participantes, enriquecendo as discussões (Vergara, 2009). Em seguida, foram realizadas entrevistas 

individuais com professores.  
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Em ambas as situações, as entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra, permitindo organizar 

as respostas por perguntas e dar início à análise de conteúdo (Bardin, 2008), propriamente dita. Em 

seguida, os dados foram sintetizados em critérios e organizados em tabelas, propiciando uma visão 

ampla, quantificada e resumida dos relatos, facilitando a análise dos dados; na seqüência, releram-se 

as entrevistas e resgataram-se temas e ideias que foram além do roteiro, dando-se voz a aspectos 

diferenciados manifestos pelos entrevistados (Melo et al., 2007, Silva, 2006), como os 

relacionamentos entre os atores sociais envolvidos no processo de EaD.  Ressalte-se que, nas 

questões referentes à competência, o modelo de Paiva (2007) pautou a análise. 

5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Apesar do número reduzido de entrevistas, este foi considerado suficiente tendo em vista o caráter 

exploratório da pesquisa. Quanto ao perfil dos grupos, a maioria dos professores é homem (cinco), 

casado (quatro) com mestrado (quatro), tempo de atuação como professor, e também na IES 

abordada, entre 1 e 5 anos, e com mais de um vínculo empregatício. No que se refere aos discentes, 

foram entrevistados seis homens e seis mulheres, predominante do quarto período do curso (sete 

deles), jovens (entre 21 e 30 anos), sendo oito deles com tempo de experiência profissional até 

cinco anos.  

Sobre a plataforma de e-learning adotada na IES, o moodle, ela foi implementada na instituição há dois 

anos e a obrigatoriedade de sua utilização em todas as disciplinas do curso foi instituída há um ano. 

Alguns alunos entendem ser ela um mecanismo de aprendizagem sobre a EaD, porém está se 

tornando um “trabalho a mais” no curso; outros relataram não agregar conhecimento. Ela é 

considerada “complexa” e “colabora para o aprendizado”, podendo ser vista como um 

“facilitador”, que proporciona “oportunidade de vencer obstáculos” e auxilia na “fixação da 

matéria”, enfim, um recurso “interessante”. Já os professores percebem a ferramenta como 

“interessante”, entretanto com necessidade de adaptação, já que há uma tendência convergente 

nesse sentido na educação, criando novas perspectivas de ensinar e aprender em rede (Seixas & 

Mendes, 2006). Eles concordam com os alunos ao percebê-la como algo facilitador e inovador, 

complexo, permitindo o ensino à distância, mas demandando conhecimento técnico na plataforma, 

uma vez que “muda a dinâmica do professor e o relacionamento com o aluno” (Professor4), 

corroborando Dias e Leite (2010). Aspectos negativos também foram abordados pelos professores: 

resistência, a necessidade de testes mais efetivos, timidez na aplicação da ferramenta na IES, como 

apontado por Moraes (2010). Assim, as primeiras impressões dos entrevistados direcionam para a 

necessidade de uma mudança cultural sob a égide da EaD, como sugeriu Moraes (2010), 

principalmente porque a maior parte deles (4 professores e 8 alunos) não perceberem benefícios na 

utilização da ferramenta no curso, apesar de alguns explicitarem contribuições nas disciplinas em 

termos de praticidade, flexibilidade concedida ao aluno para desenvolver suas atividades e no tempo 

que lhe convém, além de transcender às matérias tratadas nas disciplinas, como observado por 

alunos e professores: “contribui, para o professor, no sentido de me fazer buscar a outras formas de 

levar um conteúdo pro aluno” (Professor5), caracterizando o que outro chamou de “mudança 

social” (Professor1). 

Para desenvolver suas atividades na plataforma moodle, as competências mencionadas por quase a 

totalidade dos professores foram “ter conhecimento de informática” e “conhecer a ferramenta”, as 

quais espelham competências tecnológicas (Behar, 2009, Belloni, 2009) e didáticas (Belloni, 2009), 

pautadas nas componentes cognitiva e funcional de Paiva (2007). Eles também indicaram “romper 

com as dificuldades tecnológicas” e “ter boa vontade”, que se baseiam na componente 

comportamental (Paiva, 2007), além de “competências pedagógicas” que se pautam nas 

componentes cognitiva e funcional (Paiva, 2007). Analisando-se os relatos, observou-se que a 
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componente com maior destaque em relação às competências docentes para trabalhar com a 

plataforma moodle é a cognitiva (Paiva, 2007), evidenciando a importância do domínio dos 

conteúdos formais condizentes com a disciplina sob sua responsabilidade. Assim o domínio do 

conhecimento formal a respeito da plataforma permanece como o conteúdo a ser “entregue” 

(Dutra, 2001; Paiva, 2007), como a competência desejada pelos professores que trabalha na égide da 

EaD.  

Isso também se verificou quando perguntados sobre as competências docentes que são 

efetivamente apresentadas no cotidiano de trabalho: além do conhecimento “de informática” e “da 

ferramenta”, foi também mencionada a “habilidade na escrita” (Behar, 2009), que se pauta na 

componente cognitiva (Paiva, 2007) e a “boa vontade”, centrada na componente comportamental 

(Paiva, 2007). Importante salientar a experiência de um dos professores como “aluno de EaD” 

(Professor4), a qual facilitou sua performance na instituição, fato que reflete a componente 

funcional (Paiva, 2007). O caso desse professor retrata o modelo teórico adotado, mostrando como 

a reflexão sobre a ação pedagógica anterior (como aluno) traz implicações para sua competência no 

que tange à transmissão do conhecimento.  

Curioso observar que questões didático-pedagógicas características da profissão e de seu contexto 

na EaD (Belloni, 2009) não foram apontadas pela maioria dos professores entrevistados, atendo-se 

eles às demandas sobre componentes cognitiva e funcional. Nesse sentido, a formação dos 

docentes para a EaD parece não ter transcendido aspectos científicos e pedagógicos, como atenta 

Belloni (2009).  

No campo das relações, os impactos da EaD são percebidos de modo diferenciado. No que tange 

aluno e professor, houve unanimidade entre os discentes em não perceber mudanças nesse sentido; 

já os docentes percebem que o relacionamento ficou um pouco mais distante e houve um relato a 

respeito de que “não há o calor humano” (Professor1). Assim, o professor precisa promover maior 

interação no ambiente virtual e ser claro ao responder os alunos, principalmente por meio da 

plataforma, o que corrobora Longhi, Behar e Bercht (2009) quanto à necessidade da interação para 

promover o aprendizado. Quanto à relação entre os professores, os dados demonstraram que a 

ruptura de paradigma em relação à EaD (Moraes, 2010) não se concretizou nesse curso na IES, 

havendo relatos de docentes acerca da ausência de mudança e, também, do surgimento tanto de 

afastamento como de aproximação entre eles.  

As opiniões dos alunos reforçam a perspectiva de que uma “nova cultura acadêmica” (Moraes, 

2010) ainda não se concretizou no que tange à EaD. Eles apontaram benefícios no trabalho em 

grupo, mas houve relatos de que, no moodle, os fóruns não ampliam a discussão ou interação entre 

os alunos, caracterizando-se como confusos e, até mesmo, como um instrumento de avaliação 

desacreditado. Os professores concordam com possíveis limitações nas relações advindas da EaD, 

que gera independência e individualização entre os discentes, prejudicando o trabalho em equipe. 

Eles mencionaram reclamações por parte dos discentes, caracterizando processos de resistência, 

uma vez que “o aluno (...) ainda não percebeu (...) o que se quer com essa ferramenta” (Professor2). 

No caso de alunos mais tímidos, por outro lado, a EaD promove sua participação, “melhorando o 

relacionamento entre eles” e os demais (Professor6), forçando a interação social (Pulino-Filho, 

2005) no desenvolvimento das atividades. 

Além disso, a falta de tempo e a pouca disponibilidade para desenvolver atividades dispostas na 

plataforma também foram aspectos recursivos entre os alunos entrevistados, como elas estivessem 

desconectadas do seu curso. Assim, parece que, “do ponto de vista do aluno, pode ser mais fácil 
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“lidar” com a separação no espaço do que com a dimensão imaterial do tempo” (Belloni, 2009:55), 

denotando sua inflexibilidade diante dos prazos prescritos para realização das atividades.  

Eu acho que falta disponibilidade mesmo, (...) a gente não tem essa disponibilidade...  

(AlunaGF1). 

Foi possível notar, por meio das entrevistas, um certo repúdio ao moodle, facilitado pelas trocas 

“indevidas” ente os alunos que a própria ferramenta permite, o que reflete dificuldades em termos 

da questão cultural, mencionada por Seixas e Mendes (2006) e Moraes (2010). 

“Você achou a resposta da questão 10, ali do fulano?” [o outro responde:] “A resposta é 

“C”! Aí você marca e fala assim: “beleza, está ótimo, acertei”, [mas o moodle está] 

agregando conhecimento “zero”. (AlunoGF1) 

Note-se que essa dificuldade em lidar com o tempo também é vivenciada pelos docentes 

entrevistados, como sintetiza um dos professores: 

O grande inimigo do tal do EaD, para mim, é tempo e estrutura para dar apoio. Por 

exemplo: professor sozinho não vai dar conta disso tudo... deveria ter um monitor cada 

disciplina ou tutor (Professor4). 

Nesse sentido, a literatura aponta que toda mudança provoca resistências – em maior ou menor 

grau – nas pessoas. No entanto, a EaD é vista pelos entrevistados como uma caminhada “sem 

volta”, o que denota a necessidade de quebrar com certos paradigmas e sair do conservadorismo 

(Moraes, 2010); entretanto, rumar para a adequação esbarra em questões culturais, mencionadas 

pelos professores e alunos:  

Há resistência ao novo (...), é uma cultura dogmática... (AlunoGF2) 

(...) eu me formei e a vida inteira fui educado num ambiente muito diferente do que o 

moodle propõe... e tem que quebrar uns preconceitos (Professor5) 

Em contrapartida, o despreparo de parte dos professores em lidar com a EaD por meio do moodle é 

observado pelos alunos, devido às suas dificuldades e à superficialidade na instrumentalização da 

plataforma, denotando um gap em relação às competências listadas por Belloni (2009) e Behar 

(2009): 

Os professores comentam muito, em sala de aula, que têm muitas dificuldades de colocar 

as coisas no moodle. (AlunaGF2) 

(...) eu me adaptei, eu acho que eu sou de uma geração mais nova, então, tudo aquilo que 

é feito via computador não me assusta, (...) eu acredito que possa existir uma parcela de 

professores, aqueles mais velhos, mais experientes, que talvez estejam com algum nível 

de resistência ao moodle. (Professor2) 

O contexto humanístico da sala de aula “física” e o contato direto entre aluno e professor, que 

retrata a interatividade da profissão docente (Tardif & Lessard, 2005), foram mencionados em tom 

nostálgico por alguns entrevistados: 

A questão do calor humano (...), a educação à distância, ela é fato, mas ela não vai mudar 

essa lógica: várias pessoas ou a maioria das pessoas... elas querem estar juntas... 

(Professor1) 

Por fim, a maior parte deles manifestou preocupação com a melhoria da utilização da plataforma 

moodle, estendida a toda a instituição, visando à aprendizagem do conhecimento: 
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(...) tem que ser muito bem trabalhada, tem que se entender muito bem qual é o objetivo 

de um ensino a distância, o que é necessário, quais são as prerrogativas que o ensino à 

distancia tem que ter, sob o ponto de vista do professor, (...) da [instituição], mas também 

dos alunos... (Professor5) 

E outra coisa também: instalar um link para estudar por fora, sem ser atividade avaliativa, 

como disseminação de conhecimento mesmo, colocar coisas que realmente são 

interessantes para os alunos, relacionadas ao assunto que a gente está vendo... 

(AlunaGF1) 

Esses dados implicam avanços, permanências e resistências à EaD no curso de Administração da 

instituição abordada. 

6. CONCLUSÃO  

Os dados levantados nesta pesquisa exploratória apontam contradições quanto à prática da EaD no 

curso de Administração da instituição abordada, na percepção de alunos e professores: para os 

primeiros, ela tanto promove a aprendizagem e facilita a transposição de obstáculos, como se 

encontra parcialmente desconectada das demais atividades desenvolvidas na instituição, correndo o 

risco, inclusive, de não agregar conhecimento. Já os docentes, em sua maioria, veem a ferramenta 

como um instrumento interessante, contudo há necessidade de adaptação por tratar de uma 

tendência mundial. A complexidade em lidar com o moodle foi mencionada tanto por discentes 

como por docentes, sendo estes últimos observados minuciosamente em termos de suas 

competências (reais/efetivas e ideais/desejadas/exigidas) para atuar em tal ambiente virtual. 

Verificou-se que o conhecimento de informática e a habilidade com a ferramenta configuram-se 

como principais competências do professor, pautadas nas componentes cognitiva e funcional, 

segundo parâmetro de análise adotado. Quanto ao aluno, seu interesse e sua “boa” vontade 

parecem ser os principais requisitos para sua aprendizagem por meio da EaD, colocando o 

professor como um ator secundário nesse processo. Essa percepção leva ao questionamento acerca 

dos impactos da EaD na profissionalização docente, denotando uma possível precarização da 

categoria frente a esta tendência mundial em termos de educação. Assim, se por um lado a EaD 

pode vir a promover inclusão, por outro, pode estar gerando exclusão (mesmo que parcial...) de um 

ator social fundamental no processo interativo de ensino e aprendizagem: o próprio professor.  

Quanto aos relacionamentos analisados, três foram alvos de comentários: no caso de aluno-

professor, não foi percebida pelos entrevistados nenhuma modificação significativa; já no caso de 

professor-professor, foram mencionadas possibilidades de facilitação da interação ente eles, fato 

ainda não concretizado; por fim, na relação aluno-aluno, houve concordância entre os grupos de 

entrevistados no que se refere às limitações nas relações, no desfavorecimento do trabalho em 

equipe, no ambiente confuso, ocasionando resistências. 

Tais resistências a EaD foram justificadas pela falta de tempo, pela dificuldade em se adaptar e pela 

(des)estruturação da plataforma moodle, o que abrange a instituição, professores e alunos. Este 

último grupo apresenta idiossincrasias no que tange à utilização de internet para outas finalidades, 

mas, no que tangencia sua formação acadêmica, as resistências se ampliam, como se o recurso fosse 

destinado apenas ao lazer, ao prazer individual, mas não ao aprendizado crescimento profissional. A 

questão cultural, mais uma vez, se faz presente. Note-se que não foi relatado que a ferramenta 

poderia ser extinta do curso pesquisado, mas é importante sublinhar uma significativa preocupação 

em torná-la mais atrativa para o cumprimento dos objetivos educacionais, o que interessa 

diretamente à instituição abordada.  
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Considera-se a limitação desse estudo de caso em termos da impossibilidade de tecer 

generalizações, o qual abordou professores e alunos de um curso de graduação de Administração de 

uma instituição particular de ensino superior brasileira. Diante disso e dos próprios achados, sugere-

se a realização de outras pesquisas de modo a se aprofundar na compreensão de como a EaD vem 

sendo implementada e utilizada no curso de Administração no Brasil. Assim, vale a pena estender 

as investigações a outras instituições, abarcando professores e alunos, visando também os impactos 

na formação de novos profissionais e nas competências profissionais que o docente precisa ter 

neste novo formato de transmissão e integração de conhecimento, uma vez que se trata de uma 

realidade didático-pedagógica vivenciada no mundo inteiro e em vários formatos. Incluir outros 

públicos envolvidos, como coordenadores de curso, pessoal de apoio, professores-tutores, dentre 

outros, também seria proveitoso no que tange a se compreender outras facetas do fenômeno em 

questão e, pragmaticamente pensando, contribuir para avanços mais significativos na educação à 

distância no ensino superior no Brasil. 
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