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RESUMO 
 

Não se pode negar a influência das novas tecnologias na sociedade e a 

disseminação do ensino por meio da Educação à Distância - EAD, além do processo 

de expansão do ensino superior no Brasil e no mundo. Diante desta realidade, esta 

pesquisa teve por objetivo elaborar, aplicar e analisar um modelo de EAD online 

para o ensino de contabilidade, por meio de animação virtual, desenvolvido 

mediante as características do curso de Ciências Contábeis. Para isso, foi elaborado 

um curso piloto na modalidade de extensão e após os ajustes, o modelo foi aplicado 

na disciplina Contabilidade Gerencial do curso de graduação em Ciências 

Administrativas, com base na Teoria da Flexibilidade Cognitiva - TFC. O método 

aplicado se pautou na pesquisa qualitativa e na pesquisa de campo com estudos 

exploratório-descritivos combinados. Os resultados mostraram que: a) O perfil dos 

alunos é adequado para a modalidade à distância; b) A TFC mostrou-se adequada 

para a produção e análise de cursos à distância e c) O curso proporcionou 

aprendizagem na medida em que nos grupos avaliados com o conceito (C), na 

solução do caso da empresa Usar Cartão é a Melhor Opção – UCMO e nas 

categorias qualitativas, obtiveram sucesso na avaliação. Concluímos que a 

modalidade à distância no formato aqui estudado é uma alternativa viável para a 

expansão do ensino superior de contabilidade. 

 

Palavras-Chave: EAD. Expansão. Contabilidade. TFC. 

 

 

 
 
 

  



 

 

ABSTRACT 
 

It’s not able to decline the influence of the new technologies in the society and the 

dissemination of the teaching through the E-Learning, besides the process of 

expansion of the higher education in Brazil and in the world. Due to this reality, this 

research had for objective to elaborate, to apply and to analyze a E-Learning model 

for the accounting teaching, through virtual animation, developed by the 

characteristics of the course of Accounting Sciences. For that, a pilot course was 

elaborated in the extension modality and after the adapts, the model was applied in 

the discipline Managerial Accounting of the degree course in Administrative 

Sciences, with base in the Theory of the Cognitive Flexibility - TCF. The applied 

method if it ruled in the qualitative research and in the field research with combined 

exploratory-descriptive studies. The results showed that: a) the students' profile is 

adequate for the modality at the distance; b) The TFC was shown appropriate for the 

production and analysis to E-Learning courses and c) The course provided learning 

in the measure in that in the appraised groups with the concept (C), in the solution of 

the case of the company Use Card is the Best Option - UCBO and in the qualitative 

categories, they obtained success in the evaluation. We ended that the modality at 

the distance in the format here studied it is a viable alternative for the expansion of 

the accounting higher education. 

Key-Words: EAD. Expansion. Accounting.TCF. 
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Contexto e Motivação 

 

Após mais de dez anos de atuação docente, no curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, além da experiência adquirida nos 

períodos de coordenação e vice-coordenação desta graduação e, ainda durante o 

Mestrado cursado na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo, ter sempre me preocupado com o ensino de 

contabilidade, a inquietação pelo tema ainda desperta meu interesse por pesquisar 

alternativas na busca de expandir o conhecimento contábil e, neste trabalho, 

agregando as tecnologias de informação e comunicação. 

No que diz respeito à Ciência Contábil, não é de hoje que se verifica um forte 

relacionamento desta com a Informática. A Contabilidade está sustentada por três 

teorias (Mensuração, Informação e Decisão) e a Informática desenvolve-se em duas 

delas: Teoria da Mensuração e Teoria da Informação. Daí identifica-se o 

relacionamento das duas ciências que “possuem sustentação em bases 

semelhantes” (CORNACHIONE JR, 1994, p.141). 

Padoveze (2003, p.05) explica esta relação, destacando que nas raízes da Teoria 

Contábil identificam-se: 

Teoria da mensuração: [...] no estabelecimento de números e objetos 
de acordo com regras especificando a propriedade a ser mensurada, 
a escala a ser usada e as dimensões da unidade. 
Teoria da Informação: O propósito da informação é possibilitar 
alcance de seus objetivos pelo uso eficiente de seus outros recursos.  

No que tange à formação de docentes, pesquisas apontam que ensino de 

contabilidade no Brasil é extremamente carente. Corroborando essa afirmação, 

Nossa (1999, p.129) concluiu que “a maioria dos professores dos cursos de Ciências 

Contábeis possui um sofrível desempenho no exercício da função docente”. O autor 

identificou que o crescimento quantitativo do ensino superior, evidenciou-se de 

forma assustadora, a ponto de se recrutarem jovens profissionais, que não possuem 

nenhuma experiência como docentes e ainda, nenhum preparo para tal função.  

Em pesquisa realizada, Marion (1983, p.34) apontou dados que considerou 

assustadores, dentre os quais destacou o seguinte: 
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[...] mais de 50% (cinqüenta por cento) dos estudantes de Ciências 
Contábeis, em média, estão desmotivados diante da profissão que 
estão abraçando. Cerca de 68% (sessenta e oito por cento) acham 
que não estão preparados para assumir a Contabilidade de uma 
empresa qualquer. 

O mesmo autor, em outra pesquisa (1985) aponta alguns fatores que contribuem 

para a má qualidade do ensino de contabilidade no Brasil, destacando que o mais 

grave é a proliferação de instituições de ensino de Ciências Contábeis, que contam 

em seu corpo docente com profissionais possuidores apenas de diplomas de 2º 

grau, aos quais qualifica de “aventureiros”. 

Deve-se, no entanto observar que atualmente os programas de pós-graduação em 

Contabilidade primam pela formação técnico-científica que tem demonstrado em 

trabalhos recentes, preocupação com a qualidade do ensino. Porém, (ROLLO; 

PEREIRA, 2002 apud PELEIAS, 2006, p.78) declaram: 

A maioria dos profissionais que ingressam na carreira docente 
contábil são ex-alunos e profissionais liberais que possuem escassos 
conhecimentos de métodos de ensino, não tendo base pedagógica 
suficiente para cumprir com eficácia os objetivos educacionais. Para 
exercer com eficiência a função de docência, os professores devem 
refletir a respeito da melhor maneira de lecionar a disciplina pela qual 
são responsáveis. 
 

Sá (2005, p.253) acrescenta que “o profissional das áreas que possuem seus 

conhecimentos estribados em matéria científica, como é o caso da contábil, precisa 

de uma forte base de educação doutrinária [...]” 

Em seu estudo sobre o ensino da disciplina perícia contábil no Distrito Federal, 

Neves Júnior e Silva (2007, p.14) apontam como resultados a necessidade de 

“melhorar as condições de trabalho dos professores, priorizando a formação 

profissional e incentivando a pesquisa e a procura de novos métodos de ensino”.  Os 

autores da pesquisa destacam que os professores entrevistados atribuíram nota 6,0 

(seis) para o ensino de perícia contábil no Distrito Federal numa escala de 0 (zero) a 

10,0 (dez), além de sugerirem a formação pedagógica para os docentes da área. 

Assim, diante dessas constatações as inquietações só aumentaram e me fizeram 

procurar na Faculdade de Educação, alternativas que pudessem auxiliar na melhoria 

dessa realidade do ensino na área contábil. Uma das alternativas possíveis foi a 
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inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) no ensino e a 

criação de um curso na modalidade à distância. 

 

Breve Histórico das Tecnologias Educativas 

 

Historicamente, considera-se a década de 50 como impulso para o despertar das 

tecnologias educativas. Os filmes como instrumento de ensino em sala de aula 

desencadearam a cada dez anos, novidades tecnológicas. A TV Educativa em 

circuito aberto, bem como a instrução programada e as transparências marcaram 

presença a partir da década de 60. Já o uso de computadores data de 1970 e nas 

décadas de 80 e 90 o videotexto, a teleconferência, a inteligência artificial e a 

realidade virtual (ANDRADE, 2002). 

O desenvolvimento da Educação à Distância – EAD no mundo começou com a 

utilização do material impresso e entregue por meio de correio tradicional, depois 

vieram o rádio, a televisão e o vídeo. Atualmente, a EAD pode ser transmitida pelo 

que existe de mais moderno em termos de tecnologia como a Internet, a 

audioconferência (conversação com indivíduos em vários locais por meio de som, a 

exemplo, dos telefones interligados), o audiographics (conversação que além de 

áudio possui imagens gráficas), a tele conferência ou videoconferência (um dos mais 

avançados recursos, pois integra os dois anteriores ao mesmo tempo), a conferência 

por computadores e a realidade virtual.  

Segundo Niskier (1999, p.12) a educação à distância é “um instrumento de grandes 

potencialidades” que de acordo com Todorov (1997) nasceu “sob o signo da 

democratização do saber”, tratando-se “de uma inovação educativa que tem por 

objetivo maior gerar condições de acesso à educação para todos aqueles que, por 

um motivo ou outro, não estejam sendo atendidos satisfatoriamente pelos meios 

tradicionais de ensino”.  

As vantagens da Educação à Distância que foram documentadas por alguns 

pesquisadores incluem a possibilidade de um aprendizado que pode ser feito em 

qualquer lugar e a qualquer momento, a disponibilidade de diversos estilos e 
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métodos de ensino, a redução dos custos estruturais, entre outros (HWANG, 1998, 

2002; SUN; CHOU, 1996). 

Para Lobo Neto (2002, p.13), a educação à distância “parece surgir como 

perspectiva” para realização de projetos educacionais consistentes na sociedade 

brasileira. O autor acredita que “as perspectivas da Educação à Distância estão nas 

mãos dos quais se dispuserem a fazê-la, com seriedade e comprometimento ético, 

garantindo suas condições de êxito” e ainda afirma que “a EAD, só tem sentido 

quando se apresenta como a realização concreta de sua sempre anunciada 

potencialidade de ampliar o acesso à educação, colocando-se como uma alternativa 

séria de democratização da educação e do saber”.    

Yoakam (2002 apud SILVA, 2002, p.16) acredita que  

[...] programas de educação à distância deveriam começar com uma 
compreensão muito clara acerca do perfil do aluno, bem como das 
necessidades educacionais e dos objetivos da organização. As 
opções tecnológicas podem ser aquelas que mais se afinem com tal 
percepção.  

Corroborando com a afirmativa de Yoakam, Alves (2002 apud SILVA, 2002, p.17) 

declara:  

a Educação à Distância depende para o seu êxito - além de sistemas 
e programas bem definidos - de recursos humanos capacitados, de 
material didático adequado e, fundamentalmente, de meios 
apropriados de se levar o ensinamento desde os centros de 
produção até o aluno, devendo existir instrumentos de apoio para 
orientação aos estudantes através de pólos regionais. Essa 
conjugação de ferramentas permite resultados altamente positivos 
em qualquer lugar do mundo. Adicionam-se naturalmente, como 
elemento que antecede o trabalho, o completo diagnóstico das 
necessidades, tanto do discente em potencial, como da região onde 
está inserido e, durante o desenvolvimento dos cursos e a posteriori, 
a avaliação. 

 

Lobo Neto (2002, p.10-11) acredita que uma das condições de êxito de um 

programa de EAD é o diagnóstico, que compreende o (a): 

levantamento de necessidades concretas passíveis e possíveis de 
atendimento através da EAD, quantificação e qualificação da 
demanda [...]; 
caracterização da clientela que será atendida [...]; 
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definição de ‘facilidades’ que existem na instituição, e daquelas com 
as quais a instituição pode contar [...]. 

Cornachione Jr (2004, p.05) complementa este quadro afirmando que “nossa 

sociedade deve ser capaz de imaginar que novas habilidades, traços, 

conhecimentos, treinamentos e educação estão sendo demandados e, assim, tentar 

construir novas maneiras e caminhos para lidar com as necessidades vindouras”. 

 

Pesquisas no Ensino Superior em Contabilidade no Brasil 

 

A Ciência Contábil apresenta suas preocupações com o ensino desde os primórdios 

de sua história datando de mais de quatro mil anos, conforme declaração da 

American Accouting Association1

                                            
1 AAA, sucessora da American Association of University in Accounting 

 “[...] das tábuas de argila, metal e pedra, usadas 

para registrar contratos comerciais e transações mercantis na antiga Babilônia; às 

tábuas de cera dos Gregos e Romanos; e aos papiros dos Egípcios” (AAA, 1956, p. 

04, tradução nossa). 

E em pesquisas mais recentes aparecem diversos autores preocupados com a 

metodologia utilizada no ensino contábil, especificamente o ensino superior. Das 

quais podem ser destacadas:  
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ANO AUTOR TÍTULO DA OBRA 
1983 MARION, José Carlos Metodologia do ensino de contabilidade  
1985 MARION, José Carlos Efeitos do ensino da contabilidade na qualidade profissional 
1986 CARASTAN, Jacira Tudora A utilização de microcomputadores pessoais no ensino de 

Contabilidade em nível superior 
1993 MARION, José Carlos  Aspectos do ensino da contabilidade nos Estados Unidos 
1995 VASCONCELOS, Nanci 

Pereira de 
Uma contribuição para a melhoria da qualidade do ensino da 
contabilidade – uma abordagem sistêmica 

1996 MARION, José Carlos O ensino da contabilidade 
1996 MARION, José Carlos A disciplina teoria da contabilidade nos cursos de graduação 
1998 MARQUES, Kelly Cristina 

Múcio 
Abordagens metodológicas sobre o desenvolvimento de um 
software aplicado ao ensino de contabilidade. 

1999 NOSSA, Valcemiro Ensino de Contabilidade no Brasil: uma análise crítica da 
formação do corpo docente. 

1999 MARION, José Carlos Discussão sobre metodologias de ensino aplicáveis à 
contabilidade 

1999 SANTOS, Roberto Vatan 
dos 

Jogos de empresas aplicados ao processo de ensino e 
aprendizagem de contabilidade 

2002 SILVA, Leda Bezerra O perfil do corpo docente dos cursos de Ciências Contábeis das 
universidades federais brasileiras e as perspectivas para adoção 
da Educação à Distância 

2002 ANDRADE, Cacilda Soares 
de. 

O ensino de contabilidade introdutória nas universidades públicas 
do Brasil 

2004 CORNACHIONE JR. Edgard 
Bruno 

Tecnologia da educação e cursos de ciências contábeis: modelos 
colaborativos virtuais. 

2006 PELEIAS, Ivam Ricardo Didática do ensino da contabilidade. Aplicável a outros Cursos 
Superiores. 

2008 LOPES, Jorge, RIBEIRO 
FILHO, José Francisco, 
PERDENEIRAS, Marcleide. 

Educação contábil. Tópicos de ensino e pesquisa 

 
Quadro 01 – Pesquisas em Educação Contábil no Brasil 
Fonte: Elaboração própria 

 

Nos últimos anos, porém, nota-se uma preocupação também com o uso das 

tecnologias na educação contábil, a exemplo do trabalho de Cornachione Jr. (2004) 

que traz um mapeamento da situação nos aspectos colaborativos virtuais. 

A educação à distância para ensino de contabilidade deve visar, por meio das 

saídas que poderão ser proporcionadas, estimular a atividade de pesquisa na área 

contábil para os iniciantes na matéria e ainda permitir a inclusão de todos os 

envolvidos no processo. 
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O Ensino Superior no Brasil 

 

De acordo com levantamento feito pela Associação Nacional de Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), o ensino superior vem sofrendo 

desgastes desde a década de 90 que alcançou no período de 1995 a 2001, 24% de 

gastos referentes a recursos de custeio e 77% em investimentos para salas de 

aulas, laboratórios, computadores e acervo bibliográfico, apesar do número de 

alunos ter aumentado. 

Observou-se nesse período uma expansão desordenada de instituições privadas de 

ensino que em princípio é benéfica do ponto de vista de oferta de ensino, no entanto 

carentes de produção do conhecimento, pautando-se apenas no ensino. Dessa 

forma, constata-se que a produção científica do País está nas mãos das instituições 

públicas, responsáveis por mais de 90% da pesquisa básica e aplicada desenvolvida 

no Brasil. Diante desses dados, o atual governo federal reconhecendo o papel 

estratégico das instituições públicas de ensino superior adotou medidas que visam à 

retomada do crescimento do ensino superior público por meio de criação de novas 

universidades e implantação de novos campus.2

                                            
2 Disponível no endereço: 

 

A expansão em termos geográficos se apresenta na figura 1 a seguir, destacada por 

regiões e por universidades públicas em cada Estado da federação. 

Atualmente, na Universidade Federal de Pernambuco estão ativos os campi de 

Caruaru, com os cursos de Administração, Ciências Econômicas, Pedagogia, 

Engenharia Civil e Design e Vitória de Santo Antão com os cursos de Licenciatura 

em Ciências Biológicas, Bacharelado em Enfermagem e Nutrição. 

 http://portal.mec.gov.br/sesu/index.php?option=content&task=view&id=583&Itemid=300 acesso em 
01/08/07 

http://portal.mec.gov.br/sesu/index.php?option=content&task=view&id=583&Itemid=300�
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Figura 01 – Programa de Expansão do Ensino Superior 
Fonte: Portal do MEC 
 

Dentro da política de expansão do ensino superior, em junho de 2006 o governo 

federal instituiu a Universidade Aberta do Brasil – UAB por meio do Decreto 5.800 

voltado para a Educação à Distância, que conforme o parágrafo único de seu Art. 1º 

tem como objetivo:  

I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação 
inicial e continuada de professores da educação básica; 
II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, 
gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; 
III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do 
conhecimento; 
IV - ampliar o acesso à educação superior pública; 
V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as 
diferentes regiões do País; 
VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior à 
distância; e 
VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de 
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educação à distância, bem como a pesquisa em metodologias 
inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de 
informação e comunicação. 

 

Essa iniciativa do governo vem corroborar com a proposta deste trabalho na 

disseminação do ensino superior de ciências contábeis com a utilização de novas 

tecnologias de ensino. 

É sabido que o acesso ao ensino superior ainda é privilégio de poucos, dessa forma 

entende-se que a EAD venha contribuir de forma significativa para o atendimento da 

população que não compõe as estatísticas universitárias. Assim, diante da 

possibilidade de expansão do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal 

de Pernambuco, acredita-se ser a EAD, uma opção que deva ser agregada ao 

processo. 

Dessa forma, levanta-se a seguinte questão: Como utilizar a educação à distância 

para expansão do ensino de Ciências Contábeis?  

A hipótese levantada por este estudo é a de que a educação à distância pode ser 

proposta viável para a expansão do curso de Ciências Contábeis, oferecendo 

condições de serem implantados  pólos de apoio, além de campi avançados,  com 

os padrões de qualidade definidos pelo Ministério de Educação, visando tornar o 

processo de ensino e aprendizagem em contabilidade mais rico, dinâmico, atrativo 

facilitando a construção dos conhecimentos dos alunos e, de contribuir para a 

formação do profissional da área de Ciências Contábeis com maior alcance  

territorial. 
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Justificativa para Implantação de Curso na modalidade EAD 

Nos aspectos tecnológicos do ensino de contabilidade, a autora desta pesquisa 

destaca em sua dissertação de Mestrado, na qual investigou o ensino da disciplina 

contabilidade introdutória nas universidades públicas do Brasil, relativo à 

metodologia aplicada, com uso de ferramentas tecnológicas, que 100% dos 

professores consultados em sua pesquisa concordam em participar de cursos de 

capacitação para uso de recursos tecnológicos, bem como na elaboração de um 

software educativo para ensino de contabilidade, dentre outros instrumentos 

(ANDRADE, 2002). 

Já Silva (2002, p.122) em pesquisa aplicada com professores de contabilidade das 

universidades federais brasileiras, no mesmo período, aponta os seguintes 

resultados com relação ao interesse em educação à distância: 

Ordem 
decrescente 

Meios Nº Absoluto % 

1º Internet 49 57% 
2º Videoconferência 39 45% 
3º Software em CD-ROM 38 44% 
4º Teleconferência 35 41% 
5º Software em disquetes 21 24% 
6º Vídeo 19 22% 
7º Conferência p/computador 16 19% 
8º Audioconferência 15 17% 
9º Realidade Virtual 13 15% 

10º Correspondência 12 14% 
11º Televisão 10 12% 
12º Audiographics 9 10% 
13º Rádio 4 5% 

 
Quadro 02 – Meios escolhidos pelos professores para utilização na EAD 
Fonte: Adaptado de Silva (2002, p.121) 
 

Diante das características apresentadas até o presente momento, esta pesquisa 

visou desenvolver, aplicar e avaliar uma proposta pedagógica na modalidade de 

educação à distância que venha a atender às necessidades de abrigar a demanda 

de estudantes pelo curso superior em Ciências Contábeis, além de contribuir com o 

projeto de expansão do sistema federal de educação superior, especificamente no 

que tange ao ensino de contabilidade. 
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A proposta aqui elaborada optou por norteador das ações pedagógicas em EAD os 

referenciais de qualidade aprovados e indicados pelo Ministério de Educação. O 

referido documento ressalta o compromisso ético de quem educa à distância com o 

objetivo de desenvolver-se um projeto de caráter humanizador livrando o cidadão do 

aspecto massificador que não se confunde com o atingimento de grandes 

contingentes e devem ter por foco a aprendizagem do aluno superando a 

“racionalidade tecnológica que valoriza meios em detrimento dos fins”.3

O INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) 

divulga por meio eletrônico os dados do Cadastro da Educação Superior e indica em 

seu boletim informativo de número 146

 

4

 

, que em 2007 a região Nordeste possuía 92 

cursos superiores à distância, empatando com a região Sudeste. O relatório indica 

ainda que a região Sul vem logo a seguir, com um total de 71 cursos dessa 

modalidade. No entanto, nas regiões Norte e Centro-Oeste, os cursos superiores à 

distância ainda não alcançavam crescimento similar ao constatado no restante do 

País, indicando respectivamente o quantitativo de 28 e 22, conforme gráfico que 

segue: 

Gráfico 01 – EAD nas regiões 
Fonte: Informativo INEP no 146 

 
                                            
3 Disponível no endereço eletrônico:  
http://portal.mec.gov.br/seed/index.php?option=content&task=view&id=62&Itemid=191.  
Acessado em 01/04/2006 
4 Disponível no endereço eletrônico: http://www.inep.gov.br/informativo/2007/ed_146.htm.  Acessado 
em 02/02/2007 

http://portal.mec.gov.br/seed/index.php?option=content&task=view&id=62&Itemid=191�
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O mesmo informativo apontou que as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas foram 

as que mais se destacaram na modalidade como mostra o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 02 – Áreas em Destaque 
Fonte: Informativo INEP no 146 

 

Justifica-se, portanto esta pesquisa diante dos dados que comprovam que a 

modalidade vem se tornando mais uma opção de disseminação de cursos 

superiores nas regiões nordeste e sudeste, com perspectivas de crescimento nas 

demais regiões do País. 

Porém, deve-se atentar para o fato de que a superação da racionalidade tecnológica 

exige o domínio das linguagens e tecnologias de que se dispõe e, ainda, a abertura 

para a mudança de modelos “presenciais”, no que diz respeito aos “aspectos 

culturais, pedagógicos, operacionais, jurídicos, financeiros, de gestão e de formação 

dos profissionais envolvidos com a preparação e implementação desses cursos”.5

A mudança desse paradigma, do presencial (analógico) para o tecnológico (digital), 

deverá ser agregada aos poucos pelos responsáveis no processo de ensino e 

aprendizagem. 

  

                                            
5 Disponível no endereço eletrônico: 
 http://portal.mec.gov.br/seed/index.php?option=content&task=view&id=62&Itemid=191.  
Acessado em 01/04/2006 

http://portal.mec.gov.br/seed/index.php?option=content&task=view&id=62&Itemid=191�
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Desta forma, o objetivo principal desta pesquisa foi desenvolver, aplicar e analisar 

um modelo de EAD para o ensino de contabilidade, a partir das potencialidades 

identificadas na literatura atual, visando à expansão dos cursos. 

Para a consecução do objetivo geral se fizeram necessários: 1) um estudo 

exploratório da literatura sobre EAD; 2) descrever as características da Ciência 

Contábil considerando a responsabilidade do curso e dos professores em relação às 

exigências feitas ao profissional da área contábil. 

Inicialmente, foi aplicado e avaliado o modelo proposto em um curso piloto com as 

disciplinas que compõem o eixo de Auditoria e Contabilidade Governamental do 

curso de Ciências Contábeis da UFPE, e após os ajustes necessários, aplicou-se na 

disciplina Contabilidade Gerencial.  

Tendo em vista a evolução da sociedade e a necessidade cada vez mais visível de 

capacitar seus profissionais, associada às dificuldades de migração das regiões 

mais distantes das grandes capitais, esta pesquisa vem contribuir no processo de 

expansão do ensino de Ciências Contábeis em atendimento ao clamor da inclusão 

social e digital deste País. 

O presente trabalho consta de uma introdução, na qual são explicitados os objetivos 

e o problema da pesquisa. O primeiro capítulo descreve a fundamentação 

pedagógica, na qual se ancora este trabalho. O segundo capítulo apresenta a 

fundamentação tecnológica que orienta o modelo de EAD, aqui proposto. O capítulo 

três traz a fundamentação normativa da educação à distância no Brasil. O capítulo 

quatro apresenta o curso piloto que foi aplicado em parceria com a Fundação 

Joaquim Nabuco – FUNDAJ. O capítulo cinco destaca os procedimentos 

metodológicos aplicados. O capítulo seis apresenta, discute e analisa os resultados 

da aplicação do modelo, à luz da Teoria da Flexibilidade Cognitiva e, por fim, a 

conclusão da pesquisa com sugestões para trabalhos futuros. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – UM NOVO OLHAR PEDAGÓGICO PARA O 
ENSINO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
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1.1 Considerações Iniciais 

 

Este capítulo trata das concepções construtivistas no que concerne ao 

processo de aprendizagem na visão de diversos autores e estudiosos. Faz um 

levantamento dos papéis da escola, do professor e do aluno diante do 

construtivismo. Detalha ainda, a Teoria da Flexibilidade Cognitiva que serve de 

base para a aplicação da proposta pedagógica, apresentada neste trabalho.   

Na busca por uma nova base pedagógica para o ensino de Ciências Contábeis, 

encontramos nas idéias construtivistas pressupostos inovadores para esta área 

do saber. Assim, buscamos implementar estes pressupostos em nosso modelo 

de curso de Ciências Contábeis na modalidade à distância online. 

 

1.2 Aprendizagem e Conhecimento 

 

Dos diversos autores e pesquisadores que buscaram em sua trajetória de vida 

explicar como se dá a aprendizagem e a construção do conhecimento 

podemos destacar Piaget e Vygostsky, já que ambos foram contemporâneos e 

tinham a mesma preocupação com a questão do desenvolvimento humano. 

Mesmo que suas abordagens possam parecer contraditórias, encontramos 

alguns fatores que podem se complementar no entendimento do fenômeno da 

aprendizagem. São questões como: de que forma os alunos do ensino superior 

constroem o conhecimento? Como se dá o processo de elaboração de suas 

idéias? E como a lógica do pensamento passa do nível inicial para o nível 

superior? que nos levam a uma discussão focando o ensino superior. 

Mas o que é conhecimento? Coll, Marchesi e Palácios ancorados na teoria de 

Piaget conceituam conhecimento como “um processo e, como tal, deve ser 

estudado em seu devir, de maneira histórica” (2004, p.45). Justificam a 

inquietação de Piaget de não se contentar apenas com a resposta de como é 

possível o conhecimento, mas ainda de como o conhecimento muda e evolui 
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dentro de uma abordagem epistemológica. Conforme Coll, Marchesi e Palácios 

(op.cit.), Piaget define epistemologia genética “como a disciplina que estuda os 

mecanismos e os processos mediante os quais se passa ‘dos estados de 

menor conhecimento aos estados de conhecimento mais avançados’”. 

Entende-se que o conhecimento surge da “interação entre sujeito e objeto, será 

essencialmente uma construção” (COLL, MARCHESI e PALÁCIOS, 2004, p. 

47).  

Os estudos de Piaget e seus colaboradores consideram a aprendizagem com 

ênfase em seu processo, mais do que em seu resultado. Porém, seus estudos 

apontam que a capacidade do sujeito de aprender depende de seu nível de 

desenvolvimento biológico que leva ao desenvolvimento cognitivo. Portanto, o 

educador deve se preocupar com a capacidade individual de cada aprendiz 

analisando os conteúdos com os objetivos propostos para determinar as 

competências cognitivas necessárias ao aprendizado satisfatório. No entanto, 

ao aceitar-se que o conhecimento é progressivo, apropriando-se o sujeito do 

objeto, leva-se ao entendimento de que a “assimilação do primeiro às 

estruturas do segundo é indissociável da acomodação destas últimas às 

características do objeto” (FOSNOT et. al, p. 47). 

Dentro da concepção de Piaget, a passagem de um nível de menor 

conhecimento para um nível mais avançado, aponta para o entendimento de 

que a aprendizagem escolar não é uma recepção passiva, muito pelo contrário 

é um processo ativo de elaboração. Consideram-se os erros de compreensão, 

como uma assimilação incorreta ou incompleta do conteúdo. São tidos como 

uma estratégia do aprendiz na tentativa de aprender novos conteúdos, ou seja, 

tem a chance de errar e construir. O ambiente de ensino deve oferecer, 

portanto, a interatividade do conteúdo com os indivíduos envolvidos no 

processo de aprendizagem. Assim, o aprendiz poderá construir o conhecimento 

diante das ações efetivas e mentais, sobre o conteúdo da aprendizagem. 
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1.3 A Perspectiva Construtivista e o Ensino Superior 

 

Antes de discutirmos o processo de aprendizagem no ensino superior, se faz 

necessário caminhar pelos mesmos passos que Piaget, quando iniciou suas 

pesquisas sobre o desenvolvimento humano e como esse desenvolvimento 

pode influenciar na aprendizagem. 

Destaca-se aqui que vários estudiosos afirmam que a abordagem de Piaget 

“prima pelo rigor científico de sua produção, ampla e consistente ao longo de 

70 anos” (LA TAILLE, 1992; RAPPAPORT, 1981; FURTADO et. al,1999; COLL, 

1992; etc. apud TERRA)6

Do ponto de vista de Piaget, o conhecimento se realiza por meio de 

construções sucessivas baseadas na maturação do ser humano. Tal 

maturação foi por ele classificada em quatro estágios de desenvolvimento 

distintos. O primeiro, conhecido por período sensório-motor, vai de 0 (zero) a 

02 (dois) anos de idade e analisa os primeiros sentidos da criança diante de um 

mundo desconhecido por ela, no qual passa a habitar. As funções mentais 

limitam-se aos reflexos inatos conquistados mediante a percepção e os 

movimentos. O segundo período, pré-operatório, se encontra na fase dos 02 

(dois) aos 07 (sete) anos de idade, quando a criança apresenta o uso da 

função simbólica, ou seja, a criança representa suas ações em seu 

pensamento, pois é por meio da linguagem lógica que se percebe o 

pensamento do sujeito. No entanto, Piaget defende que “o desenvolvimento da 

linguagem depende do desenvolvimento da inteligência”

. Não se pode negar que apesar de não ter sido com 

intenções específicas de aprendizagem, a teoria de Piaget trouxe inestimáveis 

contribuições para a educação.  

7

                                            
6 Informação disponível no endereço eletrônico: 

. O terceiro período, 

das operações concretas, se evidencia dos 07 (sete) aos 12 (doze) anos. 

Neste período, a criança consegue realizar operações mentais e, não apenas 

aquelas identificadas no período sensório-motor (ações físicas), mas 

desenvolve a capacidade de interiorizar as ações por meio da ação mental, ou 

 http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicações/textosd0005.htm. Acesso em 15/10/2008. 
7 Idem. 

http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicações/textosd0005.htm�
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seja, sem precisar da ação física para encontrar a lógica das coisas. 

Dos 12 (doze) anos em diante, no período das operações formais, ampliam-

se as capacidades dos períodos anteriores. O indivíduo já consegue estruturar 

esquemas conceituais abstratos e por meio deles executar operações mentais 

dentro de uma lógica formal. É nessa fase que identificamos como se dá a 

aprendizagem do adulto e procuraremos fazer uma abordagem da teoria 

piagetiana diante das características dos alunos do ensino superior e, 

especificamente alunos do curso de Ciências Contábeis, nosso campo de 

estudo. 

Os estudos de Piaget focaram o processo que permita surgir a aprendizagem 

“em vez de rotular o tipo de lógica usado pelos aprendizes (ou seja, pré-

operatória, concreta ou formal)” (FOSNOT, et. al., 1998, p. 28).  

Nos últimos 15 anos de sua vida, Piaget se preocupou em aprofundar seus 

estudos sobre o mecanismo da equilibração. Este mecanismo é usado para 

motivar as aprendizagens. 

É por meio da contradição que se provoca o desequilíbrio, a motivação interna 

e conseqüente acomodação. Fosnot et. al. discutem as três propostas de 

acomodações que poderiam ser construídas por aprendizes, de acordo com 

Piaget, diante desse desequilíbrio: 

(1) poderiam ignorar as contradições e perseverar em seu 
esquema ou idéia inicial; 
(2) eles poderiam oscilar, mantendo ambas as teorias 
simultaneamente e lidando com a contradição, fazendo cada 
teoria servir para casos específicos e separados, ou 
(3) eles poderiam construir uma noção nova, mais abrangente, 
que explicasse e resolvesse a contradição anterior (FOSNOT 
et. al., 1998, p.33). 
 

O que se deve salientar é que em quaisquer das hipóteses, tais acomodações 

são decorrentes de um comportamento interno auto-organizador do aprendiz. 

Muito embora os estudos de Piaget apresentem como último o período das 

operações formais, observa-se que muito ainda está por ser construído pelo 

indivíduo adulto, pois de acordo com suas conquistas cognitivas que 
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teoricamente foram adquiridas no decorrer de sua vida, até então, continuarão 

presentes nos anos seguintes. Assim, pode-se afirmar que os adultos 

continuam em constante desenvolvimento, seja do ponto de vista cognitivo, 

físico ou afetivo.  Dessa forma as equilibrações, orientadas por Piaget, também 

se observam no sujeito adulto. 

Nesse sentido, Saravali (2005, p. 13) citando Legendre afirma que para 

“assimilar os conhecimentos científicos elaborados [...] é necessário dispor das 

estruturas próprias do pensamento operatório formal”. Evidentemente que para 

o adulto o meio não se apresenta tão cheio de novidades quanto para um 

recém-nascido, no entanto suas experiências vividas correspondem a uma 

transformação experiencial para uma transformação conceitual. Entende-se, 

portanto, que “suas inúmeras experiências anteriores formam sistemas ou 

modelos” e o adulto “vai interpretar a realidade”, ou seja, [...] “uma nova 

informação irá sempre ser observada pelo filtro desses saberes já construídos 

anteriormente e/ou servirá para reestruturá-los mediante um processo de 

equilibração” (op.cit). 

Dessa forma, podemos entender que o estudante universitário encontra-se no 

período das operações formais, pois já traz em sua bagagem de vida 

experiências vividas nos períodos anteriores e se abre um leque de novos 

conhecimentos que precisam ser aprendidos e construídos. 

No caso específico do aluno de contabilidade, os novos conhecimentos são de 

extrema complexidade devido ao raciocínio específico exigido do aprendiz. Por 

outro lado, o professor necessita identificar os primeiros conflitos na 

aprendizagem diante de um conhecimento novo e não experimentado nas 

fases anteriores, descritas por Piaget. Esses conflitos ocorrem principalmente 

no primeiro contato do aluno com a teoria contábil, quando se exige que ele 

entenda o mecanismo de débito e crédito, provocando nitidamente um 

desequilíbrio no raciocínio lógico, que só voltará a se re-equilibrar quando o 

docente se utiliza de analogias e representações para elucidar o mecanismo 

contábil.  
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1.4 Construtivismo e Construção do Conhecimento 

 

O construtivismo segundo Fosnot et. al. (1998, p. xi) “[...] descreve o que é 

‘saber’ como nós ‘viemos a saber’”. Nesta abordagem elege-se a 

aprendizagem como foco no processo de construção do conhecimento 

oportunizando aos alunos experiências concretas e significativas. “O 

conhecimento é tido como temporário, não-objetivo, internamente construído, 

social e culturalmente intermediado” (op.cit). Dessa forma, entende-se que o 

aluno possa alcançar padrões, questionamentos e assim construir os próprios 

conceitos e modelos. 

O construtivismo encara a aprendizagem como um processo auto-regulador e, 

por isso, enfrenta conflitos diante dos modelos pessoais já existentes e as 

novas construções de representações da realidade a partir de novos 

significados desenvolvidos por meio da “atividade social, do discurso e do 

debate” (ibidem). Nesta perspectiva, rejeita-se o modelo da simples 

transmissão de conteúdos, pré-elaborados característicos da abordagem 

voltada para o ensino. Abandona-se a idéia de que sejam incorporadas cópias 

do conhecimento do professor como sendo o ideal para todos; o modelo de 

conceitos que podem ser divididos em etapas, por se considerar que o aluno 

ainda não possui habilidades necessárias para avançar em seu aprendizado, 

ou seja, o foco neste caso é o ensino modelado pelo entendimento dos 

professores. 

Na visão construtivista sugere-se que o ensino dê oportunidades aos alunos de 

experiências que tenham significados dentro de seu contexto, nos quais 

possam “buscar padrões, levantar suas próprias perguntas e construir seus 

próprios modelos, conceitos e estratégias” (FOSNOT et. al. 1998, p.xi). 

Estimula-se a autonomia do discente afastando-o da concepção de que se 

deve aprender o que o professor sabe. 

Observa-se que numa concepção construtivista, a escola tem o papel de 
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promover o desenvolvimento a partir do incentivo à atividade mental construtiva 

dos alunos. Assim, a escola é a responsável por transformar o aprendiz em um 

ser único, com suas próprias reflexões diante de sua realidade e no contexto 

de seu grupo social. O conhecimento é construído por meio da aprendizagem 

ativa, fruto de uma construção pessoal. Nesta perspectiva, “a escola torna 

acessíveis aos seus alunos aspectos da cultura que são fundamentais para seu 

desenvolvimento pessoal, e não só no âmbito cognitivo assim, [...] a 

aprendizagem contribui para o desenvolvimento na medida em que aprender 

não é copiar ou reproduzir a realidade” (COLL, et. al. 1978, p. 19). 

O construtivismo se destaca das demais teorias da cognição a partir do 

trabalho de Piaget, defendendo que o conhecimento “não tem, e não pode ter, 

o propósito de produzir representações de uma realidade independente, mas 

antes tem uma função adaptativa” (FOSNOT et. al., p.19). 

O construtivismo se diferencia das teorias de aprendizagem por sua postura 

não-positivista opondo-se diretamente ao Behaviorismo, por exemplo, que 

considera a psicologia, um estudo científico explicando a aprendizagem em um 

sistema de respostas comportamentais a estímulos físicos. Preconiza-se no 

“efeito do reforço, da prática e da motivação externa sobre uma rede de 

associações e comportamentos aprendidos”. (ibidem, p.26). Na abordagem 

behaviorista o currículo é dividido, o conteúdo é disposto em partes que 

orientam as habilidades necessárias para o avanço do aprendizado em uma 

seqüência hierárquica do simples para o mais complexo. Fosnot et. al. (1998, 

p.26) citando Bloom (1956) e Gagne (1965), apontam as seguintes suposições 

da Teoria Behaviorista: 

1. que observar, escutar explicações de professores que 
comunicam claramente ou engajar-se em experiências, 
atividades ou sessões práticas com retorno resultará em 
aprendizagem e 
2. que habilidades proficientes produzirão quantitativamente o 
todo ou o conceito mais abrangente. 
 

Os autores completam tais suposições baseados em Skinner (1953) 

esclarecendo que, nesta abordagem, os alunos são agentes passivos e 

precisam de motivação externa e de reforço. 
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Nas palavras de Coll et al (1978, p. 10), “a concepção construtivista não é, em 

sentido estrito, uma teoria, mas um referencial explicativo que, partindo da 

consideração social e socializadora da educação escolar, integra contribuições 

diversas [...]”. Significa dizer que não é um livro de receitas que se preste a 

resolver os problemas educacionais. E nem seria possível se forem observadas 

todas as complexas variáveis que envolvem o ambiente educacional e os 

sujeitos nele inseridos.  

Apesar de seus estudos terem sido voltados à estruturação cognitiva 

progressiva dos indivíduos, Piaget também observou os efeitos sociais sobre o 

processo da aprendizagem, porém considerando-os como uma fonte do conflito 

cognitivo e conseqüentemente desequilibração provocando o desenvolvimento.  

Nesse sentido, destaca-se o trabalho de Lev Vygotsky que se dedicou a 

estudar o efeito da interação social, linguagem e cultura sobre a aprendizagem.  

Castorina et al. (2006, p.11) afirmam que Vygotsky “defendeu um estudo inter-

relacionado e não reducionista das funções e processos psicológicos”. Para ele 

dois são os instrumentos essenciais para o desenvolvimento cognitivo: a 

interação social e o instrumento lingüístico. Daí sua teoria classificar-se como 

histórico-social do desenvolvimento.  

Vygotsky levantou a hipótese da Zona de Desenvolvimento Proximal, para 

evidenciar “o caráter orientador da aprendizagem com relação ao 

desenvolvimento cognitivo” (CASTORINA et. al. 2006, p.19), o que significa 

dizer uma área intermediária entre o nível real e o nível potencial de um 

indivíduo, ou seja, o que ele só pode fazer com ajuda de outro e o que ele pode 

fazer sozinho. Dessa forma, destaca-se a relação entre os conceitos 

espontâneos e os conceitos científicos. 

Entende-se por conceitos espontâneos aqueles desenvolvidos naturalmente no 

processo de construção, são as experiências cotidianas. Já os conceitos 

científicos são os originados da educação formal, da sala de aula que são 

impostos por meio de acordos culturais, ou seja, não podem ser considerados 

espontâneos. Diante dessas observações, a Zona de Desenvolvimento 
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Proximal explica a passagem dos conceitos espontâneos para os conceitos 

científicos. É o “lugar onde os conceitos espontâneos [...] encontram a 

sistematicidade e a lógica do raciocínio [...]”(FOSNOT et. al., 1998, p.36). 

Os estudos de Vygotsky buscaram o diálogo para esclarecer o processo da 

aprendizagem. Ele acreditava que por meio das conversas, questionamentos e 

o diálogo entre os indivíduos, produzia-se a aprendizagem mais efetiva. 

Em suma, o ponto de discordância entre Piaget e Vygotsky no que se refere à 

forma como se constrói o conhecimento, destaca-se quando o primeiro defende 

que o conhecimento ocorre “de dentro para fora”, numa visão genética e, o 

segundo afirma categoricamente que o conhecimento se dá “de fora para 

dentro”, diante da internalização dos fatores culturais. 

 

1.5 Aprendizagem Significativa 

No processo de aprendizagem significativa, as idéias que são expressas por 

meio de símbolos se relacionam com as informações adquiridas anteriormente 

pelo aluno, seja de forma arbitrária ou não. Entende-se que a aprendizagem 

significativa parte da disposição do aluno em aprender, essa é sua condição, 

pois se o aluno decide apenas decorar a matéria não se pode considerar algum 

significado. 

Dentro dessa abordagem, identifica-se a necessidade de conceitos prévios. Por 

exemplo, trazendo para o campo de estudo desta pesquisa, o aprendiz em 

contabilidade necessita dos conceitos das demonstrações contábeis antes de 

ser consultado acerca das mutações que essas demonstrações podem sofrer, 

de acordo com as ações gerenciais sobre o patrimônio da entidade. Porém, 

para que se alcance verdadeiramente uma aprendizagem significativa, o aluno 

deve estar disposto ao aprendizado de determinada matéria e essa disposição 

depende da motivação, ansiedade e outros fatores que devem ser observados 

pelo professor. 

Além dos itens até agora citados, deve-se observar o material a ser utilizado, 
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visando à aprendizagem. Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p.37) apontam 

dois critérios para a produção de um “material de aprendizagem logicamente 

significativo” que não seja aplicado de forma arbitrária ou substantiva. Os 

autores se referem à forma arbitrária, quando se trata de uma aprendizagem 

executada por meio de experimentos realizados em laboratórios, considerados 

pelos autores sem sentido e objetivando estimular a aprendizagem dita 

automática. 

No que se refere aos tipos de aprendizagem significativa, os autores indicam a 

representacional como sendo a mais básica “que implica aprender o significado 

de símbolos particulares [...] ou aprender o que eles representam” (AUSUBEL, 

NOVAK e HANESIAN, 1980, p.39), quando o indivíduo se depara com algo 

desconhecido para ele e entende que é necessário para seu desenvolvimento, 

portanto é algo que ele precisa aprender. Dessa forma, se dá o processo de 

aprendizagem representacional, ou seja, passa a ter alguma representação ou 

significado para o indivíduo. Vejamos, por exemplo, o caso do aprendiz em 

contabilidade que desconhece o mecanismo de débitos e créditos, ou que este 

tenha para ele outro significado que a ciência contábil vise por finalidade 

explorar: utilizando-se a representação de uma balança convencional, pode-se 

associar ao estado patrimonial representado pela demonstração contábil 

conhecida por Balanço Patrimonial. A figura dois representa simbolicamente o 

patrimônio de uma entidade e suas possíveis situações. 

 

Figura 02 – Representação Patrimonial 
 

Ausubel, Novak e Hanesian (1980) explicam ainda dois outros tipos de 

aprendizagem significativa que merecem destaque: aprendizagem de conceitos 
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e aprendizagem proposicional. 

A aprendizagem de conceitos consiste na formação de conceitos de uma 

determinada matéria. Os autores destacam que “os conceitos [...] são também 

representados por símbolos particulares, assim como são outras formas de 

unidades referenciais” (op.cit, p. 40). Portanto, conceituar a situação 

patrimonial de uma determinada entidade consiste em se conceituarem 

inicialmente os itens que compõem o patrimônio para só então conceituá-lo no 

conjunto. 

Já a aprendizagem proposicional se ocupa com o “aprendizado do significado 

de novas idéias expressas de forma proposicional” (idem). Nesse aspecto, o 

exemplo contábil que vem sendo desenvolvido, em cada uma das 

aprendizagens, pode ser expresso com a proposição de levar ao conhecimento 

do aluno as conseqüências na tomada de decisões gerenciais que afetam não 

apenas as empresas, mas a sociedade como um todo. 

Coll, Marchesi e Palácios (2004) destacam a teoria da aprendizagem criada por 

Ausubel, para descrever as idéias que dão sentido coerente aos seus estudos 

e de seus colaboradores.  Explicam as duas principais idéias que orientam uma 

aprendizagem significativa. A primeira trata especificamente da aprendizagem 

formal, ou seja, dentro da escola, enquanto a segunda vincula-se à 

complexidade do fenômeno educacional. O ponto de conflito entre as duas se 

situa na abordagem empírica que confere à primeira, o trabalho em sala de 

aula, situações de ensino formal, enquanto a outra reclama uma teoria que 

venha orientar a prática docente, visando uma melhoria na ação docente.  

De acordo com Coll, Marchesi e Palácios (2004, p. 60), Ausubel e seus 

colaboradores “sempre consideraram que as teorias da aprendizagem e do 

ensino são interdependentes e ao mesmo tempo reciprocamente irredutíveis; 

as segundas devem basear-se nas primeiras, embora devam ter caráter mais 

aplicado”. Os autores relatam que o que levou Ausubel a elaborar sua proposta 

de aprendizagem se deve ao fato de existirem poucas propostas de teorias do 

ensino que tomassem por base os conhecimentos das teorias de 

aprendizagem. Dessa forma, seu estudo está dirigido à análise das 
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características dos vários tipos de aprendizagem no ambiente escolar visando 

“construir conhecimentos com significado para os alunos” (COLL, MARCHESI e 

PALÁCIOS, 2004, p. 61). 

 

1.6 A Teoria da Flexibilidade Cognitiva - TFC e a Capacidade de 

Solucionar Problemas 

 

Como visto até agora, compreender o processo de ensino/aprendizagem tem 

sido objeto de estudo de diversos pesquisadores. Seja pela ótica da psicologia, 

seja pela da educação, o fenômeno da aprendizagem intriga todos os sujeitos 

nele envolvidos. 

Com o advento das novas tecnologias, as questões que envolvem os 

processos de ensino e de aprendizagem receberam tipos diferentes de 

comunicação, a exemplo dos hipertextos, hiperdocumentos, simulações 

interativas e ambientes virtuais. 

De acordo com Carvalho (1998), no final da década de oitenta e início da 

década de noventa acontecia uma grande euforia pelo hipertexto. Porém, a 

desorientação no hiperespaço provocou desmotivação em seus utilizadores, 

principalmente no que se refere à aprendizagem, fazendo surgir novos estudos 

para tentar solucionar esse problema. A TFC surge, então, trazendo propostas 

de orientação para representação do conhecimento “para ensino e para 

aprendizagem de assuntos complexos e em ambientes pouco estruturados [...]” 

(CARVALHO, 1998, p.03). Dessa forma, pretende-se que o aprendiz use o 

conhecimento de maneira flexível, entendendo-se que ele deve ser ensinado 

também de forma flexível. 

Diante deste cenário, Rand Spiro desenvolveu a TFC que se preocupa com a 

aprendizagem do ponto de vista da flexibilidade cognitiva, para resolver 

problemas de aprendizagem caracterizados no nível avançado e em ambientes 

não estruturados. 
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Carvalho (1998) afirma que a TFC não pode ser considerada uma teoria geral 

por não se aplicar a qualquer nível de conhecimento, mas a um nível 

específico, ou seja, o nível avançado de conhecimento, em domínios 

complexos e pouco estruturados. 

O nascituro desta teoria surgiu devido a problemas de aprendizado nas aulas 

do curso de Medicina nos Estados Unidos. Carvalho (1998) explica que Spiro 

foi convidado para pesquisar os problemas de negligência médica naquele 

país. Relata que o professor, entrevistando os alunos do curso de Medicina, 

identificou a dificuldade de compreensão conceitual e da transferência desses 

conhecimentos em situações novas.  

A autora (1998, p. 139) descreve a Teoria da Flexibilidade Cognitiva como 

“uma teoria construtivista de ensino e de aprendizagem [...] serve-se da 

analogia da paisagem como representação do conhecimento [...] e da metáfora 

da ‘travessia da paisagem em várias direções’ [...]”. Segundo ela, a travessia 

da paisagem foi inspirada na obra: Investigações Filosóficas de Wittgenstein 

(1987). O autor utiliza a travessia na exposição escrita não convencional, 

enquanto que Spiro a utiliza como uma teoria base da aprendizagem, do 

ensino e da representação do conhecimento.  Tal analogia procura esclarecer 

como se dá a aprendizagem, envolvendo o aprendiz em situações diversas por 

meio de casos que exigem deste, o raciocínio na solução de problemas 

complexos. Seu objetivo é o de promover no aluno o uso flexível do 

conhecimento fazendo com que ele acesse a mesma informação várias vezes, 

mas com diversas finalidades e conseqüentemente olhando uma mesma 

informação por diversos ângulos. 

De acordo com Feltovich et. al., citados por Carvalho (1998), a utilização de 

analogias é importante, desde que se tomem determinados cuidados. Seu uso 

indevido pode induzir a concepções alternativas, ou seja, se as analogias não 

forem precisamente elaboradas podem provocar uma acomodação no 

aprendiz, limitando sua compreensão apenas àquela situação. 

Dessa forma, conforme relata Carvalho (1998), Spiro et. al. encontraram, no 

curso de Medicina, oito formas que as analogias contribuíram para o 
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surgimento de concepções alternativas, ressaltando que possuíam em comum 

a inadequação na informação ou informação enganosa para compreensão do 

assunto assim, o conhecimento, na prática, ficou resumido à analogia. 

Para se compreender o que são tratados nos “domínios complexos” e “pouco 

estruturados” necessita-se de um esclarecimento inicial no que diz respeito aos 

níveis de aquisição de conhecimento, considerados pelos autores.  

Carvalho (1998) descreve a existência de três níveis de conhecimento que 

Spiro et. al. consideram pertinentes: introdutório, avançado e de 

especialização. O nível avançado, por ser o intermediário entre o introdutório e 

o de especialização, necessita de cuidados particulares, em vista de que 

precede a especialização e exige mais do que uma simples exposição do 

assunto como acontece no nível introdutório. É nesta fase em que se “deve 

alcançar uma compreensão profunda do assunto para se poder aplicar esse 

conhecimento flexivelmente em diferentes contextos” (CARVALHO, 1998, 

p.144). 

Porém, Spiro observou que “mesmo na fase introdutória uma abordagem 

simplificada de um assunto complexo dificulta o domínio do assunto numa fase 

avançada” (CARVALHO, 2008, p. 149). 

A autora (1998, p.145/146) ao se detalhar na complexidade conceitual e nos 

domínios pouco estruturados, destaca os motivos apresentados por Feltovich 

et. al. relativos aos conceitos em medicina pelas exigências cognitivas, os 

quais classificaram essas exigências em quatro categorias: “(1) Exigências ao 

nível da memória; (2) Exigências ao nível da representação formal; (3) 

Exigências ao nível da ‘intuição’ ou do conhecimento prévio e (4) Exigências de 

noções de regularidade” (grifos da autora). 

Conforme desenvolvemos com relação ao conhecimento contábil, no item que 

tratou da aprendizagem significativa, utilizaremos o mesmo procedimento, para 

trazer as características da TFC, ao campo de estudo deste trabalho. 

No que diz respeito ao item (1) destacado por Carvalho (1998), pode-se 

comparar a mesma exigência, observada no curso de Medicina, ao curso de 
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Ciências Contábeis, pois os conceitos também são em elevado número e 

exigem do aprendiz processos cognitivos simultâneos sobrecarregando o nível 

de memória.  No nível da exigência da representação formal, necessita-se de 

um grau de abstração que leve à compreensão dos aspectos pouco concretos 

e às representações simbólicas, por meio de equações matemáticas, por 

exemplo. O conhecimento prévio, ou seja, no nosso exemplo, o conhecimento 

dos conceitos das demonstrações contábeis, pode não ser coincidente com os 

conhecimentos que se tem a respeito do tema, causando conflito no 

aprendizado. E por fim, a exigência de noções de regularidade pode ser 

associada à variedade de aplicações das demonstrações contábeis, de acordo 

com seus conceitos e com sua dependência a outros conceitos aos quais 

estejam atrelados. Dessa forma, exige do aprendiz o conhecimento e a 

compreensão de uma extensa quantidade destes conceitos. 

Dentro das semelhanças da medicina com cursos da área das Ciências Sociais 

e Aplicadas, pode-se citar ainda o trabalho de Lima (2001, p.6) que apresenta 

uma proposta de aplicação da TFC para estudantes de cursos de 

Administração. O autor explica que  

a proposta nasceu das seguintes premissas: a) os cursos 
superiores de administração perdem em eficácia pedagógica 
pela fragmentação excessiva do conhecimento organizacional 
em disciplinas isoladas, com poucos mecanismos de interação 
interdisciplinar e re-significação destes fragmentos;  

b) por conta disso, os alunos de administração têm dificuldade 
de visualizar a complexidade das interdependências sistêmicas 
entre as dimensões funcionais de uma organização típica [...];  

c) para aumentar a capacidade destes alunos de produzir 
sentido com os conteúdos que lhes são apresentados é 
necessário contextualizar de forma interdisciplinar o ensino de 
gestão; por fim,  

d) uma maneira atraente de atingir este objetivo é estimular os 
alunos a criar e utilizar estudos de casos mediados por 
computador de um alto grau de complexidade, enriquecidos por 
situações-problema que cubram um amplo espectro de 
ementas do curso de administração e que permitam ao 
estudante explorá-los de acordo com as suas próprias 
prioridades e ritmo de aprendizado. 

Identificam-se assim, as mesmas dificuldades constatadas por Spiro e 
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colaboradores, em seus estudos. 

 

1.6.1 A Teoria na Prática 

 

A Teoria da Flexibilidade Cognitiva se utiliza da metodologia de casos e das 

travessias temáticas, o que a torna adequada a um cenário de aprendizagem 

construtivista. 

Pedro e Moreira (2005, p.641) afirmam, citando Shuman, que o estudo de caso 

“é na sua essência, uma história, uma narrativa, um evento ou experiência que 

liga uma situação particular a princípios, teorias ou métodos mais gerais”8

Entende-se que a metodologia de casos promove o conhecimento por meio da 

construção ativa do aprendiz, o qual interpreta o problema e aplica o conteúdo 

aprendido. O caso apresenta-se ainda como flexível, na medida em que “evita 

a construção de representações do conhecimento rígidas e generalizadoras, ao 

mesmo tempo em que promove a capacidade de transferência de 

conhecimento para situações detentoras de novidade” (op.cit, p.642) 

. 

Assim, um caso é uma representação da realidade, com problemas reais, 

analisados e tratados em ambientes controlados. 

9

Dessa forma, a complexidade de um caso será compreendida numa seqüência 

de partes, de diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas, fazendo com 

. 

A TFC utiliza-se também das travessias temáticas que, segundo Carvalho 

(1998), só se consegue a compreensão de determinado domínio depois que se 

atravessam as paisagens em várias direções. Essa travessia significa uma 

desconstrução. Ou seja, o caso é analisado pela desconstrução da situação em 

análise (mini-casos), por meio dos múltiplos temas aplicados ao caso 

(travessias temáticas). 

                                            
8 Informação obtida no endereço eletrônico: 
 http://www.nonio.uminho.pt/challenges/05comunicacoes/Tema11/07LuisPedro.pdf. Acesso em 
20/04/2008. 
9 Idem. 

http://www.nonio.uminho.pt/challenges/05comunicacoes/Tema11/07LuisPedro.pdf�
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que o assunto seja visto de diferentes ângulos, promovendo assim, a 

flexibilidade cognitiva no sujeito, para a solução do problema proposto. Assim, 

a Teoria se utiliza dessa metodologia para avaliar a aprendizagem pela 

aplicação de estudo de caso e da desconstrução dos casos em mini-casos, por 

meio das travessias temáticas.  

Acreditamos que esta metodologia construtivista aplicada às Ciências Sociais e 

Aplicadas venha contribuir para dirimir ou até solucionar os problemas do 

ensino e da aprendizagem em um campo de tamanha complexidade quanto ao 

que aplica seus conhecimentos à sociedade, mensurando os efeitos das 

decisões gerenciais. 

No capítulo que trata dos resultados desta pesquisa, detalharemos melhor os 

passos da aplicação da TFC em uma turma do curso de Ciências 

Administrativas, pois entendemos que a aplicação direta da teoria na prática 

facilita a clareza da proposta neste trabalho. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – EDUCAÇÃO SUPERIOR E AS TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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2.1  Considerações Iniciais 

 

Este capítulo tem por objetivo trazer ao leitor algumas informações acerca da 

origem da educação à distância, bem como do surgimento das tecnologias no 

campo educacional. Enfoca o uso da internet na educação superior e os papéis 

dos sujeitos envolvidos nesse cenário. 

 

2.2  Tecnologias e Educação à Distância 

 

Inicialmente se faz necessário desmistificar a idéia de que a tecnologia 

educacional tem por significado a pura e simples utilização de tecnologia na 

educação. Ela ultrapassa essa idéia primária e explora “uma relação inexorável 

entre tecnologia, métodos educacionais, computação, psicologia, políticas e 

todos os meios disponíveis para se alcançar efetivamente um aprendizado 

consistente” (OLIVEIRA NETTO, 2005, p.13). 

Conforme Belloni (2002, p.124) citando Carmo (1998) 

Embora não seja o único fator determinante, a tecnologia está 
fortemente associada ao desenvolvimento da Educação à 
Distância: dos trens americanos avançando para o oeste 
selvagem, levando a civilização, ao ciberespaço invadindo 
nossas casas e cativando nossa atenção e nossas crianças, o 
avanço técnico dos meios de comunicação, sempre 
impulsionou o desenvolvimento de experiências de ensino à 
distância, 

A Educação à Distância não é nenhum modismo tecnológico, pois existe há 

pelo menos 150 anos no mundo, mas seu crescimento e desenvolvimento 

aconteceram principalmente nas duas últimas décadas do século XX 

(OLIVEIRA, 2003). 

De acordo com Landim (1997), a Educação à Distância teve seu nascituro 

embasado no ensino por correspondência e o primeiro registro dessa 
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modalidade de ensino data de 20 de março de 1728, quando o jornal Gazeta 

de Boston ofereceu em um anúncio material para ensino e tutoria por 

correspondência. 

O quadro 03 apresenta uma breve descrição do surgimento da EAD no mundo, 

destacando-se que foi na Suécia que se registrou o primeiro curso de 

contabilidade. 

LOCAL DESCRIÇÃO 

SUÉCIA Registra sua primeira experiência em 1833, com 
um Curso de Contabilidade. 

INGLATERRA 

Inicia em 1840 e, em 1843, é criada a Phonografic 
Corresponding Society. A Open University, criada 
em 1962, mantém um sistema de consultoria, 
apoiando outras nações a “fazer” uma EAD de 
qualidade. 

ALEMANHA Em 1856, fundou o primeiro instituto de ensino de 
línguas por correspondência. 

EUA Inicia em 1874, com a Ilinois Weeleyan University. 

PAQUISTÃO A partir de 1974, a Universidade Aberta Allma Iqbal 
inicia a formação de docentes via EAD.  

SRI LANKA 

Desde 1980, a Universidade Aberta de Sri Lanka 
tem procurado atender setores importantes para o 
desenvolvimento do país: profissões tecnológicas 
e formação docente. 

TAILÂNDIA 
A Universidade Aberta Sukhothiai Thommathirat 
tem cerca de 400.000 alunos em diferentes setores 
e modalidades. 

INDONÉSIA 
A Universidade de Teburka foi criada em 1984 
para atender a uma forte demanda por estudos 
superiores; prevê alcançar 5 milhões de alunos. 

ÍNDIA 
Criada em 1985, a Universidade nacional Aberta 
Indira Gandhi objetiva atender à demanda de 
Ensino Superior. 

AUSTRÁLIA 

É um dos países que mais investe em EAD, mas 
não dispõe de nenhuma universidade 
especializada apenas nessa modalidade. Nas 
Universidades de Queensland (1859), New 
England (1920), Macquary (1967), Murdoch (1970) 
e Deakin (1970), desde 1990 a percentagem de 
alunos à distância é maior ou igual à de alunos 
presenciais. 

MÉXICO O Programa Universidade Aberta foi inserido na 
Universidade Autônoma do México em 1977. 

COSTA RICA A Universidade Estatal à Distância da Costa Rica 
foi criada em 1977. 

VENEZUELA A Universidade Nacional Aberta da Venezuela foi 
criada em 1977. 

COLÔMBIA A Universidade Estatal Aberta e à Distância da 
Colômbia foi criada em 1983. 

 
Quadro 03 – EAD no Mundo 
Fonte: Adaptado de Gonzalez (2005, p. 34/35) 
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A partir da segunda metade do século XX a evolução no tratamento da 

informação vem ocorrendo em diversas áreas, destacando-se, entre elas, as 

áreas de comunicação e de processamento de informações (SOARES, LEMOS 

e COLCHER, 1995). A confluência dessas duas áreas revolucionou a 

sociedade contemporânea, oportunizando o advento de novas formas de 

comunicação, nas quais redes de computadores atuam como uma das mais 

influentes fontes propulsoras de uma nova ordem geopolítica (que se torna 

nítida na figura da globalização), tecnológica e organizacional. 

Conseqüentemente, esta nova ordem mudou a maneira como os negócios 

funcionavam, o modo de trabalho das pessoas e, também, está reformulando 

as expectativas, necessidades e oportunidades educacionais e de constante 

aprendizado (HÄMÄLÄINEN, WHISNSTON e VISHIK, 1996; URDAN e 

WEGGEN, 2000). 

Com base nesses desafios surge a necessidade de melhorar a efetividade do 

capital humano das empresas, ou seja, propiciar uma melhor capacitação e 

desenvolvimento contínuo de pessoal. Isso está provocando um aumento de 

demanda por novas competências, uma vez que o conhecimento cada vez 

mais se transforma em um produto de rápida obsolescência, impondo a 

necessidade de um aprendizado constante (HÄMÄLÄINEN, WHISNSTON, e 

VISHIK, 1996; ROSENBERG, 2002). 

Essa rápida obsolescência do conhecimento deve-se, em grande parte, à 

velocidade com que estão surgindo novos produtos, devido à diminuição dos 

ciclos de produção e do período de vida dos mesmos, o que faz com que as 

informações recebidas e treinamentos realizados tornem-se rapidamente 

obsoletos (URDAN e WEGGEN, 2000). Isso está levando as organizações a 

realizarem diversas mudanças culturais e estruturais para tornarem-se 

competitivas nesse mercado cada vez mais dinâmico. Entre essas mudanças 

encontra-se o comprometimento direto, por parte das organizações, com a 

educação e o desenvolvimento de seus colaboradores (MEISTER, 1999). 
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Esse investimento no capital humano está fazendo com que as organizações 

sigam claramente as iniciativas apontadas pela literatura como estratégia de 

desenvolvimento organizacional: centros de treinamento ou universidades 

corporativas (PEAK, 1997; MEISTER, 1999; ALPERSTEDT, 2000; GERBMAN, 

2000). 

Nessas iniciativas a educação à distância online surge como uma das 

principais soluções para treinamento e aprendizagem dos colaboradores nas 

organizações, estabelecendo um mercado que será cada vez mais explorado, 

sobretudo por empresas de grande porte, como uma ferramenta para difundir 

conhecimentos em pontos geograficamente dispersos (DE LUCA, 2002; 

TESTA; FREITAS, 2002; ROSENBERG, 2002). 

Esse crescimento dos cursos de EAD nas organizações vem sendo 

potencializado por diversos fatores: o alto custo da educação tradicional; a 

rapidez da mudança dos conteúdos dos cursos de forma dinâmica e 

personalizada; a limitação de ordem temporal (ditadas por horários de trabalho 

e dificuldades de deslocamento); a importância crescente da aprendizagem 

continuada; as limitações geográficas (impossibilitando o deslocamento de 

potenciais alunos localizados em regiões distantes); a globalização dos 

negócios e da educação; a evolução das tecnologias interativas de 

comunicação; entre outros (HÄMÄLÄINEN, WHISNSTON; VISHIK, 1996; 

URDAN; WEGGEN, 2000; ROSENBERG, 2002). 

As vantagens da Educação à Distância que foram documentadas por alguns 

pesquisadores, incluem a possibilidade de um aprendizado que pode ser feito 

em qualquer lugar e a qualquer momento, a disponibilidade de diversos estilos 

e métodos de ensino, a redução dos custos estruturais, entre outros (HWANG, 

1998, 2002; SUN; CHOU, 1996).  

Oliveira (2003) relata o desprestígio com que a EAD era tratada em passado 

bem recente no Brasil acreditando-se tratar de uma “modalidade educacional 

de segunda categoria”. No entanto, a evolução das tecnologias e seu uso na 

educação vêm mudando esta imagem negativa e impulsiona cada vez mais o 

crescimento da EAD apesar das polêmicas e desafios ainda existentes.  
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De acordo com Versuti (2006), inicialmente a educação à distância foi 

conceituado pelo que ela não era, e não pelas suas características próprias. 

Neste sentido era fácil observar as comparações feitas da EAD com a 

modalidade de ensino presencial, conceituação esta dando apenas um 

entendimento parcial do que vem a ser a educação à distância. Somente a 

partir das décadas de 70 e 80 a EAD foi sendo definido por suas características 

próprias. 

Através desse comportamento, foram sendo estabelecidas conceituações mais 

científicas, apontando o que estudos mais recentes mostram, ou seja, 

definições que, se não são homogêneas, são mais precisas, tais como as de G. 

Dohmem (1967), M. Moore (1973), B. Holmbergue (1977), e O. Peters (1973) 

conforme apresentado no estudo de Keegan (1991 apud Nunes, 1994), 

descrito a seguir. 

Sob este entendimento, G. Dohmem (1967), apud Nunes (1994, p.06), 

conceitua a educação à distância enfatizando a existência da separação física 

entre professor e aluno, de forma que: 

Educação à Distância é uma forma sistematicamente 
organizada de auto-estudo onde o aluno se instrui a partir do 
material de estudo que lhe é apresentado, onde o 
acompanhamento e a supervisão do sucesso do estudante são 
levados a cabo por um grupo de professores. Isto é possível de 
ser feito à distância através da aplicação de meios de 
comunicação capazes de vencer longas distâncias. O oposto 
de ‘educação à distância’ é a ‘educação direta’ ou ‘educação 
face a face’: um tipo de educação que tem lugar com o contato 
direto entre professores e estudantes.  

Esta definição leva ao entendimento básico que distingue a educação à 

distância do modelo tradicional (o ensino presencial), que é a separação física 

e/ou temporal entre professor e aluno. 

Já M. Moore (1973), apud Nunes (1994, p.06), destaca outro ponto que 

contribui para uma melhor definição de educação à distância, enfatizando que 

os métodos instrucionais são executados a partir das ações dos alunos, de 

forma que “neste sentido, a comunicação entre o professor e o aluno deve ser 

facilitada por meios impressos, eletrônicos, mecânicos ou outros.”  
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Isto demonstra que a ausência de interação gerada pelo distanciamento entre 

professor e aluno provoca a necessidade de utilização de Tecnologias de 

Informação e de Comunicação – TIC’s eficientes e eficazes, de forma que 

ocorra comunicação em via de mão dupla com o objetivo de aperfeiçoar a 

difusão do conhecimento esperado.  

Para B. Holbergue (1977) apud Nunes, (1994, p.06), o destaque é a presença 

da organização de ensino na educação à distância, colocando que 

[...] o termo educação à distância esconde-se sob várias 
formas de estudo, nos vários níveis que não estão sob a 
contínua e imediata supervisão de tutores presentes com seus 
alunos nas salas de leitura ou no mesmo local. A educação à 
distância se beneficia do planejamento, direção e instrução da 
organização de ensino.  

Neste contexto, é notável que apesar do professor ainda  ter papel fundamental 

no processo educacional, a EAD promove a necessidade de atuação de outros 

profissionais, tais como animadores, programadores e designers, por exemplo. 

E por último, O. Peters (1973), apud Nunes (1994, p.06), destaca que a 

educação à distância é uma forma industrializada de ensinar e aprender, no 

sentido estrito da reprodução de materiais de ensino, colocando que: 

[...] é um método racional de partilhar conhecimento, 
habilidades e atitudes através da aplicação da divisão do 
trabalho e de princípios organizacionais, tanto quanto pelo uso 
extensivo de meios de comunicação, especialmente para o 
propósito de reproduzir materiais técnicos de alta qualidade, os 
quais tornam possível instruir um grande numero de estudantes 
ao mesmo tempo, enquanto esses materiais durarem. (grifo 
nosso) 

Isso demonstra o fato de que a produção de novas TIC’s (Tecnologias de 

Informação e Comunicação) requer forte influência de uma organização 

educacional e participação de uma forma gerenciada de educação, de maneira 

que assistir na televisão um programa educativo, ou acessar a Internet não 

constitui educação à distância, sem que haja planejamento, sistematização, 

plano, projeto pedagógico e organização dirigida, por exemplo. 
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2.3 Abordagens Pedagógicas para o uso da Internet na educação à 
Distância 

 

Prado e Valente (2002) observam em seu trabalho que as abordagens de EAD 

por meio da Internet podem ser de três tipos: broadcast, virtualização da sala 

de aula presencial ou estar junto virtual.  

Na abordagem denominada broadcast, a tecnologia computacional é aplicada 

para ''entregar a informação ao aluno'' da mesma forma que ocorre com o uso 

das tecnologias tradicionais de comunicação como o rádio e a televisão.  

Sob esta abordagem, Versuti (2006) destaca que a experiência com a 

broadcast já não atende às expectativas atuais de ensino. O ensino mediado 

pela Internet envolve muito mais que tutorias computacionais, livros de 

instrução programada e procedimentos que apenas entregam o material do 

curso para o aluno, utilizando meios tecnológicos, a exemplo do que ocorreu 

com o material impresso, rádio e televisão.  

Já quando os recursos das redes telemáticas, são utilizados da mesma forma 

que a sala de aula presencial, acontece a “virtualização da sala de aula”, que 

procura transferir para o meio virtual o paradigma do espaço-tempo da aula e 

da comunicação bidirecional entre professor e alunos.   

Por último, vem a abordagem do “estar junto virtual”, que explora a 

potencialidade interativa da Internet propiciada pela comunicação 

multidimensional, que aproxima os emissores dos receptores dos cursos, 

permitindo criar condições de aprendizagem e colaboração. 

Dentro deste mesmo enfoque, Theóphilo (2002) afirma que a literatura conduz 

à idéia de que o modelo pedagógico ideal para a Educação à Distância se 

identifica com o construtivismo, no qual o aluno aprende com independência 

supervisionada (o estar junto virtual) com ênfase na inteligência coletiva e no 

aprendizado cooperativo. 



58 

Sobre esta abordagem, é necessário entender que não basta pôr os alunos 

diante da Internet, pois segundo Almeida (2003) o conhecimento técnico-

científico e de novas tecnologias não é suficiente para uma adequada 

abordagem pedagógica do “estar junto virtual” direcionada para o processo 

ensino-aprendizagem entre “professor online” e “aluno online”. 

Dessa forma, citando Papert (1985), o fundamental é considerar o aluno como 

agente ativo no processo de aprendizagem, ou seja, é preciso vê-lo como 

construtor de suas próprias estruturas intelectuais, nas quais é necessária a 

utilização de uma metodologia de trabalho especialmente voltada para o 

aprendizado individualizado e fundamentado em técnicas de estudo.  

Sancho, Hernández et. al (2006) defendem que as TIC’s alteram três aspectos 

fundamentais: a estrutura dos interesses, o caráter dos símbolos e a natureza 

da comunidade.  Com relação à estrutura dos interesses, são alteradas as 

coisas em que pensamos, ou seja, provocam conseqüências diante da 

avaliação do que se pode eleger como prioritário ou obsoleto diante das 

relações de poder. Já a mudança no caráter dos símbolos relaciona-se com as 

coisas com as quais pensamos, diz respeito a atitudes simples que mudam a 

estrutura psicológica do processo de memória para além das dimensões 

biológicas do sistema nervoso humano. O ser humano, em sua evolução, 

desenvolveu sistemas que para Vygostski (1979), apud Sancho, Hernandes et. 

al.(2006), incorporam estímulos artificiais chamados de signos. As TIC's 

conseguem ampliar esses signos, bem como o seu sistema de acumulação e 

gestão da informação disseminando-os para um público mais abrangente. 

E por último a modificação da natureza da sociedade que é observada pela 

área em que se desenvolve o pensamento.

Observa-se que em todos os lugares as pessoas estão influenciadas pelo 

desenvolvimento tecnológico, mesmo considerando-se os locais, em que não 

se tem acesso aos recursos básicos como água potável, energia elétrica, 

 De acordo com alguns 

pesquisadores é considerada a área do ciberespaço como sendo a totalidade 

do mundo analógico e do mundo virtual sem necessariamente haver algum 

contato físico com as pessoas. 
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telefone etc. Observa-se, portanto a influência das tecnologias de comunicação 

dentro e fora das escolas. 

Diante das questões características da EAD, como a distância entre os 

sujeitos, vários estudiosos desenvolveram teorias que procuram auxiliar na 

solução dos problemas típicos do mundo virtual. A característica que mais 

preocupou esses estudiosos remete-se à separação existente entre professor e 

aluno. Destacamos a seguir algumas das teorias mais conhecidas na literatura.  

Teoria do Processo Industrial de Otto Peters – Compara a produção em massa, 

divisão do trabalho e mecanização da EAD com os processos industriais. Para 

o autor, a EAD é um produto da sociedade industrial e por isso o processo da 

produção industrial é comparável ao processo de criação de cursos à distância. 

Teoria da Distância Transacional e Autonomia do Aprendiz de Michel Moore – 

Considera que a distância existente entre professor e aluno não é apenas uma 

questão geográfica, mas um conceito pedagógico. O autor defende a 

autonomia do aluno relacionando-a com a estrutura dos programas, ou seja, 

para ele, um programa muito estruturado impõe pouco ou nenhum diálogo 

entre os agentes. Esse diálogo é a interatividade necessária para que haja uma 

aprendizagem significativa, com cada um adicionando uma contribuição que, 

unida às outras, reduzem a distância. 

Teoria Tridimensional da Educação à Distância de Verduim e Clark – 

Considera-se como característica da EAD a separação entre professor e aluno 

de acordo com três pressupostos: a) o diálogo é imprescindível para 

comunicação com o aluno na elaboração de tarefas; b) o papel e a 

competência do aluno variam de acordo com o que se pretende alcançar em 

termos de aprendizagem e c) a estrutura do conteúdo são fundamentais para o 

resultado do processo ensino/aprendizagem. 

Teoria da Comunicação e Controle do Aluno de Garrison – Nesta abordagem o 

processo de aprendizagem depende diretamente da interatividade do professor 

com o aluno. Explica que para ocorrer à aprendizagem a separação entre 

professor e aluno necessita da tecnologia para uni-los. Entende que EAD e 
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tecnologias são inseparáveis. 

Teoria do Ensino na Educação à Distância de Holmberg – Atribui importância 

imprescindível a autonomia do aluno, entendendo ser este o grande objetivo da 

EAD, no entanto defende uma comunicação efetiva quando professor e aluno 

estão separados pelo tempo e pelo espaço. 

Teoria da Flexibilidade Cognitiva de Spiro e colaboradores – Surgiu na década 

de 80 do século passado e se preocupa em resolver problemas de aprendizado 

dos conteúdos avançados e em ambientes pouco estruturados. É uma teoria 

que se utiliza da metodologia de casos e das travessias temáticas visando 

promover a capacidade do aprendiz utilizar os conteúdos aprendidos em 

situações novas. 

Dessas teorias supracitadas optou-se para o curso piloto pela Teoria da 

Distância Transacional por entendermos ser a mais adequada às 

características do público alvo e da distribuição geográfica dos participantes, 

apresentados no capítulo 4 deste trabalho. Já no caso final proposto, optamos 

pela Teoria da Flexibilidade Cognitiva em vista do perfil dos alunos e das 

características da teoria, que estão detalhadas no capítulo um e com sua 

aplicação analisada no capítulo dos resultados desta pesquisa. 

 

2.4 Evolução da Educação à Distância no Brasil a partir das Tecnologias 

de Informação e Comunicação  

 

A Educação à Distância no Brasil era mediada através da utilização de rádio e 

de cartas, tanto que seu início se deu com as rádio difusoras, como a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923, fundada por Roquete Pinto. Vale 

salientar que nesta época a EAD era vista como um modelo de educação 

aberta, supletiva (substituta do ensino presencial) e de iniciação técnica, sem a 

participação das universidades. 

Após este primeiro momento, até a década de 90, a educação à distância no 
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Brasil foi se transformando num somatório de materiais impressos, programas 

de rádio e de televisão.  

Dessa forma, ao mesmo tempo em que continuaram sendo oferecidos os 

cursos por correspondência, foram também sendo desenvolvidas atividades via 

rádio e via rede aberta de televisão, na qual o indivíduo seguia um 

predeterminado curso com interatividade relativamente pequena com a 

instituição produtora. 

A partir da década de 90 o Brasil começou a vivenciar uma nova era para a 

Educação à Distância. Nesta época, começou a ficar disseminada no meio 

educativo a utilização de TV a cabo e via satélite, o computador para uso em 

rede local, as vídeo-aulas, os disquetes, as teleconferências (via satélite), as 

redes digitais e as videoconferências.  

Foi também por volta da metade dos anos 90 que as Instituições de Ensino 

Superior - IES brasileiras, através do reconhecimento legal desta modalidade 

de ensino, mobilizam-se para a EAD, coincidindo com o uso das novas TIC's, 

tais como a Internet. 

Em 1998 o Ministério de Educação brasileiro recebeu 08 (oito) solicitações de 

aprovação e certificação de cursos de graduação à distância e em 1999 já 

eram mais de 14 (catorze) cursos. Em 2002 já eram computadas cerca de 67 

(sessenta e sete) solicitações, correspondendo a 75 (setenta e cinco) cursos 

(GONZALEZ, 2005). 

Atualmente a Internet como instrumento de mediação para a educação à 

distância, é fortemente utilizada, isto porque a atratividade que esta tecnologia 

traz como a utilização de bate-papos com webcams, textos de voz, fóruns 

correios eletrônicos e listas de discussões, dispõe, portanto, de uma maior 

interatividade e conseqüentemente facilidade para o ensino. 

A Internet permite aos alunos e professores trocarem informações em tempo 

real, ou seja, quase sem espera, tal como ocorre em conversas face a face e 

em ligações telefônicas, como os "bate-papos" de texto e de voz (ferramentas 

síncronas) e em tempo não real, ou seja, entre o envio de uma mensagem e 
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seu recebimento pode haver um distanciamento temporal, tal como ocorre com 

os e-mails e fóruns (ferramentas assíncronas). 

O fato é que através da Internet é possível aliar uma maior interatividade ao 

som, à imagem e ao texto, tanto por meio de ferramentas síncronas e/ou 

assíncronas. 

Outro fator a ser observado que o “fim do professor” que tem sido anunciado há 

bastante tempo por alguns teóricos defensores de uma completa autonomia do 

estudante à distância não ocorreu. Esta idéia ao longo do tempo foi mudando 

e, ao contrário, foi se observando que há extrema necessidade do professor 

para o modelo EAD, contudo o seu papel adaptou-se a esta nova realidade e 

às novas funções. A perda de sua centralidade nos processos de ensino e 

aprendizagem, a ampliação da sua área de conhecimento, a incorporação de 

novas funções e a alteração de seu status profissional, são exemplos disso. 

Assim como o professor, o aluno na modalidade de educação à distância 

necessita de uma nova postura, diferente daquela adotada na maioria dos 

cursos ministrados em sala de aula tradicional, pois há de se considerar que 

uma postura de ensino tradicional não aproveitará todas as potencialidades 

que a EAD oferece. 

Estará ele diante de uma nova possibilidade de aprendizagem, na qual será o 

ator principal, e isso exige (mais que no modelo presencial) o desenvolvimento 

de atitudes imprescindíveis ao seu sucesso, como, por exemplo, adquirir 

hábitos de estudo sistemáticos e eficientes através da utilização de métodos e 

técnicas adequadas, assim este deverá estar: motivado para aprender, ter 

obstinação, perseverança e responsabilidade, ter hábito de planejamento, ter 

visão de futuro, ser pró-ativo, ser comprometido e ter autodisciplina. 

Nos quadros 04, 05 e 06 a seguir apresentamos um conjunto de projetos de 

EAD no Brasil, por período.  
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De 1900 a 1965 AÇÃO 

1904 Escolas privadas internacionais começaram a 
oferecer cursos pagos por correspondência. 

1934 Edgard Roquete-Pinto instalou a Rádio-Escola 
Municipal no Rio.  

1939 É criado o Instituto Universal Brasileiro, em 
São Paulo. 

1941 É criada a primeira Universidade do Ar, que 
durou dois anos. 

1947 
É criada a Nova Universidade do ar, 
patrocinada pelo SENAC, SESC e emissoras 
associadas. 

1961/65 

Foi criado o Movimento de Educação de Base 
(MEB), pela Igreja católica e governo federal, 
que passou a utilizar um sistema radio 
educativo: educação, conscientização, 
politização e educação sindicalista. 

 
Quadro 04 – EAD no Brasil de 1900 a 1965 
Fonte: Adaptado de Gonzalez (2005) 

 

Neste período podemos observar que os primeiros passos da EAD no Brasil 

surgiram por meio do correio tradicional e só na década de 60 passamos a 

utilizar o sistema radioeducativo, com a finalidade de educar com ênfase na 

filosofia política e sindicalista da época. Caracteriza-se, esta época, pelo uso 

de modelos de EAD conhecidos por “pacotes fechados” em vista de que eram 

projetos auto-instrucionais e desenhados para formação em larga escala. Cruz 

e Cavalcante (2008) afirmam que os “cursos pela TV do Mobral” (em fase de 

elaboração)10

                                            
10 Avaliação da aprendizagem: anúncios e práticas nas abordagens conservadora e 
transformadora, no ensino presencial e no mediado pelas tecnologias, de autoria de Fátima 
Maria L. Cruz e Patrícia Smith Cavalcante, a ser editado pela Revista da Associação Ed. 
Católica, 2008. 

, são exemplos desta época.  
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De 1970 a 1997 AÇÃO 

Década de 70 
A Fundação Roberto Marinho institui um 
programa de Educação supletiva à distância 
para o 1º e 2º graus. 

1970 

Institui-se o Projeto Minerva, um convênio 
entre a Fundação Padre Landell de Moura e a 
Fundação Padre Anchieta para produção de 
textos e programas. 

1972 

O governo federal enviou à Inglaterra um 
grupo de educadores, tendo à frente o 
conselheiro Newton Sucupira. O relatório final 
marcou uma posição reacionária às mudanças 
no sistema educacional brasileiro, colocando 
um grande obstáculo à implantação da 
universidade aberta e à distância no Brasil. 

1992 Foi criada a Universidade Aberta de Brasília 
(lei 403/92) 

1996 

A UFSC, utilizando a metodologia de EAD 
mediada por computador, implanta um 
programa de pós-graduação em Engenharia 
de Produção (mestrado e doutorado)  

1997 

Inicia-se o Mestrado Tecnológico em Logística 
para a Petrobrás, com dois anos de duração, 
22 alunos (no Rio, em Macaé, Salvador, 
Belém e Natal), ministrado através do 
Laboratório de Ensino à Distância do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
de Produção da UFSC.  

 
Quadro 05 – EAD no Brasil de 1970 a 1997 
Fonte: Adaptado de Gonzalez (2005) 
 

A partir da década de 70, observamos que a EAD no Brasil inicia suas 

aplicações de tecnologias educativas. O governo brasileiro busca experiências 

internacionais para apoiar seu projeto de educação à distância, no entanto 

devido às resistências, no que se refere ao sistema educacional, apenas em 

2006 se implanta no Brasil o sistema de universidade aberta. 

Nesse aspecto, Cavalcante e Abranches (2007, p.155), afirmam que o modelo 

cognitivista influenciou a EAD, declarando: 

A mudança significativa dos paradigmas da EAD ocorre na 
década de 1990 com a introdução do uso das tecnologias de 
comunicação e informação de base microeletrônica. É a fase 
da Internet e o advento da Web como ferramenta de 
comunicação. [...]. Mesmo podendo se admitir na atualidade a 
EAD sem o uso de tais tecnologias, é evidente o total 
predomínio desta modalidade com uma profusão de 
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ferramentas, marcando definitivamente a forma de se fazer 
EAD. Tal característica marca a aprendizagem pelo processo 
de troca de informações e não mais de memorização de 
conteúdos, sendo exemplo disto o crescimento das 
ferramentas de comunicação utilizadas em diversos ambientes 
virtuais de estudo (e-mail, fóruns, chat, murais). 

 
 

A partir de 2005 AÇÃO 

Faculdade Carioca 

Programa de graduação que está sendo 
implantado [...] envolve cerca de 1.000 alunos em 
inúmeras disciplinas das áreas de Informática, 
Administração, Economia Ciências Contábeis, 
Comunicação Social, Desenho Industrial, 
Matemática e Letras. 

Escola do Futuro da Universidade de São Paulo – 
USP 

Programa mantido pela Escola de Comunicação e 
Artes da USP que oferece gratuitamente uma série 
de cursos via BBS11, como Astronomia, Tratamento 
de Imagens e Atualização de Professores de 
Ensino Fundamental e Médio. 

Universidade Federal Paulista 

A antiga Escola Paulista de Medicina, em seu 
Centro de Informática da Saúde disponibiliza na 
Internet, além de outros serviços, programas de 
Educação em Biologia Molecular e Engenharia 
Genética. 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas – 
PUC Campinas 

Mantém uma opção de EDMC12 nas disciplinas 
oferecidas por seu mestrado em Informática, 
voltado para área gerencial de sistemas de 
informação. 

 
Quadro 06 – EAD no Brasil a partir de 2005 
Fonte: Adaptado de Gonzalez (2005) 

 

Desde 2005 os investimentos tecnológicos na educação à distância no Brasil, 

se tornaram a característica desta época digital. A preocupação cada dia maior 

com a comunicação se mostra em quase todos os centros de excelência do 

País. Em se tratando de nossa área de estudo, as Ciências Contábeis, a 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP oferece 

atualmente palestras gratuitas online para esclarecimentos acerca das 

mudanças legislativas nas sociedades anônimas, em vista de que tais 

mudanças entraram em vigor no início de 2008 e carecem de discussões entre 

profissionais e estudiosos no assunto. 

                                            
11 Prestadora de telefonia fixa e celular, provedor de acesso a Internet e fornecedora de TV 
Digital. 
12 Educação à distância Mediada por Computador 
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2.5 Interatividade   

 

Nas questões que estão relacionadas com a EAD, observa-se uma 

preocupação com a comunicação entre os sujeitos do mundo virtual. Estas 

questões estão vinculadas à distância existente entre o mundo analógico e o 

ciberespaço. 

Com relação à interatividade Silva (2006, p. 09) identifica três reações relativas 

ao termo: “A primeira é aquela que vê a mera aplicação oportunista de um 

termo ‘da moda’[...] Para a segunda reação, interatividade tem a ver com 

ideologia, com publicidade, estratégia de marketing [...] E fazem parte da 

terceira reação os que dizem jamais se iludir com a interatividade homem-

computador [...]”. Estas três reações que o autor se refere foram observadas 

diante do comportamento dos que entendem o uso das tecnologias como 

sendo uma regressão do ser humano à condição de máquina, além das 

questões de facilidade de divulgação devido à forma com que tais informações 

estão entrando em nossas vidas, em nosso cotidiano, a exemplo dos cartões 

para movimentação de conta bancária, tarifa de transportes coletivos entre 

outros, que se observam no dia a dia. 

Porém, observa-se também a mudança dos processos de comunicação em 

massa (correio, rádio, imprensa, televisão), como visto no início deste capítulo, 

que objetivam o alcance cada vez maior de usuários, para uma visão mais 

interativa, ou seja, prima-se pela qualidade da informação. As tecnologias têm 

facilitado as formas de comunicação que auxiliam nessa mudança de ênfase 

da comunicação para informação. 

Neste aspecto os instrumentos disponíveis pelas novas tecnologias 

proporcionam essa interatividade de forma mais efetiva podendo os 

educadores, reconhecendo a importância da construção do conhecimento, 

proporcionar experiências significativas aos educandos de forma diversificada, 

socializadora e por que não inovadora? 
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Assim, reafirmam-se as palavras de Turkle (1997, p. 32/43), quando declara: 

“eu prefiro a metáfora da sedução, uma vez que realça a relação que se 

estabelece entre as pessoas e a máquina [...] aquilo que me atrai num 

computador são as possibilidades de diálogo entre as diversas janelas [...]”. 

Não se pode ignorar que a maioria das pessoas enfrenta um mundo 

tecnologicamente desenvolvido em relação à informação o que não significa 

necessariamente, que os sujeitos disponham das habilidades necessárias para 

transformar a informação disponível em conhecimento. Daí, que a EAD vem 

para suprir essa falta de habilidades, em vista de que “as tecnologias da 

informação e comunicação estão aí e ficarão por muito tempo, estão 

transformando o mundo e deve-se considerá-las no terreno da educação” 

(SANCHO e HERNANDEZ, 2006, p.18). 

Fonseca (2002, p.708) destaca em seu trabalho que mais de 96% dos usuários 

da Internet “têm acesso a imagens em Flash, daí que este software seja o mais 

vendido na história da web”.13

As aplicações do Flash no ambiente educacional podem potencializar idéias 

inovadoras que busquem proporcionar melhorias substanciais, diante dos 

aspectos pedagógicos dos ambientes virtuais, pois eles possibilitam interações 

e aproximações entre usuários dos cursos à distância. Dessas aplicações 

destacam-se os agentes pedagógicos que de acordo com Wilges, Lucas e 

Silveira (2004, p. 03) podem ser descritos como softwares “desenvolvidos para 

fins educacionais, podendo atuar como tutores virtuais, estudantes virtuais, ou 

ainda companheiros virtuais de aprendizagem, tendo como objetivo auxiliar os 

estudantes no processo de ensino-aprendizagem”. 

 

14

Outro exemplo que se pode citar é o da experiência de animações interativas 

para mediar a aprendizagem significativa dos conceitos de Física para 

estudantes do ensino médio. Santos, Alves e Moret (2006, p.03) afirmam que 

“é quase impossível, usando apenas giz e quadro negro, representar a 

. 

                                            
13Informação disponível no endereço eletrônico: 
http://www.nonio.uminho.pt/challenges/actchal05/tema08/02MariaFonseca.pdf. Acesso em 
30/04/07. 
14 Idem: http://cinted.ufrgs.br/renote/mar2004/artigos/12-agentepedagogico.pdf.  

http://www.nonio.uminho.pt/challenges/actchal05/tema08/02MariaFonseca.pdf�
http://cinted.ufrgs.br/renote/mar2004/artigos/12-agentepedagogico.pdf�
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dinâmica de um evento em uma seqüência de instantâneos – como desenhos 

de uma animação”.15

2.6 Avaliação da aprendizagem e a Modalidade de EAD 

 

A computação gráfica oferece várias alternativas para animação virtual, 

colocando nas mãos dos educadores condições de desenvolverem sua 

criatividade no intuito de tentar-se diminuir a distância no ciberespaço. São 

possíveis caminhos para solucionar as questões da interatividade entre os 

agentes envolvidos. 

Dessa forma reforça-se a idéia de que não se devem desprezar as 

potencialidades oferecidas pelas novas tecnologias com aplicação no ambiente 

educacional em busca da interatividade entre os agentes pedagógicos 

humanos ou virtuais.  

 

 

O fenômeno da avaliação tem sido, há tempos, o que mais intriga os 

educadores e pesquisadores sobre a melhor forma, tanto para o aluno como 

para o professor, de se avaliar a aprendizagem e os instrumentos utilizados 

para se chegar a uma avaliação significativa. 

Vários são os estudos que confirmam a importância dada com mais ênfase ao 

instrumento (provas, exercícios etc.) do que aos objetivos da avaliação, pois na 

avaliação da aprendizagem, observa-se que “os estudos realizados ainda se 

detêm, prioritariamente, no ‘não deve ser’ ao invés do ‘ser melhor da avaliação” 

(ETGES, 1986; GUIMARÃES, 1987; LUCKESI, 1987; MEDIANO, 1987 apud 

HOFFMANN, 1997, p. 11). Hoffman destaca que a avaliação é reconhecida a 

serviço do autoritarismo e da ação coercitiva do professor desde os primórdios 

da educação. A autora ressalta a contradição entre o discurso e a prática 

avaliativa por parte dos professores que têm por concepção de avaliação os 

exemplos de sua história de vida, de suas experiências enquanto aluno e 

                                            
15 Idem: http://www.ensino.eb.br/docs_pdf/artigo_animações_fisica.pdf.  

http://www.ensino.eb.br/docs_pdf/artigo_animações_fisica.pdf�


69 

também como professor. Dessa forma a prática avaliativa do professor é 

identificada como sendo estática e de caráter classificatório e sentencivo. 

Nesse sentido, Cruz e Cavalcante (2008) lembram que essa forma de 

avaliação se baseia no Behaviorismo que sendo racionalista e funcionalista tem 

ênfase respaldada “no sentido de se atingir o produto e os resultados, 

acreditando-se, ainda, que a avaliação ocorre na perspectiva classificatória 

baseada em objetivos pré-definidos e com antecipação de critérios [...]” (em 

fase de elaboração)16

Porém, deve-se entender que decisões de cunho político influenciam a ação 

docente quando impõem prazos e resultados que prejudicam a avaliação no 

seu propósito de oportunizar a “ação-reflexão, num acompanhamento 

permanente do professor, que incitará o aluno a novas questões a partir de 

respostas formuladas” (HOFFMANN, 1997, p. 20). É justamente por meio do 

questionamento que a ação avaliativa alcança o processo de cognição, pois é 

nessa abordagem que o educador deve incentivar o aluno na reflexão sobre o 

. 

Hoffmann (1997, p. 14) destaca em sua pesquisa com professores que buscou 

respostas para uma pergunta chave: por que avaliar? E identificou que “o 

‘fenômeno avaliação’ é hoje, um fenômeno indefinido. Destaca que 

“professores e alunos que usam o termo, atribuem-lhe diferentes significados, 

relacionados principalmente aos elementos constituintes da prática avaliativa 

tradicional: prova, nota, conceito, boletim, recuperação, reprovação”. 

De fato ao se tratar de avaliação da aprendizagem intui-se logo a aplicação de 

provas como sendo o instrumento ideal para tal avaliação. No entanto, devem 

ser considerados vários fatores que, se não observados, podem levar ao 

entendimento errôneo do docente quanto aos resultados obtidos na simples 

contagem numérica de erros e acertos. A educação serve para problematizar o 

mundo no qual vivemos, buscando a superação das contradições no 

compromisso de recriar esse mundo a cada dia. 

                                            
16 Avaliação da aprendizagem: anúncios e práticas nas abordagens conservadora e 
transformadora, no ensino presencial e no mediado pelas tecnologias, de autoria de Fátima 
Maria L. Cruz e Patrícia Smith Cavalcante, a ser editado pela Revista da Associação Ed. 
Católica, 2008. 
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mundo, além de conduzí-lo na construção de suas verdades e a reformular 

suas hipóteses. 

Em suas investigações Hoffmann indica dois caminhos para o fenômeno da 

avaliação. Um analisa os princípios da proposta construtivista de educação que 

segundo a autora é coerente com uma pedagogia libertadora, por meio de uma 

ação dialógica e interativa no sentido de promover o crescimento do indivíduo 

moral e intelectualmente inseridos em seu contexto social. Já o segundo 

caminho aponta para as medidas classificatórias orientadas por instrumentos 

de avaliação usados até hoje. A autora defende que a ação avaliativa deve ter 

por objetivo o movimento, a transformação. 

Reforça dizendo que “a avaliação importa para uma educação libertadora, 

desde que seu papel não seja o de apresentar verdades autoritárias, mas 

investigar, problematizar e, principalmente, ampliar perspectivas” 

(HOFFMANN,1997, p. 110) 

Neste aspecto a autora destaca duas visões possíveis para a avaliação, 

apresentadas no quadro a seguir: 

Avaliação numa visão Liberal Avaliação numa visão Libertadora 
Ação individual e competitiva Ação coletiva e consensual 
Concepção classificatória, sentenciva Concepção investigativa, reflexiva 
Intenção de reprodução das classes sociais Proposição de conscientização das 

desigualdades sociais e culturais 
Postura disciplinadora e diretiva do professor Postura cooperativa entre os elementos da 

ação educativa 
Privilégio à memorização Privilégio à compreensão 
Exigência burocrática periódica Consciência crítica e responsável de todos, 

sobre o cotidiano. 
 
Quadro 07 – Avaliação Liberal e Avaliação Libertadora 
Fonte: Adaptado de Hoffmann (1997, p. 119) 

 

Entende-se, portanto que uma ressignificação da ação avaliativa requer dos 

educadores uma postura crítica da educação e do seu papel na sociedade. 

No que diz respeito à avaliação da aprendizagem na educação à distância 

deve-se considerar que esta modalidade “tem característica própria que não 
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pode deixar de ser considerada” (GONÇALVES, 2006, p.172). Essa 

característica aponta a diferença do uso de tecnologias específicas como 

mediadoras do processo que diferencia a EAD do ensino presencial. 

Ressaltamos, portanto, que os instrumentos avaliativos para a aprendizagem 

online agregam além dos tradicionais (provas, testes etc.) os mecanismos de 

comunicação como os fóruns, chats, e-mails, participações colaborativas, 

pesquisas na web etc.  

E, diante da autonomia esperada do aluno online espera-se que esse também 

tenha desenvolvido potencialidades para uma auto-avaliação, pois o próprio 

fato de estar participando de um curso nesta modalidade desenvolve nele 

habilidades que não seriam adquiridas na forma presencial. 

Cabe aqui trazer as visões de Piaget e de Vygotsky no que respeita a avaliação 

quanto ao tratamento do erro e das interações. O que se observa é que o 

docente, ainda dentro de uma abordagem tradicional, espera que o aprendiz 

apresente apenas respostas “corretas” estabelecendo a avaliação de forma 

quantitativa. Na visão de Piaget os erros devem ser considerados para avaliar-

se como está sendo construído o conhecimento, ou seja, a ênfase a ser dada é 

a do processo e não a do resultado. 

Já na perspectiva de Vygotsky deve-se observar de que forma se criaram as 

interações que levaram ao desenvolvimento da aprendizagem. São essas 

interações que levam à construção do conhecimento dentro de uma 

aprendizagem significativa e cooperativa. 

Defendemos, portanto, que os processos de avaliação da aprendizagem online 

não podem prescindir dos instrumentos avaliativos que as tecnologias ofertam 

dentro de uma abordagem construtivista, na busca de uma avaliação “justa” e 

adequada aos objetivos e procedimentos de ensino, verificando todas as 

etapas do processo de aprendizagem. 
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2.7 Fundamentos da Tutoria 

Iniciamos esse tópico com as seguintes questões: quem é o tutor? Qual é o 

papel do tutor? Quais as características necessárias para uma tutoria efetiva?  

A literatura ainda carece de estudos acerca da tutoria em EAD, mas o que se 

observa é o entendimento de que o tutor deve desempenhar seu papel no 

sentido de acompanhar, orientar e avaliar seus alunos. Portanto, é essencial 

que domine as ferramentas de tutoria (e-mail, chat, fóruns etc.). O tutor pode 

ser definido como o profissional que lida “com a delicada tarefa de orientar, 

motivar e avaliar seus alunos remotamente” (GONZALEZ, 2005, p.07). Já 

Machado e Machado (2004, p. 02) afirmam, citando Litwin (2001), que o “tutor 

é ‘o guia, protetor ou defensor de alguém em qualquer aspecto’,”. No entanto, 

explicam que na versão tradicional da EAD, o tutor exercia a função de apoiar a 

aprendizagem, ficando os materiais responsáveis pelo ensino. Por esta 

perspectiva, o tutor passou a ocupar uma função de acompanhante. 

Os autores, ainda se reportando a Litwin (2001), destacam que um bom 

docente deverá ser também um bom tutor como da mesma forma um bom 

docente cria oportunidades de reflexão, orienta, apóia e sugere alternativas de 

resolução além de promover a construção do conhecimento de forma individual 

e coletiva. 

Nesse sentido, Machado e Machado (2004, p. 3/4) alertam para as exigências 

pedagógicas destacadas por Litwin (2001): 

Tempo – o tutor deverá ter a habilidade de aproveitar bem seu 
tempo, sempre escasso. Ao contrário do docente, o tutor não 
sabe se o aluno assistirá à próxima tutoria ou se voltará a 
entrar em contato para consultá-lo [...] 
Oportunidade – em uma situação presencial, o docente sabe 
que o aluno retornará; que caso este não encontre uma 
resposta que o satisfaça, perguntará de novo ao docente ou a 
seus colegas. Entretanto, o tutor não tem essa certeza [...] 
Risco – aparece como conseqüência de privilegiar a dimensão 
tempo e de não aproveitar as oportunidades. O risco consiste 
em permitir que os alunos sigam uma compreensão parcial, 
que pode se converter em uma construção errônea sem que o 
tutor tenha a oportunidade de adverti-lo. 

Essas condições institucionais impostas aos tutores em EAD conduzem a uma 
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situação indefinida dos conhecimentos e experiências requeridas para um tutor. 

Outro fator que se apresenta preocupante diz respeito ao papel do próprio 

docente em EAD, que segundo estudos, continuam transferindo suas 

experiências do contexto presencial para o virtual, como uma simples 

transposição. Machado e Machado (2004, p. 04) destacam uma pesquisa feita 

na Universidade Federal de Santa Catarina que utilizou a internet como mídia 

principal e os resultados apontaram que os alunos preferiam atividades 

individuais enquanto que os docentes preferiam as atividades de fixação. O 

bate-papo foi considerado “improdutivo e desorganizado”. 

O docente em EAD passa a desempenhar o papel não apenas de ensinar, mas 

de fazer aprender. Já o tutor deve atuar como mediador, incentivador e 

facilitador da ação docente na aprendizagem individual e coletiva. 

Talvez a tarefa de motivar os alunos de forma remota seja a que mais exija 

dedicação do professor e do tutor diante da questão crucial: o que motiva o 

aluno a se interessar pelos estudos? Se no ambiente presencial, a motivação já 

se traduz em um desafio, imagina-se que no ambiente virtual essa tarefa se 

torne mais difícil. No entanto, podemos identificar alguns fatores que nos levem 

a promover a desejada motivação para o sucesso do curso e distanciamento 

do fantasma da evasão. 

Dentre as causas de evasão mais comuns nos cursos à distância, Gonzalez 

(2005, p. 46) destaca os seguintes: 

Conteúdos confusos, com linguagem inadequada ao nível do 
aluno (muito pobre ou extremamente sofisticada); 
Interface com poucos recursos ou extremamente complexa; 
Falta de acompanhamento sistemático dos professores-tutores; 
Excesso de atividades solicitadas; 
Pouco tempo para o cumprimento das tarefas propostas

O que se pode concluir nos casos grifados é que na fase de planejamento do 

curso não houve uma preocupação com a atuação do tutor, a quem caberá 

acompanhar os alunos desde os primeiros contatos com o ambiente virtual até 

a conclusão do curso. Assim, cabe ao tutor descobrir o que poderá motivar 

 [...]; 
(grifo nosso) 
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seus alunos. Quanto aos dois primeiros itens cabe ao professor ser o facilitador 

do processo desde a escolha dos conteúdos até o uso da linguagem que deve 

ser equilibrada para os alunos e, em conjunto com o provedor da sala virtual, 

optar por um ambiente atrativo, motivador e conveniente para os objetivos da 

aprendizagem.   

Gonzalez (2005) sugere algumas técnicas de motivação que visam 

desenvolver a autonomia do aprendiz e despertar sua responsabilidade diante 

do desafio que assumiu a partir do momento que se dispôs a participar de um 

curso à distância.  

Machado e Machado trazem um quadro que faz um paralelo entre as funções 

do professor e do tutor, considerando a tutoria para a EAD, como segue. 

Porém, no nosso entendimento, o tutor é um professor que auxilia o professor 

responsável pelo conteúdo e ambos devem motivar, incentivar, acompanhar, 

desenvolver a aprendizagem e avaliar os alunos dentre outras funções que 

visem alcançar os objetivos e o sucesso do curso. 

EDUCAÇÃO PRESENCIAL EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
Conduzida pelo Professor Acompanhada pelo tutor 
Predomínio de exposições o 
tempo inteiro 

Atendimento ao aluno, em consultas individualizadas ou em 
grupo, em situações em que o tutor mais ouve do que fala 

Processo centrado no professor Processo centrado no aluno 
Processo como fonte central de 
informação 

Diversificadas fontes de informações (material impresso e 
multimeios) 

Convivência, em um mesmo 
ambiente físico, de professores 
e alunos, o tempo inteiro 

Interatividade entre aluno e tutor, sob outras formas, não 
descartada a ocasião para os “momentos presenciais” 

Ritmo de processo ditado pelo 
professor 

Ritmo determinado pelo aluno dentro de seus próprios 
parâmetros 

Contato face a face entre 
professor e aluno 

Múltiplas formas de contato, incluída a ocasional face a face  

Elaboração, controle e correção 
das avaliações pelo professor 

Avaliação de acordo com parâmetros definidos, em comum 
acordo, pelo tutor e pelo aluno 

Atendimento, pelo professor, 
nos rígidos horários de 
orientação e sala de aula 

Atendimento pelo tutor, com flexíveis horários, lugares 
distintos e meios diversos 

 
Quadro 08 – Professor versus Tutor 
Fonte: Sá (1998, p.47) apud Machado e Machado (2004, p. 05) 

As questões que levantamos no início deste tópico, para serem respondidas, 

passam por mudanças estruturais tanto dos profissionais envolvidos, quanto 

das instituições ofertantes de cursos à distância. Deve-se ter a preocupação 
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com a formação dos docentes e dos tutores no que diz respeito ao 

desempenho de ambos para atuarem no ambiente virtual e como dito diversas 

vezes neste trabalho, com os sujeitos que já estão distantes geograficamente, 

sob o risco de se tornarem sujeitos perdidos no ciberespaço. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – NORMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
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3.1 Considerações Iniciais 

 

Este capítulo apresenta a evolução dos fundamentos legais da EAD no Brasil e 

toma por base na elaboração da proposta pedagógica os referencias de 

qualidade sugeridos pelo Ministério de Educação para cursos na modalidade à 

distância. Apresenta o processo de autorização para criação de cursos em 

EAD e a discussão acerca do aumento do percentual de 20% à distância nos 

cursos presenciais. 

 

3.2 Evolução dos Fundamentos Legais da EAD no Brasil 

 

Buscando elementos para o desenvolvimento do curso de Ciências Contábeis 

à distância, discutiremos aqui as bases legais e referencias de qualidade que 

deram suporte ao nosso estudo. 

A Educação à Distância foi regulamentada no Brasil pela Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, publicada no Diário Oficial da União em 23 dez. 1996, pelo 

Decreto n.º 2.494, de 10 de fev. de 1998, que regulamentou o artigo 80 da Lei 

n.º 9.394/96, pela Portaria de nº 301, de 7 de abril de 1998 e pelo Decreto n.º 

2.561, de 27 de abril de 1998, revogados pelo decreto lei 5.622 de dezembro 

de 2005. 

A Lei nº 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

em seu artigo 80 determina que “o Poder Público incentivará o 

desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos 

os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”. Em seus 

parágrafos primeiro e segundo destaca: “A educação à distância, organizada 

com abertura de regimes especiais, será oferecida por instituições 

especificamente credenciadas pela União”, que regulamentará “os requisitos 

para a realização de exames e registros de diplomas relativos a cursos de 

educação à distância”. 
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A mesma lei também prevê que as normas para produção, controle e avaliação 

de programas de educação à distância e a autorização para sua 

implementação caberá aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 

cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 

O mesmo documento legal prevê que a educação à distância gozará de 

tratamento diferenciado, que incluirá: os custos de transmissão reduzidos em 

canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens, a concessão 

de canais com finalidades exclusivamente educativas e reserva de tempo 

mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de canais 

comerciais. 

Já o Decreto nº 2.494/98 esclarecia que os cursos ministrados sob a forma de 

educação à distância deveriam ser organizados em regime especial, ou seja, 

com flexibilidade de requisitos para admissão, horários e duração, sem 

prejuízo, quando for o caso, dos objetivos e das diretrizes curriculares fixadas 

nacionalmente. 

As instituições públicas ou privadas que oferecem certificados ou diplomas de 

conclusão para cursos à distância deverão estar credenciadas para esse fim, 

conforme exigências do Ministro de Estado da Educação e do Desporto em 

legislação específica. 

No que respeita à matrícula, esta poderá ser efetuada nos cursos à distância 

do ensino fundamental (para jovens e adultos), médio e educação profissional, 

nos cursos de graduação e pós-graduação independentemente da 

escolarização anterior, mediante avaliação que defina o grau de 

desenvolvimento e experiência do candidato. Os cursos poderão, também, 

emitir seus diplomas ou certificados que terão validade nacional. 

Posteriormente, o Decreto n.º 2.561/98 alterava a redação dos artigos 11 e 12 

do Decreto n.º 2.494/98. Esses artigos referiam-se ao credenciamento das 

instituições vinculadas ao sistema federal de ensino, das instituições de 

educação profissional em nível tecnológico e de ensino superior dos demais 

sistemas, e das instituições localizadas no âmbito de suas respectivas 
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atribuições, para oferta de cursos à distância dirigidos à educação de jovens e 

adultos, ensino médio e educação profissional de nível técnico. 

Por sua vez, a Portaria de nº 301/98 dispõe as normas sobre os procedimentos 

de credenciamento de instituições para a oferta de cursos de graduação e 

educação profissional tecnológica à distância. 

Atualmente o decreto 5.622/05 regulamenta a modalidade à distância e 

destaca em seu art. 1º a caracterização da EAD como “modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino 

e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação 

e comunicação [...]”. A mediação a que se refere o instrumento legal diz 

respeito não apenas à comunicação do aluno e do professor como também se 

refere ao desenvolvimento de atividades educativas em locais e tempos 

diferentes.  

Esta definição representa um avanço diante da que constava do decreto 

2.494/98 em seu artigo 1º quando definia a EAD como uma “forma de ensino 

que possibilita a auto-aprendizagem com a mediação de recursos didáticos 

sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de 

informação utilizados isoladamente ou combinados [...]”. O decreto 5.622/05, 

além de ampliar o conceito de educação à distância traz em seu texto legal a 

possibilidade de oferta de cursos em todas as modalidades de ensino, ou seja, 

desde o ensino fundamental até a pós-graduação. 

Com relação à oferta dos cursos na modalidade à distância, compete 

especialmente à Secretaria de Educação à Distância, conforme o, art. 5º § 4º 

do decreto 5.773/06   
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I - instruir e exarar parecer nos processos de credenciamento e 
recredenciamento de instituições específico para oferta de 
educação superior à distância, promovendo as diligências 
necessárias;  
II - instruir e decidir os processos de autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos 
superiores à distância, promovendo as diligências necessárias; 
III - propor ao CNE, compartilhadamente com a Secretaria de 
Educação Superior e a Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica, diretrizes para a elaboração, pelo INEP, dos 
instrumentos de avaliação para credenciamento de instituições 
específico para oferta de educação superior à distância; 
IV - estabelecer diretrizes, compartilhadamente com a 
Secretaria de Educação Superior e a Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica, para a elaboração, pelo INEP, dos 
instrumentos de  avaliação para autorização de cursos 
superiores à distância; e 
V - exercer a supervisão dos cursos de graduação e 
seqüenciais à distância, no que se refere a sua área de 
atuação. 

Tanto para cursos presenciais quanto para os cursos à distância caberá ao 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, por meio do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior, definir os critérios de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento dos cursos. As diligências são exercidas por profissionais 

docentes devidamente cadastrados no banco de dados do INEP.  

 

3.3 Referenciais de Qualidade para EAD 

 

Como já citado na proposta deste trabalho foram utilizados os referenciais de 

qualidade apontados pelo MEC para a aplicação da proposta pedagógica aqui 

apresentada, no que concerne aos seus aspectos legais. O referido documento 

descreve dez itens que considera essenciais na elaboração de cursos à 

distância, explicitados a seguir: 

1. Compromisso dos gestores – Entende-se que a oferta de cursos seja de 

responsabilidade de todos os envolvidos no processo educacional, no entanto 

a unidade gestora necessita realizar investimentos para garantir o sucesso da 

empreitada. Esses investimentos vão desde a aquisição de material 
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tecnológico até a contratação de pessoal especializado em competências 

diversas, visando à necessária multidisciplinaridade. As entidades do setor 

privado, em princípio, dispõem de maiores recursos financeiros, por outro lado, 

as instituições públicas, geralmente possuem seu capital aplicado em 

qualificação de pessoal. 

2. Desenho do projeto – Um projeto para EAD deve seguir os mesmos 

objetivos, conteúdos e currículos da modalidade presencial, ou seja, o 

desenvolvimento de competências e habilidades e ainda a formação da pessoa 

para o exercício da cidadania e qualificação profissional.  

As diretrizes curriculares para o curso de Ciências Contábeis indicam um total 

de 3.000 horas/aula para integralização do curso. Entende-se que no desenho 

do projeto para EAD deva ser equivalente a essa mesma carga horária. Deve-

se atentar, no entanto, que a flexibilidade da educação à distância não significa 

eliminar objetivos, conteúdos, avaliações. 

3. Equipe profissional multidisciplinar – Pode-se em primeiro momento julgar 

que o fato de se tratar de um curso à distância com avançados recursos 

tecnológicos que o professor deixe de existir ou mesmo tenha sua importância 

reduzida no processo. É um grave engano pensar-se dessa forma, pois é 

justamente nessa modalidade que se exige mais do professor e por isso ele 

necessita de uma equipe que o auxilie na elaboração de conteúdos, aulas etc. 

e assim tornam-se também aprendizes das tecnologias, linguagens e meios de 

comunicação. Gerenciar uma sala de aula à distância requer do professor 

habilidades e competências diferentes das utilizadas na modalidade presencial. 

4. Comunicação/interação entre os agentes – Em um curso à distância o aluno 

será o foco do programa educacional, nesse caso a comunicação entre 

professor e aluno torna-se imprescindível para o sucesso do projeto. Há quem 

imagine que pelo fato de ser um curso à distância, as pessoas se distanciam, 

mas a distância geográfica não é o limite para que haja interatividade entre os 

participantes.  Atualmente, o avanço das TIC's proporciona muito mais 

velocidade e facilidade no acesso às pessoas. 
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5. Recursos educacionais – Em um projeto de curso na modalidade em EAD se 

faz necessário deixar bem explícita a qualidade dos materiais educacionais que 

serão veiculados, seja qual for o meio de comunicação escolhido. Muito 

embora o ideal é que sejam utilizados diversos recursos para garantir a entrega 

do material, a exemplo de material impresso, sites na web, vídeos etc. desde 

que sejam todos tradutores da concepção de educação adotada no projeto. 

6. Infra-estrutura de apoio – É natural que se pense na estrutura de apoio no 

momento do planejamento do curso, tendo em vista que essa estrutura 

garantirá a execução da proposta. Assim, devem ser previstas as necessidades 

de materiais e equipamentos como computadores, impressoras, videotecas, 

infotecas, audiotecas, softwares, equipamentos para videoconferência. Esses 

itens são essenciais na montagem de pólos de acesso e disseminação do 

conteúdo, alem do suporte a alunos e professores. 

7. Avaliação contínua e abrangente – O item avaliação desencadeia grandes 

polêmicas no meio acadêmico e quando se trata de EAD questiona-se de 

imediato: como se faz avaliação à distância? Como posso assegurar que o 

aluno está realmente realizando a “prova” com toda lisura necessária à 

comprovação da aquisição do conhecimento? 

O fato é que ainda se está muito preso à modalidade presencial, na qual existe 

o face a face, imaginando-se que se pode ter o controle total e fiscalizador do 

comportamento ético do aluno. Que professor nunca flagrou seu aluno 

passando respostas da prova para o colega do lado? Ou ainda, que professor 

não aplicou a metodologia de avaliação em grupo e com consulta? Portanto, a 

avaliação não deve ser sinônimo de fiscalização, mas de qualidade do 

aprendizado diante das características cognitivas de cada aluno. Além da 

avaliação do aprendizado deve-se também aplicar a auto-avaliação visando as 

possíveis alterações durante o processo no intuito de serem alcançados os 

objetivos propostos na fase do planejamento. 

8. Convênios e parcerias – Conforme explanado no item 1, do compromisso 

dos gestores, entende-se que os recursos nem sempre estejam disponíveis, 

por isso aconselha-se que se façam convênios e/ou parcerias visando garantir 
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que o investimento seja conseguido e que o projeto possa ser implementado. 

9. Transparência nas informações – Outro engano é imaginar-se que estudar à 

distância é mais “fácil” do que o estudo presencial. Muito pelo contrário, pois 

exige mais autonomia, perseverança, domínio de leitura e interpretação, além 

do uso de tecnologias. Neste sentido um projeto que seja mais transparente e 

informativo possível poderá evitar a evasão e a desmotivação dos 

participantes, além da credibilidade da instituição ofertante. 

10. Sustentabilidade financeira – Conforme visto nos itens 1 e 8, o investimento 

em profissionais, materiais educacionais, equipamentos etc. é alto, 

principalmente na fase de implantação do projeto, por isso aconselha-se um 

levantamento de custos que considere o tempo de duração do curso, a 

quantidade de alunos, estimativas de evasão, revisão e reedição de materiais, 

manutenção de equipamentos, prever gastos na sede e nos pólos fora da 

localidade da sede, muito embora se deva ressaltar que após a fase de 

implantação, elaboração de materiais, contratação de pessoas etc. esses 

cuidados devem ser mais severos na manutenção do programa e tendem à 

redução com o retorno do investimento.  

 

3.4 Contextualização do Curso Presencial de Ciências Contábeis 

 

Inicialmente se faz necessário contextualizar o curso de Ciências Contábeis na 

modalidade presencial, trazendo ao leitor as características da área e do curso, 

antes de se adentrar na proposta deste trabalho no que diz respeito aos 

aspectos necessários para um projeto em EAD. Assim, inicia-se este tópico 

com uma explanação das particularidades da Ciência Contábil. 

Na estruturação do conteúdo de um curso, com as características da Ciência 

Contábil, deve ser identificado inicialmente o perfil do profissional que se 

deseja formar diante das exigências do mercado. 

Tendo em vista tratar-se de uma ciência social e aplicada a preocupação com o 
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mercado é uma constante, pois as entidades necessitam de um profissional 

com o perfil que possa atender às demandas da sociedade e deste mercado de 

capitais. Dessa forma, a proposta pedagógica de um curso de Ciências 

Contábeis tem por objetivos a geração e comunicação de informações das 

mais diversas naturezas (financeira, econômica, física e de produtividade) aos 

mais diversos interessados (pessoas físicas e jurídicas), sobre a situação e 

desempenho dos patrimônios administrados (privados e públicos) com o fim de 

auxiliá-los (os interessados) em seus processos de avaliação e tomada de 

decisão, diminuindo os seus níveis de insegurança. Assim, esse curso de 

natureza utilitária para o controle patrimonial das entidades como um todo deve 

visar a sintonia do mundo acadêmico com o mercado de capitais. 

A contabilidade abrange tanto as organizações sem fins lucrativos quanto as 

empresas públicas e privadas. Por esta razão, é concebida como um sistema 

de informações responsável por captar eventos econômicos ocorridos sob a 

forma de dados, que após tratamento contábil, dará saída a informações com 

características de utilidade aos seus usuários. 

A profissão contábil se caracteriza pela real demanda e absorção da maioria de 

seus profissionais no mercado de trabalho. Assim, é essa característica que 

define o perfil do aluno do curso de Ciências Contábeis: aluno trabalhador, na 

maioria das situações já inserido no mercado de trabalho, antes mesmo da 

conclusão do curso universitário. Peleias (2006, p.147) considera que “um 

aspecto crítico do ensino superior de contabilidade é que a maioria dos cursos 

de graduação ocorre no período noturno e seus alunos trabalham durante o 

dia”. 
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3.4.1 Diretrizes Curriculares do Curso de Ciências Contábeis 

 

A Resolução 10/04 do CNE/CES17

1. Utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências 

Contábeis e Atuariais.

 que trata das diretrizes curriculares para o 

curso, em seu art. 2º determina que o projeto pedagógico deva descrever os 

seguintes aspectos: 

I - perfil profissional esperado para o formando, em termos de 
competências e habilidades; 
II – componentes curriculares integrantes; 
III - sistemas de avaliação do estudante e do curso; 
IV - estágio curricular supervisionado; 
V - atividades complementares; 
VI – monografia, projeto de iniciação científica ou projeto de 
atividade – como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – 
como componente opcional da instituição; 
VII - regime acadêmico de oferta; 
VIII - outros aspectos que tornem consistente o referido Projeto 

Percebe-se que o grupo de trabalho que elaborou o documento possui uma 

visão que agrega conhecimentos tanto acadêmicos (TCC) quanto 

mercadológicos (Estágio), em vista das características do curso e do 

profissional que se pretende formar. 

O referido documento indica ainda em seu art. 4º oito habilidades e 

competências que devem ser objeto da formação profissional oferecida pelo 

curso, como segue, com seus respectivos comentários. 

18

                                            
17 Resolução CNE/CES 10/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 28 de dezembro de 2004, 
Seção 1, p. 15. 
18 Relativo aos cálculos previdenciários. 

 

Como dito no decorrer deste trabalho a ciência contábil é definida como social 

e aplicada, portanto possui além de objeto próprio de estudo, uma linguagem e 

terminologia adequadas aos eventos que alteram a situação do patrimônio das 

entidades. 
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2. Demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil. 

A contabilidade, do ponto de vista sistêmico é um sistema de informações, 

responsável por captar eventos econômicos. Portanto, o futuro profissional 

deve desde sua formação, identificar esta visão e sua interdisciplinaridade com 

as demais ciências, tidas como sociais e aplicadas. 

3. Elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente 

e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais. 

A linguagem é o meio de comunicação que informa aos interessados, os fatos 

ocorridos que promovem as mutações patrimoniais. O profissional deve 

conhecer adequadamente a forma mais clara de emitir relatórios que fazem a 

comunicação por meio da escrita, seja na língua mãe ou em língua estrangeira 

para que a ciência possa atingir seus objetivos. 

4. Aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis 

O grande desafio do profissional está em conciliar a influência do fisco na teoria 

contábil. O fisco é um usuário da contabilidade e como tal deve ser informado 

das operações que geram os impostos, no entanto não deve ser o único 

modelo de informação, tendo em vista que possui interesses próprios diante da 

legislação aplicada e que há outros instrumentos a serem observados pelo 

profissional em sua atividade diária, além do atendimento aos demais usuários 

da informação contábil. 

5. Desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a 

liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos 

necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações 

contábeis, com reconhecido nível de precisão. 

Esta habilidade é de fundamental importância para o desenvolvimento de 

modelos gerenciais que auxiliem o gestor na tomada de decisões e no 

monitoramento das atividades que irão afetar o planejamento estratégico da 

entidade. O futuro profissional pode desenvolvê-la por meio do estágio 

curricular e dos trabalhos em grupos, com simulações de casos reais aplicados 
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às entidades. 

6. Exercer suas responsabilidades, com o expressivo domínio das funções 

contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de 

informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos 

agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo ou 

institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, 

aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante a sociedade, 

gerando também informações para a tomada de decisão, organização de 

atitudes e construção de valores orientados para a cidadania. 

A questão que se coloca neste ponto diz respeito aos conhecimentos 

necessários para mensurar os eventos contábeis. Estes conhecimentos devem 

possibilitar a emissão dos relatórios com a devida justificativa quantitativa dos 

efeitos ocasionados, por decisões que venham a ser tomadas visando a 

continuidade da organização. Diz respeito ainda, ao efeito qualitativo que estas 

decisões podem gerar, se dada a devida atenção à mensuração numérica dos 

fatos. 

7. Desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de 

controle gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as 

implicações organizacionais com a tecnologia da informação. 

O uso das TIC´s (Tecnologias da Informação e Comunicação) veio auxiliar de 

forma evidente na elaboração e aplicação de modelos de sistemas gerenciais e 

o profissional que tem por incumbência o controle patrimonial deve estar 

preparado e afinado com as novidades tecnológicas, tendo uma visão crítica 

analítica desde o momento da escolha das ferramentas até a conclusão do 

sistema que será aplicado na entidade.  

8. Exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 

prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos 

diferentes modelos organizacionais. 

Em todas as atividades a ética é ao mesmo tempo solução e problema. É 

solução quando tratada de forma correta e orientada diante do código da 
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profissão e é problema quando se verifica que ética é uma atitude naturalmente 

humana e conseqüentemente polêmica.  

O Conselho Federal de Contabilidade, entidade representativa e reguladora da 

profissão, emite resoluções e possui em sua estrutura administrativa a Câmara 

de Ética e Disciplina com o intuito de fiscalizar o cumprimento do código de 

ética da profissão. 

Na elaboração do projeto pedagógico é de fundamental relevância que se leve 

ao conhecimento do futuro profissional a legislação específica que irá orientar 

sua atuação. 

 

3.4.2 O Curso de Ciências Contábeis da UFPE 

 

O Curso de Ciências Contábeis da UFPE foi reconhecido pela Lei Federal 

1.254 de 04 de dezembro de 1950. O curso tem atualmente cerca de 1.300 

alunos e funciona nos turnos da tarde e da noite. A estrutura curricular está de 

acordo com a Resolução no 3/92 do Conselho Federal de Educação. 

A mais recente reforma curricular, em vigor desde 1994, está em processo de 

reformulação prevista para ser concretizada em 2009. A atual reforma, visa 

atender às necessidades de contextualização com a demanda do mercado, 

bem como atender a Resolução 10/2004 do Conselho Nacional de Educação 

que Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Ciências Contábeis na modalidade de bacharelado, inclusive alterando a carga 

horária para 3.000 horas/aula, no mínimo. 

Para obtenção do título de Bacharel em Ciências Contábeis na UFPE é 

obrigatória a elaboração e apresentação de um Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), Monografia ou Artigo científico ao final do curso. 
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Objetivos do Curso 

O Curso de Ciências Contábeis prepara profissionais de nível superior 

capacitados para programar, acompanhar e controlar o processo de gestão 

orçamentária e financeira, coordenando, coletando, registrando, analisando e 

interpretando os fenômenos que produzem alterações na situação econômica, 

financeira e patrimonial do mercado de trabalho deste profissional. 

Regime Escolar 

Atualmente, o Curso de Ciências Contábeis segue o regime escolar por 

créditos com duas entradas semestrais de 110 vagas (60 vagas tarde e 50 

vagas noite).  São necessárias 43 disciplinas obrigatórias e uma eletiva para 

totalizar as 2.880 horas atuais. 

Duração do Curso 

O Curso tem como duração de tempo de integralização no mínimo em 4 anos 

letivos e meio e o tempo máximo permitido para a integralização curricular é de 

16 semestres. 

Áreas de Conhecimento 

Grupo Básico – compreende o conjunto de conhecimentos necessários à 

elaboração da escrituração e registro das operações, pelo acompanhamento e 

aplicação das normas contábeis e fiscais e agrega as disciplinas do Controle 

Financeiro e Governamental. 

Grupo Gerencial – compreende o conjunto de informações de apoio à decisão 

nas empresas. Suas disciplinas são as de Contabilidade de Custos, 

Contabilidade Gerencial ou Controladoria, Análise de Balanço ou Análise das 

Demonstrações Contábeis. 

Grupo de Revisão – compreende o conjunto de conhecimentos relacionados à 

Revisão de Contas Públicas e à avaliação das Normas Contábeis, normas de 

controle interno estabelecidas pela alta Administração e por outros organismos 

nacionais e internacionais. São as disciplinas: Auditoria Contábil e Perícia 
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Contábil. 

Atividades Complementares - O estudante do Curso de Graduação em 

Ciências Contábeis tem os seguintes mecanismos que permitem desenvolver 

atitudes reflexivas, investigativas e metodológicas: 

 Programa de Iniciação Científica; 
 Atividades de Monitoria; 
 Atividades de Extensão; 
 Estágio Extra-Curricular; 
 ACE – Empresa Júnior 
 Núcleos de Pesquisa na Área Contábil 
 Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu (Mestrado) 

 

Perfil do Curso 

O perfil do curso está estruturado em ciclo básico e ciclo profissional, 

agregando no primeiro ano disciplinas entendidas como fonte de conhecimento 

necessária para o avanço do aprendizado e, nos demais períodos, conteúdos 

que se consideram adequados às necessidades do profissional. A seguir, 

apresenta-se o quadro demonstrativo da distribuição das disciplinas por 

período letivo. 
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Quadro 09 – Perfil do Curso de Ciências Contábeis da UFPE 
Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis da UFPE. 

O conteúdo do curso piloto, apresentado no capítulo quatro, foi orientado pela 

estrutura do atual perfil do curso de Ciências Contábeis no que concerne às 

disciplinas do grupo de revisão. 
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3.5 Ensino Semi-presencial 

 

Visando incentivar o uso de novas tecnologias na educação à distância o 

Ministério de Educação, em dezembro de 2004, por meio da portaria de 

número 4.059/04 permitiu a modalidade semipresencial, ou seja, de acordo 

com seu § 2º do art. 1º, as instituições de ensino poderão ofertar disciplinas à 

distância “integral ou parcialmente, desde que não ultrapasse 20% (vinte por 

cento) da carga horária total do curso”. Permite-se, portanto, aos cursos 

presenciais, aplicar uma parcela de seus conteúdos com uso de tecnologias de 

ensino à distância, porém exige em seu § 3º que as avaliações sejam 

presenciais. 

Já em seu artigo 2º, parágrafo único, o mesmo instrumento legal prevê a 

tutoria, entendendo-se essa possibilidade vinculada à “existência de docentes 

qualificados em nível compatível ao previsto no projeto pedagógico do curso, 

com carga horária específica para momentos presenciais e os momentos à 

distância”. Aqui, o documento deixa claro que o tutor é um professor com 

qualificações necessárias ao acompanhamento do aluno e de sua 

aprendizagem tanto de forma presencial quanto à distância. 

O uso das tecnologias no ensino online mesmo que parcialmente representa 

um avanço da cultura digital nas salas de aula. Porém, o blended learning vem 

provocando discussões teóricas acerca de seus resultados enquanto momento 

de transição do presencial para o virtual. Segundo Moran, Araújo Filho e 

Sidericoudes (2005), outros países, diferentemente do Brasil, estão 

implantando seus cursos semipresenciais sem limites legais.  

Deve-se, no entanto, verificar que diante de nossa realidade cultural em termos 

de experiências virtuais de ensino, a limitação dos vinte por cento veio 

contribuir para que tenha surgido um espaço para exploração do uso das novas 

tecnologias podendo-se então, prever o gerenciamento das atividades à 

distância complementando as presenciais. Assim, a introdução de instrumentos 

informáticos acontece de forma menos agressiva, sobretudo nas instituições 
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públicas, em que não é muito comum mudar o projeto pedagógico, além da 

demora na aquisição de equipamentos que não ocorre com tanta agilidade 

quanto nas instituições privadas. 

 

3.6 Universidade Aberta do Brasil 

 

Diante da evolução das tecnologias aplicadas ao ensino online, o governo 

federal brasileiro instituiu em 2006, por meio do decreto 5.800, a Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), que tem por meta o desenvolvimento da modalidade de 

educação à distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de 

cursos e programas de educação superior no país. Prevê nos convênios 

firmados entre as instituições ofertantes (IES) e os pólos requisitantes 

(Prefeituras Municipais e Governos Estaduais) recursos para implantação dos 

pólos. O sistema funciona em regime de colaboração entre os Estados e 

Municípios da federação por meio de editais de convocação.  

O decreto prevê ainda em seu art. 1º, inciso primeiro, “oferecer 

prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de 

professores da educação básica” oportunizando aos docentes das séries 

iniciais do ensino ampliar seus conhecimentos, sem restrições territoriais. 

A novidade trazida pela UAB é a possibilidade de existirem duas modalidades 

de tutoria, uma presencial e outra à distância. No entanto, o documento não 

deixa claras as diferenças nas atribuições de cada um. 

Recentemente em junho de 2008 o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional 

do Desenvolvimento da Educação – FNDE publicou a Resolução 24/08 que 

estabelece orientações e diretrizes para o apoio financeiro às instituições de 

ensino participantes do Sistema Universidade Aberta do Brasil, vinculadas à 

CAPES e à Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação, 

nos exercícios de 2008/2009.  
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O novo documento dá ao FNDE, conforme o inciso dois do art. 4º, as seguintes 

atribuições: 

a) habilitar as instituições que tenham seus projetos aprovados 
pela CAPES para a celebração do respectivo convênio ou para 
a descentralização de crédito orçamentário; 
b) receber e cadastrar os planos de trabalho apresentados 
pelas IPES selecionados e aprovados pela CAPES; 
c) descentralizar créditos orçamentários para as instituições 
federais de ensino, bem como firmar convênios com as 
instituições de ensino estaduais e municipais que tiverem seus 
planos de trabalho aprovados pela CAPES; 
d) efetuar o repasse de recursos financeiros destinados ao 
custeio das ações dos programas de formação e de pesquisa 
das IPES, em favor das instituições beneficiadas, conforme 
cronograma físico-financeiro constante dos respectivos planos 
de trabalho; 
e) fornecer às instituições orientações pertinentes às 
transferências financeiras e prestar assistência técnica quanto 
à execução financeira dos projetos aprovados, quando 
necessário e dentro do prazo estipulado no plano de trabalho; 
f) fiscalizar e monitorar a aplicação dos recursos financeiros 
transferidos às entidades beneficiadas, em conjunto com a 
CAPES, o MEC e o Sistema de Controle Interno do Poder 
Federal, ficando assegurado aos seus agentes o poder 
discricionário de reorientar ações quanto a eventuais 
disfunções havidas na sua execução; 
g) receber, analisar e emitir parecer sobre a prestação de 
contas referentes à aplicação dos recursos alocados para os 
convênios, sem prejuízo da realização de auditorias internas e 
externas. 

Observa-se que o instrumento legal inclui a participação da CAPES – 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior no que se 

refere a pleitos de assistência financeira no âmbito do ensino superior à 

distância. Já as IPES – Instituições Públicas de Ensino Superior terão as 

seguintes atribuições, descritas no inciso terceiro do mesmo artigo: 

a) formalizar a sua participação nos programas aprovados para 
a UAB, por meio da assinatura de Acordo de Cooperação 
Técnica; 
b) estar cadastrada junto ao FNDE, mediante o preenchimento 
do Anexo I da CD/FNDE nº 013, de 28 de abril de 2008, 
disponível no site www.fnde.gov.br; 
c) quando se tratar de instituição federal, apresentar ao FNDE 
plano de trabalho simplificado, na forma prevista na Resolução 
CD/FNDE nº 19, de 13 de maio de 2005 e no Decreto nº 6.170, 
de 25 de julho de 2007; 
d) quando se tratar de instituição estadual ou municipal, 
apresentar ao FNDE plano de trabalho completo, de acordo 
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com o manual de assistência financeira do FNDE em vigor; 
e) garantir à CAPES e ao FNDE acesso a todas as 
informações pertinentes à implementação do objeto do 
convênio ou do PTA simplificado, colaborando com o trabalho 
de acompanhamento e avaliação; 
f) estruturar os cursos destinados à formação continuada, a 
serem oferecidos aos professores formadores e tutores que 
abordem aspectos teóricos e operacionais, como: educação à 
distância, conceitos, estrutura, metodologia e proposta 
pedagógica do Sistema UAB. 

O que se pode observar é a inclusão das instituições públicas na Era Digital, 

que não poderiam mesmo ficar à margem dos avanços tecnológicos. Dentro 

desta abordagem inclusiva digital, destacamos que o Sistema UAB ainda prevê 

que a CAPES dará apoio financeiro a instituições públicas de ensino superior 

com experiência na produção de material didático na modalidade de EAD. 

Assim, cabe às instituições incentivarem seus docentes a participarem desse 

momento, visando à construção de uma cultura digital. 

Após as considerações abordadas sobre os aspectos pedagógicos, 

tecnológicos e normativos da educação à distância, passaremos nos próximos 

capítulos para a descrição do curso piloto e para a aplicação e avaliação do 

modelo proposto por esta pesquisa, ajustado para uma disciplina de conteúdo 

contábil no curso de Administração de Empresas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO DO CURSO PILOTO 
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4.1 Introdução 

Este capítulo apresenta o curso piloto aplicado no ano de 2006 para 

profissionais auditores internos das Instituições Públicas de Ensino, vinculados 

ao Ministério de Educação e Cultura. O curso teve por objetivo capacitar os 

auditores internos visando a melhoria dos seus serviços. Na oportunidade 

colocamos em prática o modelo proposto por esta pesquisa para apurarmos 

possíveis correções e/ou alterações nos aspectos pedagógicos, interativos e 

normativos. O curso piloto foi elaborado com base em algumas disciplinas 

aplicadas à área governamental e constantes na matriz curricular da graduação 

em Ciências Contábeis da UFPE.  

 

4.2 Curso Piloto em EAD - Gestão Estratégica em Auditoria Interna 

 

No início do ano de 2006, após encerramento do FONAI – Fórum Nacional de 

Auditores Internos, a auditora da UFPE e integrante do fórum, Marluce Maria 

Carvalho de Souza (in memorian) encontra-se com o Professor Luiz Gustavo, 

coordenador do Virtus19

                                            
19 Laboratório de Hipermídia, com a finalidade de desenvolver soluções em sistemas de 
informação, comunicação, na perspectiva de inclusão social, além de promover estudos e 
pesquisas de caráter transdisciplinar no campo da produção, e do uso da hipermídia. 

, no aeroporto de Brasília. Durante a conversa, Marluce 

muito empolgada informa que no fórum havia sido aprovado um curso de 

Auditoria Interna à distância. Então, lhe foi apresentada a disposição da equipe 

de professores do Departamento de Ciências Contábeis da UFPE para realizar 

tal curso com base em experiências de curso à distância e pelo fato de possuir-

se uma plataforma própria. No dia seguinte, Marluce entra em contato com a 

coordenação do laboratório Virtus para dar andamento às conversas sobre o 

curso e buscando agendar reunião com a entidade patrocinadora do curso, a 

FUNDAJ (Fundação Joaquim Nabuco). Marluce se dedicou até o início do 

curso, em meados do mês de outubro de 2006. Trabalhou insistentemente, 

motivando toda equipe em momentos que se achava que o curso não ocorreria 

devido aos entraves burocráticos, e, já no início de outubro buscava reunião 
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com a equipe, preocupada com o FONAI previsto para novembro de 2006, 

período de seu falecimento, razão pela qual os auditores batizaram a turma 

com seu nome. Assim, foi possível oportunizar o momento da parceria, então 

formada, para aplicar e avaliar o modelo proposto no curso piloto descrito neste 

trabalho. 

Considerando-se que as estratégias de ensino devem alcançar os objetivos 

previstos no processo de aprendizagem, a proposta deste trabalho está 

moldada na construção do conhecimento por meio de etapas gradativas, 

acompanhadas de uma averiguação do processo por meio da avaliação do 

aprendizado dos alunos. Ao seu término, buscando verificar se tais objetivos 

foram alcançados ou se são necessários reforços para o esperado avanço 

cognitivo dos participantes, há a avaliação final. 

A metodologia proposta neste trabalho foi experimentada no curso que se 

iniciou em outubro de 2006 e foi concluído em março de 2007. Dessa forma, 

apresentar-se-ão o Planejamento Pedagógico, Design, Produto e Avaliação do 

curso piloto. 

A proposta metodológica do curso piloto foi estruturada em dois módulos: 

Básico e Avançado. Ambos divididos em etapas que foram desenvolvidas com 

auxílio de recursos interativos para ambiente online, uma equipe de 

coordenadores, professores, tutores e suporte técnico especialmente 

preparado para atendimento dos participantes. Ao final de cada etapa, propôs-

se que fosse feita uma avaliação da aprendizagem como passaporte para a 

próxima fase. A abordagem pedagógica se pautou na Teoria da Distância 

Transacional que se preocupa com questões acerca do papel das tecnologias, 

a autonomia do aluno e o papel do professor, da interatividade, das distâncias 

geográficas entre os participantes, entre outros.   

Adotou-se no planejamento do curso o entendimento de Bittencourt (1999, 

p.50) apontando que “os objetivos pedagógicos servem de base para planejar 

os componentes que integram o produto tecnológico/educativo em EAD” e 

destaca os seguintes: 
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Conteúdo (teorias, cases e aplicação); 
Forma (design); 
Abordagem pedagógica (estratégias de instrução, linguagem, 
avaliação e atividades); 
Meio de comunicação (mídias); 
Distribuição (publicação e disseminação). 
 

Para que tais componentes possam acontecer de forma integrada necessita-se 

identificar os sujeitos que atuam neste cenário.  

Na presente proposta de construção do curso na modalidade de EAD foram 

identificados os seguintes sujeitos: 

Provedor – é a entidade prestadora do serviço. Responsável pelo 

fornecimento da estrutura pedagógica e tecnológica para a elaboração e 

funcionamento do curso.  

Cliente – é o que contrata e executa o serviço diante das necessidades de 

seus usuários. 

Usuário – é o aluno(a) vinculado(a) ao cliente. 

Professores – São os responsáveis pela elaboração do conteúdo a ser 

aplicado no curso. 

Conteudistas – são os que após a elaboração dos conteúdos pelos 

professores transformam em aulas para web, ou seja, fazem a divisão dos 

conteúdos de forma que possam ser aplicados em EAD. 

Tutores – são os assistentes dos professores e dos coordenadores que 

participam tanto do planejamento quanto da execução do curso. 

Designer ou profissionais de computação gráfica – por fim, são os 

profissionais que transformam as aulas, que foram elaboradas pelos 

conteudistas com o material fornecido pelos professores, em mídia para 

execução do curso. 

Espera-se que no processo de elaboração para implementação de um curso de 

EAD, tais componentes estejam totalmente integrados.  
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Planejamento Pedagógico do Curso 

 

Foi a primeira etapa a ser realizada em conjunto com o cliente para identificar 

suas necessidades diante dos objetivos do curso. Essa etapa foi iniciada 

considerando-se o perfil do usuário (público-alvo) e os regulamentos da 

Instituição Certificadora. Teve por objetivo diagnosticar as necessidades do 

cliente e o perfil dos usuários (alunos). Nesta etapa foram estudadas as mídias 

possíveis de serem usadas para atendê-los adeqüadamente. O perfil dos 

alunos foi levantado por meio de um formulário eletrônico disponibilizado no 

ambiente virtual. A seguir são apresentados os resultados estatísticos deste 

perfil com seus respectivos comentários. 

Deu-se, portanto, atenção à coleta de informações sobre os alunos: a 

dispersão geográfica; tipo de tecnologia a que têm acesso; faixa etária; 

escolaridade; conhecimento anterior sobre o tema; situação motivacional; entre 

outras. A partir disso elaborou-se um manual para orientação do aluno, que foi 

imprescindível para o bom andamento do curso tendo em vista suas 

necessidades tecnológicas e motivacionais. 

O curso de Gestão Estratégica para Auditores do MEC, após a fase de 

definição e preparação do conteúdo para a plataforma virtual EnsinarNet  teve 

as aulas liberadas para os alunos em 18 de outubro de 2006, conforme 

cronograma do Convênio assinado entre a UFPE – Universidade Federal de 

Pernambuco e a FUNDAJ – Fundação Joaquim Nabuco. Essa parceria veio 

confirmar a “democratização do saber” destacada por Barilli (2006, p. 161) 

quando afirma que “a internet, quando utilizada dentro de um contexto 

educacional, é o meio mais democrático de acesso ao e-learning [...]” 

atendendo aos anseios de todos que participam do processo. 

O curso foi estruturado com o conteúdo distribuído em dois Módulos e as aulas 

foram dispostas em vídeo interativo apresentado por uma professora virtual, 

além de textos imprimíveis para complementação da oferta do conteúdo. As 
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aulas do Módulo Básico foram compostas como segue: 

Módulo Básico 

Aula 1 – Introdução à Auditoria 

1.1 Histórico e Origem; 

1.2 Importância e Papel a Desempenhar; 

1.3 Distinção entre Auditoria Interna e Controle Interno administrativo; 

1.4 Atribuições, responsabilidade, independência e subordinação; 

1.5 Tipos de Auditoria Interna; 

1.6 Metodologia e Procedimentos; 

1.7 Estrutura Básica de uma Unidade de Auditoria Interna. 

 

Aula 2 – Sistema de Controle no Brasil 

2.1 Noções de Controle Interno; 

2.2 Conceito de Controle Interno; 

2.3 Sistema de Controle no Brasil; 

2.4 Sistema de Controle Interno do Poder Executivo; 

2.5 O Paradigma do Controle por Resultados. 

 

Aula 3 – Auditoria Governamental  

3.1 Introdução à Auditoria Governamental; 

3.2 Auditoria Governamental e IN 01/01 SFC/MF (Planejamento das 

Auditorias); 
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3.3 Auditoria Governamental e IN 01/01 SFC/MF (Metodologia de Trabalho das 

Auditorias); 

3.4 Auditoria Governamental e IN 01/01 SFC/MF (Métodos de Amostragem); 

3.5 Anexos. 

 

Aula 4 – Normas de Auditoria 

4.1 Instruções Normativas do SFC 0182001 e Alterações Posteriores (Parte 1); 

4.2 Instruções Normativas do SFC 0182001 e Alterações Posteriores (Parte 2); 

4.3 Instruções Normativas do SFC 0182001 e Alterações Posteriores (Parte 3). 

 

Aula Complementar - Regulamentações 

Normas de Execução CGU 01/2006 

Orientação para Elaboração do Parecer de Auditoria 

Rotinas do Fluxo Processual para Informações ao TCU sobre irregularidades 

ou ilegalidades constatadas pelo Controle Interno 

Legislação do Sistema de Controle 

 

Foram efetuadas avaliações de aprendizado nas três aulas e a aula 4 e 

complementar foram destinadas para suporte do conteúdo, visando estudar 

para as avaliações. O Módulo Avançado não foi objeto deste trabalho. 

Ao final do curso os alunos receberam um CD-ROM com todo o conteúdo e 

aulas virtuais. 

Agora apresentaremos as etapas, anteriormente descritas da experiência com 
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o Curso Gestão Estratégica em Auditoria Interna. Esta foi uma iniciativa da 

Fundação Joaquim Nabuco FUNDAJ, através de sua Diretoria de Formação e 

Desenvolvimento Profissional - DIFOR/Núcleo de Educação à Distância NEAD, 

em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE através do 

Laboratório Ensinar/Virtus e o Fórum Nacional dos Auditores Internos das 

Instituições Federais Vinculadas ao Ministério da Educação - FONAI/MEC. 

Entre outros aspectos, o Curso consubstancia uma das ações da 

DIFOR/FUNDAJ, no que se refere à construção de metodologias de educação 

à distância que possibilitem a democratização do acesso à formação 

profissional. Assim, esta ação visou consolidar e tornar disponível um modelo 

referencial para formação de auditores internos de instituições públicas. 

A etapa de planejamento do curso foi iniciada a partir de negociações e 

consolidação de convênio de parceria entre a instituição certificadora – UFPE e 

cliente – FUNDAJ, apoiadas pelo provedor  EnsinarNet/Virtus. Nesta etapa, foi 

ajustado o conteúdo aplicado conforme reuniões do FONAI/MEC, indicando as 

necessidades de atualização dos auditores internos vinculados às Instituições 

Federais de Ensino Superior – IFES. 

O Curso, na modalidade de extensão, objetivou oferecer aos participantes uma 

visão global da auditoria interna, mediante a compreensão conceitual e 

operacional das diversas atividades dessa área, através da discussão de 

técnicas apropriadas e da exposição às mais recentes ferramentas de gestão 

referentes à auditoria interna em instituições públicas. 

Estruturado na modalidade à distância, o curso aqui apresentado, ao focar a 

auditoria interna como um elemento que integra as atividades de gestão da 

instituição pública, ressaltou os aspectos que a caracterizam como um 

importante elemento auxiliar da gestão governamental. 

A Universidade Federal de Pernambuco, através do Laboratório Ensinar/Virtus 

parceira do projeto, possui uma linha de pesquisa em Auditoria e Certificação 

Digital, aliando a isso a sua Plataforma de Software – EnsinarNet, que foi 

utilizada neste curso. 
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Neste sentido, a mesma está juntamente com a FUNDAJ partilhando 

conhecimentos quanto ao uso das ferramentas tecnológicas, estabelecendo 

assim uma construção coletiva do saber e capacitação profissional, através do 

interesse recíproco de partilhar de forma inteligente os recursos humanos, 

tecnológicos objetivando avançar no âmbito do conhecimento de metodologias 

de ensino à distância, assim buscando beneficiar a sociedade como um todo. 

 

4.3 Participantes 

 

Foram inscritos inicialmente 204 (duzentos e quatro) alunos(as), sendo 

aprovados(as) pelos critérios definidos pela FUNDAJ e FONAI, 200 (duzentos). 

A equipe técnica montada de forma conjunta pela UFPE e FUNDAJ foi 
composta de: 

 

Discriminação Quantidade 
1. Coordenador Geral 02 
2. Coordenador Pedagógico 02 
3. Tutores 07 
4. Professores - Conteudistas  01 
5. Técnicos de Suporte 09 
6. Multi Mídia e Animação 04 
Total 25 
 
Quadro 10 – Equipe Técnica 
Fonte: Elaboração própria 
 

Dentre os 200 (duzentos)  alunos aprovados para inscrição, estava incluída a 

auditora da UFPE Marluce Maria Carvalho de Souza, que liderou o processo 

inicial, adoecendo logo no início das aulas e vindo a falecer ao final do módulo 

básico. 

Assim, os demais alunos da auditoria interna de instituições federais de ensino 

foram distribuídos (as) de acordo com as regiões do país, da seguinte forma: 

 



106 

Região Alunos % 
Norte 24 12% 
Nordeste 69 35% 
Centro-oeste 23 12% 
Sudeste 23 12% 
Sul 60 30% 
Total 199 100% 
 
Quadro 11 – Distribuição de alunos por região 
Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura 03 – Distribuição de alunos por região do País. 
Fonte: Elaboração própria 

 

A seguir os resultados da pesquisa sobre o perfil dos alunos.   
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 Nº % 
RESPONDERAM 154 77% 
NÃO RESPONDERAM 45 23% 
TOTAL 199 100% 

 
Quadro 12 – Dados Estatísticos dos Alunos  
Fonte: elaboração própria 

  

Após a tabulação dos dados observou-se que a maioria dos participantes 

(52%) pertence ao sexo feminino, que indica uma mudança na realidade social 

brasileira em termos de acesso às profissões consideradas tipicamente 

masculinas. 

 

 

Gráfico 03 – Faixa Etária 
Fonte: elaboração própria 

 

De acordo com o gráfico 03 observa-se que 36% dos que responderam a 

consulta estão entre 36 e 45 anos de idade, empatados pelos que ocupam a 

faixa de 46 a 55 anos. Este dado reflete que, em sua maioria, os alunos já 

21% 36% 36% 5% 1%

33

56 56

7

2

25-35 36-45 46-55 56-65 OUTRA
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alcançaram a idade adulta, o que se justifica por ocuparem um cargo de alta 

responsabilidade no setor público, configurando-se enquanto educação 

continuada. 

 

 

Gráfico 04 – Gênero por Faixa Etária  
Fonte: elaboração própria 
 

No que diz respeito ao sexo de acordo com a faixa etária, destaca-se a 

predominância da participação feminina nas duas primeiras faixas sendo 

igualada na terceira e superada apenas na faixa dos 46 aos 55 anos e na 

classificação “outra” que está fora das demais. Indica, portanto, a estabilidade 

funcional dos participantes. Os dados do gráfico 04 indicam ainda a 

participação feminina em 52% da população alvo, atestando a superação nas 

dificuldades de acesso ao mercado do trabalho, tipicamente masculino. 
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Gráfico 05 – Escolaridade 
Fonte: elaboração própria 
 

 

Com relação à escolaridade dos alunos observa-se um percentual expressivo 

de especialistas e graduados, sendo apenas um possuidor do título de doutor e 

na classificação “outros”, os que não obtiveram sequer uma graduação. 

Deve-se destacar que, dos que possuem o curso de graduação, 24% são 

administradores, 13% possuem formação em Direito, 3% em Engenharia, 2% 

em Pedagogia, 24% em Ciências Contábeis. Na classificação “outra” os 4% só 

possuem o segundo grau, mesmo assim, todos ocupam cargos de chefia nas 

auditorias internas, em virtude da revogação da NBCT – 12 (Norma Brasileira 

de Contabilidade – Técnica) do Conselho Federal de Contabilidade que trazia 

em seu item 12.1.1.2 “– A auditoria interna é de competência exclusiva

 

 de 

contador, registrado em Conselho Regional de Contabilidade, nesta norma, 

denominado auditor interno” (grifo nosso). 
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Observando-se o gráfico 06, nota-se que os participantes do sexo feminino 

também ocupam maior espaço nas categorias de especialização e mestrado. 

Já os homens ocupam em sua maioria graduação e abaixo desta, muito 

embora seja deste sexo, o único possuidor do título de doutor, entretanto, na 

área de Inteligência Organizacional. 

 
 

 
Gráfico 06 – Gênero por Escolaridade  
Fonte: elaboração própria 

 

Após o levantamento do perfil e analisadas suas peculiaridades tais como, 

região, sexo, faixa etária e formação, foi definido o modelo a ser aplicado. Tais 

informações foram imprescindíveis para a elaboração do manual do aluno, 

buscando dar o maior número possível de informações para os usuários. A 

seguir são descritas as etapas iniciais e como se deu a execução do curso. 
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4.3.1 Acesso Inicial  

 

Inicialmente, as dificuldades de acesso às aulas pelos alunos foram mínimas, 

tendo sido identificadas pela necessidade de instalação do aplicativo Flash 

Player, no qual as aulas foram produzidas e do navegador Internet Explorer em 

sua versão 5.5 ou superior, uma vez que o navegador Firefox20

 

 está em 

desenvolvimento (conforme reportagem da fabricante Adobe e Mozilla), 

responsável pelo adobe e pelo browser, respectivamente. Essas dificuldades 

foram resolvidas por meio do plantão de atendimento online auxiliando os 

usuários nas questões técnicas de equipamentos. 

Estas questões ficaram restritas a duas unidades que apresentaram maiores 

dificuldades: a UFMG e a UnB, mas após as devidas orientações, o curso 

prosseguiu sem maiores problemas. 

4.3.2 Tutoria 

 

Durante o mês de setembro de 2006 foram selecionados e treinados 05 (cinco) 

Tutores e 02 (dois) Assistentes de Suporte Tutorial. Com a finalidade de se 

fornecer um atendimento personalizado, os tutores foram treinados nas 

ferramentas disponíveis na plataforma e aplicadas no curso, além do 

atendimento direto às necessidades dos alunos. Neste período, foi elaborado 

um manual de orientação para o aluno, tendo sido disponibilizado antes do 

início das aulas para maior familiarização do aluno com as ferramentas da 

plataforma, além de informações do curso em geral. 

O atendimento se deu por meio síncrono no atendimento online e por meio 

assíncrono na ferramenta Fale Com da Plataforma Ensinar. 
                                            
20 Adobe e Mozilla se unem para maior interação entre Flash e Firefox 
O esforço deverá ter como conseqüência compatibilidade, integração e estabilidade maior 
entre Flash e Firefox e tornar mais fácil para que desenvolvedores trabalhem com os dois 
ambientes, disse Michael Goulde, analista da consultoria Forrester Research. 
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Cada tutor ficou responsável por 40 (quarenta), sendo que um dos tutores ficou 

responsável por 39 (trinta e nove) devido ao falecimento de uma das alunas 

matriculadas. Os tutores tiveram as seguintes atribuições: 

 Orientar os participantes no acesso ao curso; 
 Acompanhar a execução do curso; 
 Auxiliar na navegação da Plataforma EnsinarNet; 
 Auxiliar no acesso às aulas; 
 Auxiliar no acesso à resolução de tarefas; 
 Auxiliar no acesso aos resultados das tarefas efetuadas; 
 Auxiliar na utilização das ferramentas interativas; 
 Manter comunicação online com os participantes para esclarecer 

dúvidas de utilização da plataforma e encaminhamento aos 
professores de dúvidas relacionadas aos conteúdos do curso; 

 Acompanhar o andamento dos alunos em relação ao conteúdo 
dos módulos e avaliações; 

 Motivar de forma permanente os alunos; 
 Fazer a ligação entre os alunos, professores e coordenadores; 
 Encaminhar dúvidas e esclarecimentos dos alunos, etc. 

 

Foram realizadas reuniões semanais para discussão e melhoria no 

acompanhamento das atividades por meio de relatório individual de cada tutor. 

Nos relatórios tutoriais foram apresentadas e analisadas planilhas de 

acompanhamento individual por aluno e por tutor. 

 

4.3.3 Limitações de Tempo 

 

Foi relatado que devido às atividades de auditoria nesta época do ano, muitos 

alunos poderiam apresentar problemas de acompanhamento do curso, tendo 

em vista o tempo disponível, para os estudos, conjugado com as atividades 

normais de auditoria, ensejando por parte dos alunos a necessidade de um 

cronograma mais flexível que aumentasse o prazo de conclusão do curso, com 

melhor aproveitamento por parte dos auditores. Em atenção a essas 

necessidades, o cronograma foi se adaptando no decorrer do curso, mas 

sempre se observando a data de término para não prejudicar as etapas 
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posteriores ao módulo básico. 

A Coordenação Pedagógica e os Tutores realizaram uma pesquisa com os 

alunos sobre a dilatação dos prazos para apresentar proposta à FUNDAJ. 

Ressalte-se que mesmo com todas as dificuldades e limitação de tempo, o 

nível de participação no final do módulo básico atingiu 93,1% (noventa e três e 

um décimo por cento) dos alunos inscritos, como se constata através da 

participação da avaliação 3, devidamente explorada no tópico sobre avaliação 

dos alunos. 

A primeira preocupação da equipe foi com respeito à afetividade, tendo em 

vista que a educação à distância afasta os alunos do convívio da sala de aula, 

da presença do professor e dos colegas. Diante das características naturais da 

cultura brasileira que necessita de relações afetivas para motivação da 

aprendizagem, o modelo do curso buscou satisfazer esta necessidade 

oferecendo recursos como: encontros virtuais, comunicação permanente e 

amigável, e, principalmente, identidade única de produto para seus usuários, 

ou seja, o curso foi elaborado especificamente para este público.  

Os alunos foram divididos em cinco grupos, auxiliados por cinco tutores com 

dois assistentes, e os conteúdos foram distribuídos nos módulos conforme 

cronograma apresentado mais adiante. 

Acompanhamento permanente – o curso ofereceu por meio do professor, 

tutoria e coordenações, o atendimento contínuo aos alunos, de forma a prover 

e orientar as suas necessidades. O modelo disponibilizou canais de 

comunicação online permanente com o professor, coordenação pedagógica e 

tutoria, por meio da ferramenta Fale Com e Atendimento Online. Os conteúdos 

foram dispostos em aulas interativas, com um Módulo Básico e um Módulo 

Avançado, totalmente online por meio de uma professora virtual. A distribuição 

do conteúdo foi feita de forma digital, podendo-se baixar os textos por meio de 

download e em forma de CD-ROM aplicado de acordo com o cronograma que 

segue: 
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CRONOGRAMA DO CURSO 

ATIVIDADES PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Início Término Dias 

 
Módulo Básico – 30 horas 
Introdução à Auditoria; 
O Sistema de Controle no Brasil; 
Auditoria Governamental; 
Normas de Auditoria. 

18/OUT/06 01/NOV/06 15 

Revisão do Módulo Básico 
Tira Dúvidas 
Nova Avaliação 

02/NOV/06 05/NOV/06 04 

Módulo Avançado – 60 horas 
Execução dos Trabalhos de Auditoria 
Conclusão os Trabalhos de Auditoria 

06/NOV/06 29/NOV/06 24 

Revisão do Módulo Avançado 
Tira Dúvidas 
Nova Avaliação 

30/NOV/06 03/DEZ/06 04 

Casos Práticos – 18 horas 
Casos de Aplicação da Auditoria 04/DEZ/06 13/DEZ/06 10 

Revisão do Módulo Avançado 
Tira Dúvidas 
Nova Avaliação 

14/DEZ/06 17/DEZ/06 04 

Avaliação Final – 04 horas 
Resolução Exercício 18/DEZ/06 18/DEZ/06 01 

TOTAL   62 
 
Quadro 13 – Cronograma Inicial do Curso 
Fonte: Elaboração própria 
 

4.3.4 Planejamento Tecnológico  

 

Os conteúdos na versão web foram dispostos em tópicos acompanhados de 

fichas de leitura imprimíveis. Elas são as fontes de consulta básica e reúnem o 

conteúdo teórico do curso.  

Administração – além das ferramentas pedagógicas de interatividade, o site do 

curso forneceu também serviços como comunicação com os tutores, 

estatísticas sobre o acesso ao curso e aos conteúdos por usuário. 
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4.3.5 Design 

 

Esta etapa foi realizada pelo provedor de EAD (Plataforma) e orientada pelos 

princípios pedagógicos e tecnológicos definidos na fase do planejamento e 

ajustados conforme os recursos materiais e humanos disponíveis. Diante dos 

resultados do perfil dos usuários, foram definidos nessa etapa os modelos que 

foram utilizados, tais como as ferramentas, a aparência que dá a identidade ao 

curso, ou seja, específico para este público, sua forma de apresentar as 

disciplinas do curso, por meio de animação virtual, bem como sua forma de 

avaliação. Todas as etapas para montagem do visual do curso foram 

acompanhadas por uma equipe multidisciplinar de profissionais integrando 

educação e tecnologia. 

Dessa forma, partindo das definições da etapa de planejamento, o Laboratório 

EnsinarNet/Virtus, como o Provedor de EAD, formou uma equipe composta por 

Professores, Coordenadores Geral e Pedagógico, Tutores e Técnicos de 

revisão gramatical. Por meio de um trabalho multidisciplinar, a equipe definiu a 

estratégia pedagógica e os fundamentos tecnológicos mais adequados 

conforme sua disponibilidade de forma a atender às necessidades tanto da 

instituição FUNDAJ (cliente), como dos alunos (usuários). O modelo foi 

desenvolvido para atender a um público heterogêneo (faixa etária variando de 

27 a 59 anos, com formações tão diversas como pedagogia, engenharia, 

economia etc.) e, considerou as deficiências da infra-estrutura de redes das 

IFES brasileiras, além das diferentes gerações de computadores utilizados nas 

instituições federais de ensino, como visto anteriormente, nos dados do perfil 

dos alunos. 

A definição do conteúdo foi decidida pela demanda dos usuários. A forma foi 

decidida conforme a abordagem da Teoria Distância Transacional (KEEGAN, 

1993), que serviu de base tanto teórica quanto didática na produção das aulas. 

A Teoria determinou a forma de distribuição do material educativo, bem como a 

respectiva interatividade pedagógica, em vista da dispersão dos participantes 

em todo o território nacional.  A preocupação em se buscar o perfil do aluno, 
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para decidir-se a abordagem pedagógica a ser aplicada, se deve ao fato de 

que a interatividade na educação à distância tende a variar, conforme a 

capacidade dos meios tecnológicos, em proporcionar um determinado grau de 

comunicação entre os participantes e o conteúdo oferecido. 

Faz-se necessário enfatizar que, o suporte técnico influenciou não só o acesso 

ao conteúdo, bem como o sucesso do curso. Portanto, ficou claro que a 

educação à distância deve ser planejada para atender às necessidades de 

acesso e compreensão do conteúdo como também os conhecimentos em 

termos técnicos para cada usuário. Dessa forma, a construção do curso de 

EAD seguiu uma série de etapas que se iniciou com o cliente (FUNDAJ) e foi 

finalizada com a certificação do usuário (aluno). 

 

4.3.6 Produto  

 

Envolveu toda a produção do material que foi desenvolvido para aplicação do 

curso, desde a parte de animação virtual até a gravação do CD-ROM com todo 

o conteúdo vivenciado. 

Nesta etapa, foram produzidas as aulas virtuais com várias opções de cenário, 

personagem que apresentaria as aulas até se chegar a um modelo que 

oferecesse maior afetividade ao usuário, optando-se por uma professora 

virtual. 
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Figura 04 – Professora virtual do Curso Piloto 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

 

Após o professor conteudista elaborar as aulas online, conforme o modelo 

proposto na etapa de design, o coordenador pedagógico enviou o conteúdo 

para o especialista em comunicação e instrução pedagógica em EAD, que 

revisou e fez adaptações na linguagem e estrutura dos conteúdos conforme o 

modelo proposto. Além disso, ele elaborou o passo-a-passo, as instruções que 

caracterizam o processo de EAD. Uma vez executada esta fase, a aula online 

seguiu para editoração padronizada em flash (conforme modelo proposto na 

etapa de design), e logo após foi publicada no site do curso 

(http://fundaj.educacao.biz) 

Foi importante nesta etapa ter consciência de que a qualidade do material 

produzido tem direta relação com o sucesso do curso. E esta etapa é vital para 

a EAD, porque exige grande capacidade de administração (negociação, 

cronometragem, desenvolvimento de fornecedores – compra de materiais e 

montagem), um bom acompanhamento pedagógico dos conteudistas por parte 

dos coordenadores do curso. 

http://fundaj.educacao.biz/�


118 

 

4.3.7 Avaliação da Aprendizagem 

 

Nesta etapa foram desenvolvidos os métodos de avaliação tanto do curso 

quanto dos alunos e professores. Foram, então, definidos os critérios de 

avaliação, no qual o aluno, para obter êxito nos exercícios individuais, teria que 

atingir uma pontuação mínima de 70% (setenta por cento) para estar na média 

individual de cada exercício do Módulo Básico, que ao todo foram três. 

Todavia, a média final foi calculada por Módulo – Básico, Avançado e Casos 

Práticos. Assim, o aluno poderia ter no mínimo 50% (cinqüenta por cento) de 

acertos, em um determinado exercício e compensar nos demais, de forma que 

ao final do módulo, sua média de acertos pudesse chegar aos 70%, ou 21 

(vinte e uma questões) corretas. 

Ressalte-se que neste trabalho foram analisados apenas os resultados do 

Módulo Básico.  

Aos alunos que tiveram um aproveitamento inferior a 5 (cinco) acertos em 

qualquer exercício ou média final abaixo de 7,0 (sete), foi realizada uma tarefa 

complementar, conforme indicado no cronograma do curso. 

Esta metodologia de avaliação foi orientada pelo modelo padrão utilizado na 

UFPE, em vista de ser a prática dos docentes do curso de Ciências Contábeis 

nas disciplinas que nortearam o conteúdo aplicado no curso piloto. 

Em qualquer situação o aluno poderia realizar o curso completo, todavia não 

teria direito ao certificado do curso, expedido em conjunto pela FUNDAJ e 

UFPE, caso não atingisse a média prevista para aprovação de acordo com os 

exemplos a seguir. 
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Exemplo de Aluno Aprovado: 

Caso 1 – Aprovação pelo Conjunto do Módulo sem Recuperação 

Exercício de Aula 1   Total de Acertos do Exercício  5 

Exercício de Aula 2   Total de Acertos do Exercício  8 

Exercício de Aula 3   Total de Acertos do Exercício  8 

Total de Acertos        21 

Média Final         7,0 ou 70% 

 

Caso 2 – Aprovação pelo Conjunto do Módulo sem Recuperação 

Exercício de Aula 1   Total de Acertos do Exercício  07 

Exercício de Aula 2   Total de Acertos do Exercício  07 

Exercício de Aula 3   Total de Acertos do Exercício  07 

Total de Acertos        21 

Média Final         7,0 ou 70% 

Exemplo de Aluno em Recuperação: 

Caso 1 – Em recuperação em função dos Exercícios da Aula 1. 

Exercício de Aula 1   Total de Acertos do Exercício  04 

Exercício de Aula 2   Total de Acertos do Exercício  08 

Exercício de Aula 3   Total de Acertos do Exercício  09 

Total de Acertos        21 

Média Final         7,0 ou 70% 
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Caso 2 – Em recuperação em função dos Exercícios da Aula 3 

Exercício de Aula 1   Total de Acertos do Exercício  10 

Exercício de Aula 2   Total de Acertos do Exercício  10 

Exercício de Aula 3   Total de Acertos do Exercício  04 

Total de Acertos        24 

Média Final         8,0 ou 80% 

 

Como dito anteriormente, a preocupação de atender às necessidades dos 

usuários diante do perfil levantado foi elaborado um manual do aluno. As 

orientações iniciais dizem respeito à utilização das ferramentas do ambiente 

virtual. Neste ponto foram expostos alguns processos que tiveram o intuito de 

auxiliar o aluno na navegação do curso, permitindo que o mesmo tivesse 

conhecimentos básicos sobre o acesso à sala virtual, às opções e ferramentas 

do curso, bem como à forma de avaliação em termos de média para 

aprovação.  
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4.4 Dados Estatísticos do Curso Piloto 

4.4.1 Acesso ao Curso 

Os gráficos que se seguem foram gerados pela própria plataforma e indicam os 

acessos ao curso e aos conteúdos dispostos no mesmo. 

A seguir, identifica-se o número de acesso ao curso, distribuídos de forma 

absoluta e relativa à quantidade por cada grupo de usuários, possibilitando às 

coordenações obter informações que orientassem a ação dos tutores por grupo 

de usuários, conforme dados do gráfico 07. 

 

Gráfico 07 – Acessos ao Curso por Tipo de Usuário 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

 

Do total de 6.661 (seis mil, seiscentos e sessenta e um) acessos ao curso, os 

alunos, principal razão da existência do curso, apresentam o percentual de 

84,7% (oitenta e quatro e sete décimos por cento) dos acessos totais ao curso, 

seguidos pelos tutores, coordenadores pedagógico e geral. 

 

ALUNO - 5.463(84,72%)

PROFESSOR - 19(0,29%)

TUTOR - 431(6,47%)

COORDENADOR PEDAGÓGICO - 365(5,48%)

COORDENADOR GERAL - 203(3,05%)



122 

Quando se analisa a média de acesso por grupo de usuário, verifica-se que os 

alunos possuem uma média de 28 acessos num período de 15 (quinze) dias, 

fato que representa mais de um acesso por dia, podendo ser considerado 

excelente para os padrões de EAD, atestando também o desempenho dos 

tutores e coordenadores, na motivação para participação. 

 

Gráfico 08 – Média de Acesso ao Curso por Tipo de Usuário 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

 

4.4.2 Tempo de Acesso ao Curso 

 

O item identifica o tempo de acesso ao curso, distribuído de forma absoluta e 

relativa por cada grupo de usuários, possibilitando à coordenação pedagógica 

e tutoria, informações que orientam a ação dos tutores por grupo de usuários, 

conforme dados do gráfico 09. 

 

 

ALUNO - 28,36(7,22%)

PROFESSOR - 19(4,84%)

TUTOR - 61,57(15,67%)

COORDENADOR PEDAGÓGICO - 182,5(46,45%)

COORDENADOR GERAL - 101,5(25,83%)
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Gráfico 09 – Tempo de Acesso ao Curso por Tipo de Usuário 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

Do total de 2.693 (dois mil, seiscentos e noventa e três) horas de acessos ao 

curso, os alunos apresentam o percentual arredondado de 70,0% (setenta por 

cento) dos acessos, seguidos pelos tutores, coordenador pedagógico e tutoria. 

Quando se analisa a média de acesso por grupo de usuário, no gráfico 10, 

verifica-se que os alunos possuem uma média de 9h e 28 minutos de acessos, 

para um período de 15 (quinze) dias. Tendo em vista que a carga horária total 

do módulo básico foi estimada em 30 (trinta) horas-aulas, representando para 

os padrões de EAD algo em torno de 10 (dez) horas, com a possibilidade de o 

aluno imprimir as fichas de leitura e estudar em diversos horários e locais, 

consideramos a média dentro dos padrões de qualidade exigidos, fato que será 

comprovado pela análise das avaliações e os rendimentos obtidos pelos 

alunos. 

 

ALUNO - 1.885 h 54min(69,99%)

PROFESSOR - 4 h 22 min(0,16%)

TUTOR - 428 h 32min(15,90%)

COORDENADOR PEDAGÓGICO - 144 h 24min(5,36%)

COORDENADOR GERAL - 231 h 12min(8,58%)
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Gráfico 10 – Média de Tempo de Acesso ao Curso por Tipo de Usuário 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 
 

 

4.4.3 Acesso ao Conteúdo do Curso 

 

Do total de 24. 501(vinte e quatro mil, quinhentos e um) acessos ao conteúdo 

do curso, os alunos apresentam o percentual de 76,3% (setenta e seis e três 

décimos por cento) dos acessos, seguidos pelos tutores e coordenadores, 

conforme o gráfico 11 aponta. 

 

 

ALUNO - 9 h 28min(3,6%)

PROFESSOR - 4 h 22 min(1,66%)

TUTOR - 61 h 13min(23,29%)

COORDENADOR PEDAGÓGICO - 72 h 12min(27,47%)

COORDENADOR GERAL - 115 h 36min(43,98%)
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Gráfico 11 – Acesso ao Conteúdo por Tipo de Usuário 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

 

Quando se analisa a média de acesso por grupo de usuário no gráfico 12, 

verifica-se que os alunos possuem uma média de quase 94 (noventa e quatro) 

acessos, para um período de 15 (quinze) dias. 

 

Gráfico 12 – Média de Acessos ao Conteúdo por Tipo de Usuário 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

ALUNO - 18.705(76,34%) PROFESSOR - 62(0,25%)

TUTOR - 1.250(5,10%) COORDENADOR PEDAGÓGICO - 961(3,92%)

COORDENADOR GERAL - 3.523(14,38%)

ALUNO - 93,96(3,65%)

PROFESSOR - 62(2,41%)

TUTOR - 178,43(6,93%)

COORDENADOR PEDAGÓGICO - 480,5(18,65%)

COORDENADOR GERAL - 1.761,5(68,37%)
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Do total de acessos aos conteúdos o que mais se destaca são as aulas com 

um total de 8.509 (oito mil, quinhentos e nove) acessos, representando uma 

média de 40,33 acessos por todos os usuários, seguido pelos exercícios com 

6.766 (seis mil, setecentos e sessenta e seis) acessos, com média por alunos 

de 34, de acordo com o gráfico 13, na seqüência. 

 

Gráfico 13 – Acessos por Conteúdo 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 
 

4.4.4 Avaliações dos Alunos 

 

O módulo básico foi composto de três avaliações de conteúdos, com os 

resultados abaixo: 

Avaliações AVA1¹ % AVA2¹ % AVA3¹ % 

Quantidade Alunos Avaliados 186 93,5 179 89,9 175 87,9 

Quantidade Alunos não Avaliados 13 6,5 20 10,1 24 12,1 

Total de Alunos 199 100,0 199 100,0 199 100,0 
 
Quadro 14 – Estatísticas de Realização de Avaliação 
Fonte: Elaboração própria 
 

AULAS - 8.509(34,73%) ARQUIVOS - 6.530(26,65%)

EXERCÍCIOS - 6.766(27,62%) FÓRUNS - 1.278(5,22%)

LINKS - 506(2,07%) TEXTOS - 106(0,43%)

PASTAS - 792(3,23%) PESQUISAS - 2(0,01%)

TRABALHOS - 12(0,05%)
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Nota 1 - Composição   

AVA 1: Avaliação da Aula 1 – Introdução à Auditoria 

AVA 2: Avaliação da Aula 2 – Sistema de Controle 

AVA 3: Avaliação da Aula 3 – Auditoria 

 

Como pode ser constatado a partir do Quadro 14, o número de alunos foi um 

pouco decrescente entre a Avaliação 1 e a Avaliação 3, tendo reduzido em 11 

(onze) alunos, que justificaram, entre outros motivos, o tempo limitado para 

fazer as avaliações e como o prazo final para as três avaliações era o mesmo, 

terminaram por realizar apenas uma ou duas avaliações, deixando para 

recuperação aquelas que não conseguiram realizar no módulo normal. 

Mesmo considerando o tempo escasso, o total de alunos avaliados e em plena 

atividade profissional na avaliação 3 foi de 88% (oitenta e oito por cento) do 

total de alunos matriculados no curso, conforme gráfico 14. 

 

Gráfico 14 – Alunos Avaliados 
Fonte: Elaboração própria 

93% 90% 88%

186
179 175

7% 10% 12%
13

20 24

AVA 1 AVA 2 AVA 3 AVA 1 AVA 2 AVA 3

SIM

NÃO
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Com base nos dados estatísticos, a média por nota das avaliações está contida 

no quadro 15, tendo sido crescente entre a primeira e a terceira avaliação. 

Parte deste crescimento se deve à familiarização do aluno com os conteúdos e 

tipos de avaliação, podendo se confirmar que o modelo adotado apresentou 

ganhos em sua forma de interatividade mantendo em ascensão o nível de 

aproveitamento do curso. 

MÉDIAS 
Avaliação 1 8,22 
Avaliação 2  7,83 
Avaliação 3 9,00 
 
Quadro 15 – Média por Avaliação 
Fonte: Elaboração própria 
 

Como se constata a média das avaliações passou de 8,22 na primeira para 

9,00 na terceira, com aproveitamento médio de 8,35%. 

 

Gráfico 15 – Evolução das Avaliações 
Fonte: Elaboração própria 
 

AVALIAÇÃO 1= 8,22

AVALIAÇÃO 2 = 7,83

AVALIAÇÃO 3 =  9,00 
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4.4.5 Relatório das Recuperações 

 

O processo de recuperação que estava previsto para o período de 02 a 

05/11/06 foi prorrogado até o dia 07/11/06 devido ao final de semana 

prolongado em que muitas das instituições não estariam em atividade. 

A avaliação foi elaborada para os alunos que não alcançaram os 21(vinte e um) 

pontos no conjunto de três notas ou que em alguma das avaliações não tenha 

alcançou o mínimo de 5,0 (cinco) pontos, conforme critérios descritos no item 

Avaliação da Aprendizagem.  Graficamente pode-se observar: 

 

 

Gráfico 16 – Alunos em recuperação por Avaliação e na Média  
Fonte: Elaboração própria 
 
  

19% 22% 15% 12%

37

43

29

23

AVA 1 AVA 2 AVA 3 NA MÉDIA
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Para a aprovação por meio de recuperação, que abordou todo o conteúdo do 

Módulo Básico, a média mínima estipulada foi de 5,0 (cinco) e dos 57 

(cinqüenta e sete) 21

 

 alunos que não obtiveram nota para aprovação, os dados 

alcançados foram os seguintes: 

 

 

Gráfico 17 – Resultados da Recuperação  
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

 

Constata-se que dos 28 alunos que realizaram a recuperação, 89% obtiveram 

a aprovação. 

 

  

                                            
21 Alunos que não alcançaram a nota mínima em alguma avaliação e/ou na média 

29% 51% 49% 89%

57

29 28
25

EM RECUPERAÇÃO NÃO COMPARECERAM REAVALIADOS APROVADOS
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4.5 Análise dos Fundamentos Pedagógicos 

 

Como descrito anteriormente, o primeiro contato com os alunos que 

participaram do curso, se deu por meio dos tutores e visou o levantamento do 

perfil da turma. Diante do perfil, foram definidas as estratégias de ensino e de 

aprendizagem. Dessa forma, procurou-se estimular a iniciativa dos alunos no 

que concerne à autonomia do aprendiz. Os professores atuaram na condução 

do aprendizado sendo auxiliados pelos tutores. Assim, no planejamento do 

curso utilizou-se a abordagem construtivista. Pautou-se na Teoria da Distância 

Transacional e na Autonomia do Aprendiz de Michael Moore que tem por foco 

a estrutura dos programas educacionais, a interatividade entre os alunos e 

professores e a natureza e o grau de autonomia dos alunos (AZEVEDO, 2002) 

Nas avaliações buscou-se medir o aprendizado de forma quantitativa e 

qualitativa por meio de questões de múltipla escolha, com discussões no fórum 

e por e-mails, para justificar as respostas, requisitando do aluno o uso dos 

conceitos em situações novas e reais. 

No que se refere às teorias da EAD, observam-se as duas dimensões de 

Moore e Kearsley (1996), a da "distância transacional", considerada mais 

abrangente do que a simples distanciação geográfica, e a "autonomia do 

aluno". Em relação à primeira dimensão, os autores salientam as 

características especiais educativas que surgem devido ao afastamento 

professor/aluno, que os "obriga" a um conjunto de procedimentos distintos do 

habitual tanto em nível de ensino quanto em nível de aprendizagem. A EAD 

necessita, devido a essa distância existente, de uma prática e forma de 

organização não convencional. Em relação à segunda dimensão, diretamente 

relacionada com a primeira, Moore e Kearsley (op.cit.) salientam a necessidade 

dos programas de EAD promoverem uma maior autonomia do aluno, durante 

todo o seu processo de aprendizagem. 

No caso de nosso curso piloto a atuação dos tutores, o atendimento online e a 

forma como foram conduzidas as conversações, devido à dispersão geográfica 
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dos alunos, só foi possível devido à observância da primeira dimensão 

apontada por Moore e Kearsley. Já a segunda dimensão, indicada pelos 

autores, pôde ser identificada no momento em que os alunos, em sua maioria, 

obtiveram resultados positivos nas avaliações e no número dos acessos ao 

conteúdo. 

 Assim, diante do perfil dos alunos, buscou-se motivar sua autonomia nos 

estudos, bem como a interatividade no ambiente virtual. 

 

4.6 Análise dos Fundamentos Tecnológicos 

 

Neste tópico procurou-se relacionar as ferramentas utilizadas na plataforma no 

decorrer do curso com o perfil dos alunos, bem como a atuação de alguns dos 

profissionais responsáveis pelo desenvolvimento e acompanhamento do curso 

que tenham acessado o mesmo. Vale mencionar que as ferramentas utilizadas 

no curso de Gestão Estratégica foram elaboradas para melhor atender 

pedagogicamente os seus usuários, em especial os alunos.  

Ressaltamos que os referidos usuários que acessaram o curso e seu conteúdo 

foram em número de 5 (cinco), a saber: Aluno, Professor, Tutor, Coordenador 

Pedagógico, Coordenador Geral. Foram levantadas e analisadas 7 (sete) 

informações sobre os mesmos, no que tange às ferramentas na plataforma 

utilizada, evidenciando-se que para isso tomaram-se as informações contidas 

nos gráficos dispostos no item anterior. As sete informações são de acesso ao 

curso e de acesso ao conteúdo na quinzena, além da avaliação do módulo 

básico. 

Para melhor compreensão e entendimento dos termos e assuntos tratados 

neste tópico e, assim poder chegar ao objetivo fim deste projeto de maneira 

satisfatória, traremos inicialmente a caracterização de cada grupo de usuário 

mencionado e a apresentação dos itens a serem analisados. Por fim, fizemos 

uma relação direta das ferramentas mencionadas com os usuários. 
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Caracterização dos Grupos de Usuários 

 

1. Alunos – São os usuários que participaram do Módulo Básico do curso no 

período de 18 de outubro até 01 de novembro de 2006. 

Após a seleção e matrícula, os alunos tiveram um período inicial de 

ambientação na plataforma de ensino, auxiliados pelos tutores. No decorrer no 

módulo houve ainda o auxílio aos alunos por meio da ferramenta de 

atendimento online com turnos alternados pelos tutores e equipe técnica. 

2. Professor – O professor responsável pela elaboração do conteúdo 

participou desde o planejamento do curso até a aplicação das avaliações. No 

entanto, seu contato com os alunos se deu após participação inicial dos 

tutores, devido ao período de ambientação dos alunos na plataforma de ensino. 

3. Tutor – Foram os primeiros a interagir com os alunos do curso e 

posteriormente auxiliaram o professor e os coordenadores, tanto na 

movimentação do fórum quanto na assistência técnica e esclarecimentos 

adicionais dos conteúdos e ainda nas discussões relativas às avaliações 

aplicadas.  Para aperfeiçoar o atendimento, os alunos foram distribuídos em 

grupos e cada tutor ficou responsável por cerca de 40 (quarenta) alunos. 

4. Coordenador Pedagógico – Responsáveis por toda estrutura pedagógica 

do curso, ambos da UFPE, foram os responsáveis diretos pelos ajustes no 

cronograma do curso, distribuição do conteúdo em aulas, elaboração das 

avaliações em conjunto com o professor e os tutores, além do contato direto 

com os Coordenadores Gerais. 

5. Coordenador Geral – Foram dois os responsáveis por toda organização do 

curso, sendo um representante da FUNDAJ e outro da UFPE que interagiram 

durante todo o período, com a finalidade de fazer ajustes necessários na 

comunicação de todos os atores do processo. 



134 

Dados Analisados 

Para facilitar o entendimento do leitor, os dados aqui analisados estão 

dispostos em forma de quadros com seus quantitativos absolutos e percentuais 

por usuário. Observa-se, conforme dito no início deste tópico, as 7 (sete) 

informações sobre os usuários, em dois grupos distintos, acesso ao curso e 

acesso ao conteúdo, no que tange às ferramentas disponibilizadas na 

plataforma. 

Inicialmente pode-se direcionar a análise do número de acessos de cada grupo 

de usuário ao curso, correspondendo à visita ou permanência do usuário 

conectado ao site do curso, de acordo com o quadro 16. 

 Quinzena 

 Acessos ao Curso Média de acessos Tempo de acesso Média de Tempo 
Aluno         5.643  84,72% 28,36 7,22% 1.885h54min  69,99% 9h28mim   3,61% 
Professor              19  0,29% 19,00 4,84% 4h22min  0,16% 4h22min 1,66% 
Tutor            431  6,47% 61,57 15,67% 428h32min  15,90% 61h13min 23,29% 
Coordenador 
Pedagógico            365  5,48% 182,50 46,45% 144h24min 5,36% 72h12min 27,47% 
Coordenador 
Geral            203  3,05% 101,50 25,83% 

      
231h12min  8,58% 115h36min 43,98% 

Total         6.661  100%     92,93  100%  100%  100% 
 
Quadro 16 – Acesso ao curso por tipo de usuário 
Fonte: Elaboração própria 

 

Acessos ao curso na quinzena – A primeira coluna de valores do quadro 16 

evidencia o número de acessos, ou seja, quantas vezes durante os 15 dias do 

módulo básico os usuários acessarem a sala virtual, seguido da média dos 

acessos e do tempo na quinzena. Observa-se que o acesso dos alunos na 

quinzena alcançou mais de 80% do total dos acessos, demonstrando a 

flexibilidade na disponibilização do conteúdo, devido às dificuldades já 

mencionadas e características da profissão. Na seqüência os tutores aparecem 

em segundo lugar em acessos diários e na quinzena devido aos plantões de 

atendimento, visando solucionar os problemas de uso das ferramentas, bem 

como facilitando a comunicação entre os agentes. Os coordenadores 

pedagógico e geral possuem acesso mais representativo em relação ao acesso 
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do professor em vista, como já anteriormente citado, da sua participação no 

ambiente online ter se dado em um segundo momento diretamente com os 

alunos. O acesso do professor, portanto, foi mais efetivo durante o período das 

avaliações, bem como no período de recuperação, tanto na aplicação quanto 

na correção das questões. 

Média de Acesso por usuário - Quantidade média de acesso dos usuários, 

obtendo-se este resultado pela razão entre o número de acessos pela 

quantidade total de usuários por atribuições. 

Tempo de Acesso - Significa o tempo que o aluno estava online no curso, ou 

seja, o tempo que permaneceu no mesmo.  

Média de Tempo de Acesso - Corresponde ao tempo de acesso total em horas 

dividido pela quantidade total de usuários por categoria. 

O quadro 17 a seguir apresenta os dados de acesso ao conteúdo por categoria 

de usuário durante os 15 (quinze) dias. 

Dos conteúdos acessados pelos usuários no período foram disponibilizadas 5 

(aulas) aulas apresentadas pela professora virtual, conforme figura 04 deste 

trabalho; 11 (onze) arquivos nos quais se incluem os vídeos e os textos das 

aulas; 8 (oito) pastas correspondem aos temas de cada aula; 9 (nove) 

exercícios incluindo as recuperações; 6 (seis) fóruns para esclarecimentos do 

conteúdo e para tirar dúvidas quanto aos resultados das avaliações; 3 (três) 

links de acesso a órgãos públicos e legislação pertinente, além de textos 

complementares. Foi solicitado dos alunos para reforço um trabalho escrito e 

duas pesquisas relativas à atividade de auditoria interna. 

Dessa forma os acessos aos tipos de conteúdo descritos servem para compor 

a análise do ensino e da aprendizagem, conforme segue.  
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 Quinzena 

 Acessos ao Conteúdo Média de acessos 
Aluno       18.705  76,34% 93,96 3,65% 
Professor              62  0,25%      62,00  2,41% 
Tutor         1.250  5,10%     178,43  6,93% 
Coordenador 
Pedagógico            961  3,92%     480,50  18,65% 
Coordenador 
Geral         3.523  14,38%  1.761,50  68,37% 
Total       24.501  100%      2.577  100% 
 
Quadro 17 – Acessos ao conteúdo por tipo de usuário. 
Fonte: Elaboração própria 

 

Acesso ao Conteúdo do Curso por aluno – Corresponde à quantidade de 

acessos que cada usuário realizou ao conteúdo disponibilizado. Ressalte-se 

que o acesso ao curso permitiu aos usuários acessarem vários tipos de 

conteúdos disponíveis, e/ou acessarem um único conteúdo várias vezes, 

justificando-se dessa forma o número de acesso ao conteúdo ser bem maior 

que o acesso ao curso. 

Média de Acesso ao conteúdo do curso

Iniciando-se a análise dos Acessos dos Alunos ao Curso de Gestão 

Estratégica, toma-se o quadro 16, no qual pode ser observado que em um 

espaço de 15 dias os 199 alunos matriculados no referido curso realizaram 

5.643 acessos ao mesmo, equivalendo a uma média de 28,36 acessos por 

aluno neste mesmo período. De certo, número bastante relevante, 

 – Corresponde ao acesso ao conteúdo 

do curso por usuário, dividido pela quantidade total destes. 

Expostos os itens a serem analisados, pode-se aprofundar a análise dos 

mesmos, iniciando pelos alunos, em seguida trazendo a avaliação dos 

professores, tutores, coordenador pedagógico e por fim do coordenador geral. 

  

Análise dos Alunos 
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principalmente por considerar que são alunos trabalhadores, e que em geral 

possuem uma carga de trabalho fixa de 8 (oito) horas diárias, podendo variar 

para mais, sendo previsto o aumento da carga de trabalho, além das viagens 

nesta época do ano. 

Com relação ao acesso dos alunos ao conteúdo do curso, levanta-se um total 

de 18.705 acessos, dos quais se tem uma média de 93,96 acessos por aluno 

na quinzena. Comparando estes dados ao número ao total de acessos ao 

curso, encontra-se uma diferença bastante relevante, pois, conforme 

mencionado anteriormente, o acesso ao curso disponibilizou ao aluno também 

o acesso a vários conteúdos e/ou a um mesmo conteúdo várias vezes. 

Lembrando que cada vez que o aluno acessava um dos conteúdos 

disponibilizados, houve registro na sala virtual. 

Dentre os fatores que motivaram essa quantidade de acessos encontra-se o 

interesse dos alunos em realizar seu primeiro curso à distância no modelo 

proposto, ou seja, com uma professora virtual, bem como a preocupação dos 

professores, tutores e coordenadores em motivá-los à participação para a 

construção do conhecimento. Destacam-se também as práticas pedagógicas 

utilizadas, que tiveram o objetivo de levar os alunos à interatividade e à 

participação no curso. 

 

Análise dos Professores 

Neste critério observou-se um total de 19 acessos ao curso durante os 

primeiros 15 (quinze) dias, número este que foi repetido na Média de Acesso 

por usuário por haver um único usuário classificado como professor, sendo 

este o responsável pela elaboração de todo o conteúdo, auxiliado pelos tutores. 

Porém, vale destacar que os Coordenadores, Pedagógico e Geral, também são 

professores, e que não foram também classificados neste grupo por exercerem 

funções de coordenação. 

Na análise de acesso ao conteúdo, tem-se um total de 62 acessos na 

quinzena. Este número corresponde ao controle de acesso ao conteúdo 
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realizado pelo professor, garantindo a correta disponibilização dos mesmos, 

muito embora tenham contribuído na elaboração do conteúdo. 

 

Análise dos Tutores 

A observação da atuação dos tutores através dos acessos realizados vem 

evidenciar a preocupação de ter um acompanhando constante dos alunos do 

Curso de Gestão Estratégica, ressaltando-se que não só nesses 15 (quinze) 

dias analisados, mas durante o período de ambientação na plataforma foi 

realizado este acompanhamento. 

Tratando dos dados, há um total de 431 acessos dos tutores, que foram em 

número de 7 (sete), havendo uma média de 61,57. Em relação ao conteúdo 

tem-se uma quantidade total de 1250 acessos, o que evidencia a contribuição 

da equipe de tutores em um processo de educação à distância. 

 

Análise das Coordenações 

A coordenação pedagógica, conforme mencionado anteriormente, foi composta 

por dois professores, ambos da UFPE, que exerceram intensamente as suas 

atividades de acompanhamento de todos os usuários nesses 15 (quinze) dias 

do Módulo Básico. Confirma-se esse esforço ao se observar os dados 

dispostos no quadro 16 apresentando um total de 365 acessos ao curso. No 

estudo do acesso aos conteúdos, observa-se um total de 961 acessos do 

Coordenador Pedagógico, na quinzena. Justifica-se este alto índice, pelo fato 

de serem os Coordenadores Pedagógicos responsáveis pela construção, 

controle e disponibilização dos conteúdos do curso. 
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Coordenação Geral 

Semelhante ao número de Coordenadores Pedagógicos, a Coordenação Geral 

do Curso de Gestão Estratégica foi composta por 2 (dois) professores, sendo 

um da FUNDAJ e outro da UFPE, que também tiveram responsabilidades na 

atenção ao acompanhamento no processo de comunicação de todos os 

usuários e da estrutura do curso como um todo. 

Nos dados referentes a esse grupo, observa-se que tanto nos acessos ao 

curso quanto nos acessos ao conteúdo o quantitativo se aproxima dos tutores. 

Isto se deu pela função exercida por estes coordenadores, diante da 

responsabilidade de buscar o melhor funcionamento do curso em atendimento 

do seu público alvo. 

Dessa forma, o que se pode extrair da análise geral dos fundamentos 

tecnológicos é que o modelo proposto atendeu aos objetivos traçados desde os 

primeiros contatos entre a UFPE e a FUNDAJ. 

 

4.7 Análise dos Fundamentos Normativos 

 

Esta parte da análise tratará dos aspectos relativos aos referenciais de 

qualidade e das Diretrizes Curriculares do Curso de Ciências Contábeis 

definidas pelo MEC. 

Inicia-se a análise pelos referenciais de qualidade que indicam dez itens a 

serem observados. 

1. Compromisso dos Gestores

 

 – Durante o curso de Gestão Estratégica para 

Auditores vinculados ao MEC, o compromisso se deu por meio de convênio 

assinado entre a UFPE e a FUNDAJ, no qual foram definidas as 

responsabilidades e atribuições por meio de um protocolo de procedimentos. 
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2. Desenho do Projeto

Módulo 

 - o projeto foi desenhado com base nos conteúdos de 

duas disciplinas do curso de graduação em Ciências Contábeis, em vista do 

público alvo. As disciplinas foram: Auditoria e Contabilidade e Auditoria do 

Setor Público, conforme demonstrado no quadro 18. 

Conteúdos Disciplina da 
Graduação 

   

Módulo 
Básico 

Introdução à Auditoria Auditoria 
Sistema de Controle no Brasil CASP22 
Auditoria Governamental CASP 
Normas de Auditoria Auditoria 

 
Quadro 18 – Conteúdos Aplicados 
Fonte: Elaboração própria 

 

3. Equipe Profissional Multidisciplinar – A equipe que atuou neste processo 

contou com 25 (vinte e cinco) pessoas como se viu no quadro 10 e foram 

recrutados especialmente para este projeto no qual foram discutidos desde o 

perfil dos alunos até a decisão pelo conteúdo aplicado. 

4. Comunicação/interação entre os agentes – A participação dos tutores, 

especialmente no primeiro contato com os alunos foi um fator preponderante 

para a ocorrência da interação entre as pessoas envolvidas. Os contatos se 

deram por meio de mensagens eletrônicas em sua maioria, pois o perfil dos 

alunos, que se ausentam de sua sede a fim de realizar as auditorias e mesmo 

quando em seu local de trabalho no atendimento às fiscalizações, determinou a 

atuação de coordenadores, professores e tutores. 

5. Recursos Educacionais

                                            
22 Contabilidade e Auditoria do Setor Público. 

: a proposta pedagógica apresentada neste projeto 

se apóia na transmissão das aulas por meio de um(a) personagem virtual, 

observando-se a teoria de Felder e Silverman (1987) que indica as formas de 

aprendizado de cada tipo de indivíduo. Esse aspecto foi aplicado para 

aprendizes classificados como visuais que tendem a aprender a partir de uma 

seqüência de raciocínio que progride do particular em direção ao geral.  
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6. Infra-estrutura de Apoio – Para comportar o modelo proposto foi utilizado um 

espaço de 137,9 MG no servidor da plataforma de ensino, distribuído em 

arquivos de aulas, textos complementares ao aprendizado, além do software 

para animação e equipe de atendimento de suporte online.  

Todo conteúdo foi entregue aos alunos em forma de CD - ROM para posterior 

acesso na revisão do aprendizado após o término do curso. 

7. Avaliação Contínua e Abrangente – A avaliação dos discentes se deu por 

meio de consulta direta, que ficou disponível durante todo o período do curso. 

No que tange à auto-avaliação foram realizadas reuniões semanais com 

gestores, coordenadores, professores e tutores, além da equipe técnica para 

verificarem-se possíveis mudanças diante das sugestões e dúvidas dos alunos. 

Ressalte-se ainda a avaliação do curso e de toda a equipe envolvida no 

processo, pelos discentes.  

8. Convênios e Parcerias – Como já destacado no início deste trabalho, o curso 

ocorreu mediante convênio celebrado entre a FUNDAJ e a UFPE. Contou-se 

ainda com a parceria de uma designer para ajustes finais dos vídeos, visando 

uma maior interatividade com o conteúdo disponibilizado, despertando nos 

alunos motivação para prosseguirem seus estudos. 

9. Transparência nas Informações

10. 

 - Nesse sentido trabalhou-se a ferramenta 

do quadro de avisos e por meio de mensagens eletrônicas. O quadro de avisos 

foi bastante movimentado para comunicar aos alunos a forma de avaliação, as 

datas de postagem das aulas, os intervalos, a divulgação dos resultados das 

avaliações, data final e prorrogação dos prazos de avaliações etc. Portanto, no 

que tange à transparência das informações, desde o planejamento do curso 

houve a preocupação de ser ter um espaço com esta finalidade, além dos já 

citados de forma síncrona e assíncrona. 

Sustentabilidade Financeira – Na modelagem do projeto pedagógico o item 

de cronograma financeiro foi trabalhado de forma a atender todos os custos de 

elaboração de material, pagamento de pessoal, investimento em 



142 

computadores, aquisição de software, além do material entregue aos alunos 

em mídia de CD - ROM com todo o conteúdo vivenciado. 

Com relação às diretrizes curriculares pretende-se aplicar no modelo final de 

forma mais efetiva. No entanto, as disciplinas da graduação que serviram de 

base à elaboração do conteúdo para o curso piloto já se encontram nos moldes 

propostos pelas diretrizes. 

4.8 Avaliação do curso 

Neste item são analisados os resultados da avaliação do curso pelos 

participantes por meio de um questionário que foi disponibilizado na sala virtual 

e relativo ao Módulo Básico. Dos 199 (cento e noventa e nove) alunos 

devidamente matriculados no curso, 115 (cento e quinze) responderam à 

consulta, representando, portanto, mais de 57%. 

As questões foram elaboradas como objetivo de avaliarem-se os aspectos 

quantitativos e qualitativos por meio de notas e de conceitos. Foram 

considerados para esta análise os resultados mais relevantes, ou seja com 

notas entre 8,0 e 10,0. 

Ao serem questionados sobre a relevância do conteúdo para atuação 

profissional, foram obtidos os resultados apresentados no gráfico 18. 

 

Gráfico 18 – Relevância do Conteúdo 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 
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Pode-se observar que a grande maioria, ou seja, 101 (cento e um) dos 

participantes avaliaram com notas de 8,0 a 10,0, representando mais de 97% 

de aprovação. 

 

Gráfico 19 – Clareza do Conteúdo 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

 

Com relação à clareza de exposição do conteúdo, o gráfico 19 demonstra que 

o mesmo quantitativo de 101 (cento e um) aprovou a forma de exposição, 

representando mais de 88% de notas entre 8,0 e 10,0. 

 

Gráfico 20 – Qualidade das Aulas 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 
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No item relativo à qualidade das aulas, foram exploradas as ferramentas de 

áudio e vídeo e os resultados demonstram, de acordo com o gráfico 20, que 

102 (cento e dois) dos participantes que responderam à avaliação atribuíram 

notas de 8,0 a 10,0 e representam 88,7% de aceitação. 

No que diz respeito ao atendimento dos Tutores, no qual se inclui a 

Coordenação de Tutoria, foram alcançados 86,53% de aprovação, como pode 

ser observado pelo gráfico 21. Este resultado se deve especialmente ao 

atendimento online e pela ferramenta Fale Com, nas quais os tutores 

efetuavam o atendimento diário aos alunos e professores. 

 

 

Gráfico 21 – Atendimento dos Tutores 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

 

O Suporte Técnico que atuou em conjunto com os tutores teve presença 

fundamental, tendo em vista que muitos dos alunos tiveram dificuldades iniciais 

no uso dos equipamentos. Esses resultados estão retratados no gráfico 22, 

alcançados 82,41% de aprovação. 
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Gráfico 22 – Suporte Técnico 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

  

No item relativo ao atendimento dos professores, observa-se que 85,44% 

atribuíram notas de 8,0 a 10,0, como mostra o gráfico 23. Ressalte-se que nas 

primeiras semanas do curso os tutores iniciaram o contato com os alunos 

apresentando uma síntese curricular dos professores e orientando quanto ao 

uso do manual do aluno para navegação na plataforma. Só após esta fase os 

professores iniciaram o contato com os alunos. 

 

Gráfico 23 – Atendimento dos Professores 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 
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A Coordenação Geral do curso alcançou 87,62% de aprovação por parte dos 

alunos. Tendo como atribuições o atendimento aos alunos relativos a prazos de 

avaliações, cronograma e organização do curso, a Coordenação Geral foi 

constituída de membros da FUNDAJ e da UFPE que trabalharam em conjunto. 

 

Gráfico 24 – Coordenação Geral 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

 

No tocante à Coordenação Pedagógica, os 88,57% alcançados se creditam 

pela atuação diária desta coordenação em conjunto com os tutores e 

professores tanto no acompanhamento dos conteúdos quanto em sua 

disponibilização na plataforma. 
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Gráfico 25 – Coordenação Pedagógica 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

No item avaliações aplicadas pelo professor, o critério adotado teve por 

objetivo avaliar a satisfação do aluno com relação ao método adotado. 

Observa-se que 93,86% consideram o método adotado entre bom e ótimo. 

 

Gráfico 26 – Forma de Avaliações 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

Em vista de vários problemas burocráticos que ocasionaram certo atraso no 

início das aulas, considerou-se relevante consultar os alunos quanto ao 

cronograma proposto, ressaltando-se que por se tratar de uma turma de 

Auditores o período de início do curso culminou com as atividades de final de 

ano que consomem todo tempo dos profissionais desta área, inclusive com 

viagens constantes. Os resultados alcançados relacionam-se com a proposta 
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de mudança do calendário inicial para atender às necessidades dos principais 

usuários, os alunos, apontando 73,27% entre as notas 8,0 e 10,0 

 

Gráfico 27 – Cronograma do Curso 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

 

Para concluir a avaliação dos alunos foram questionadas as expectativas com 

relação ao curso, no que diz respeito à sua real contribuição para as atividades 

de auditoria interna e de acordo com o gráfico 28 observa-se que não houve 

nenhum aluno insatisfeito com o Módulo Básico. 

 

Gráfico 28 – Expectativas Atendidas 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 
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4.9 Considerações Sobre os Resultados Obtidos no Curso Piloto 

 

Quanto aos Aspectos Pedagógicos - O que se pode constatar diante do 

exposto é que o processo foi bastante positivo em termos de interatividade. No 

entanto, ressalta-se que a coleta dos dados qualitativos não foi possível devido 

às decisões políticas e internas da Fundação Joaquim Nabuco que prosseguiu 

com a segunda fase do curso sem a participação da equipe pedagógica da 

Universidade Federal de Pernambuco. Assim, os dados que indicariam como 

se deu o processo, por meio de entrevistas e outros instrumentos, dentro das 

abordagens pedagógicas, não foram evidenciados neste projeto piloto. Porém, 

pode-se avaliar parcialmente o processo por meio do material, que foi 

elaborado exclusivamente para atender às necessidades dos alunos 

matriculados no curso piloto. Por outro, lado, foi possível observar a satisfação 

dos alunos com a metodologia aplicada e a efetiva interatividade entre os 

agentes. Percebe-se que o modelo foi aceito, comprovando-se este fato por 

meio dos dados da avaliação do curso pelos alunos.  

Quanto aos Aspectos Tecnológicos – As dificuldades iniciais foram resolvidas 

por meio do esforço coletivo da equipe multidisciplinar e do suporte técnico em 

conjunto com os tutores. A análise dos gráficos e quadros mostra a 

interatividade entre os participantes e as avaliações do aprendizado e do curso 

validando esta comunicação virtual. Destaca-se ainda que a opção pela 

plataforma EnsinarNet se deu pela facilidade de acesso e ter sido a mesma 

desenvolvida na própria UFPE. Porém, pretende-se que o modelo aqui 

proposto possa ser utilizado em outras plataformas, pois o que se avalia é o 

modelo para EAD via internet. 

Quanto aos Aspectos Normativos – Desde o planejamento e durante a 

execução do curso a preocupação em atender tanto as diretrizes curriculares 

do curso de Ciências Contábeis quanto aos Referenciais de Qualidade 

propostos pelo MEC no que se refere aos conteúdos das disciplinas da 

graduação que serviram de base para a transposição para web foi uma 

constante.  
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Constata-se, portanto, a possibilidade de aplicação do modelo proposto no 

curso de Graduação em Ciências Contábeis visando maior alcance territorial e 

disseminação do conhecimento, nos mesmos moldes do Curso de Gestão 

Estratégica para Auditores Internos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 – O CAMINHO DA PESQUISA 
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5.1 A Metodologia 

 

Seja nas Ciências Naturais, seja nas Sociais, a metodologia é o que leva o 

pesquisador a alcançar seus objetivos, pois como diz Minayo (2001, p. 16) 

metodologia é “o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem 

da realidade”. Segundo a autora, deve a metodologia caminhar junto com as 

concepções teóricas de abordagem e, como conjunto de técnicas, deve ainda 

dispor de instrumental que traga clareza e coerência capaz de dirimir questões 

teóricas para aplicação prática. Outros autores a exemplo de Demo (1980, 

p.66), que assim descreve: “[...] a metodologia contém a idéia de um caminho a 

ser seguido, aparecendo o metodólogo à luz de uma tonalidade moralizante, à 

medida que se oferece como delimitador profissional de terras [...]” corroboram 

com essa idéia. O que se observa é a inseparável condição da pesquisa tendo 

por base uma metodologia que oriente o caminho a ser percorrido pelo 

pesquisador e, dentro deste, as técnicas e métodos que definam sua ação. 

O método científico está presente em todas as ciências, no entanto nem todos 

os estudos que empreguem este método são ciências. Desse raciocínio 

Lakatos e Marconi (1991, p. 83) definem método por “conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite 

alcançar o objetivo [...], traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista”. Minayo (2001) alerta para o cuidado 

excessivo com os métodos que quando “endeusados” produzem respostas 

estereotipadas, no entanto, seu desprezo pode levar a conclusões 

especulativas e ilusórias. 

Uma das características da pesquisa social é de ser qualitativa por se 

preocupar com o universo dos significados em um nível de realidade não 

quantificável. Porém, Minayo (2001) descarta a possibilidade de oposição entre 

dados quantitativos e qualitativos, alertando que se complementam. Dessa 

forma, este trabalho opta pela pesquisa qualitativa sem desprezar dados 

quantificáveis para explicar e avaliar a aprendizagem significativa nas bases 
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construtivistas. 

A abordagem qualitativa é identificada neste trabalho pela escolha de avaliação 

do aprendizado com base em uma teoria que se preocupa com o conjunto de 

conhecimentos que são incorporados ao longo da vida dos sujeitos e os que 

são adquiridos por meio do acesso do aprendiz à escola e o contato com os 

demais sujeitos, suas histórias de vida, suas experiências. Já a abordagem 

quantitativa se deu no momento dos alunos terem sido quantificados, 

matriculados na disciplina, bem como a quantidade de alternativas propostas 

para a solução das tarefas oferecidas. 

 

5.2 A pesquisa de Campo 

 

Após a definição da metodologia, o campo de atuação do pesquisador será 

fundamental para a coleta dos dados que darão o corpo da pesquisa, pois 

como bem Lakatos e Marconi (1991, p. 186) definem, a pesquisa de campo é 

“aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos 

acerca de um problema, para o qual se procura uma reposta, ou de uma 

hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda descobrir novos fenômenos ou as 

relações entre eles”. A tipificação da pesquisa de campo varia de acordo com o 

objetivo proposto pelo cientista podendo ser descritiva, exploratória ou 

experimental com suas subdivisões. 

Para este trabalho, a pesquisa de campo, com estudos exploratório-descritivos 

combinados, é a que se aplica, pois seu objetivo é “descrever completamente 

determinado fenômeno, [...] para o qual são realizadas análises empíricas e 

teóricas” (LAKATOS e MARCONI, 1991, p.188). Conta, ainda, com a 

observação participante em equipe, que as autoras apontam como aquela na 

qual um grupo é o responsável por observar a ocorrência de um fenômeno 

procurando corrigir possíveis distorções. Identifica-se, portanto, nosso campo 

de estudo pelo ambiente virtual da disciplina Contabilidade Gerencial do curso 

de Ciências Administrativas, no qual professores e tutores observaram e 
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avaliaram o fenômeno da aprendizagem com base teórica construtivista. 

 

5.3 As Etapas Metodológicas 

 

Foram utilizadas neste trabalho as fontes bibliográficas, documentais, 

estatísticas e outras pesquisas realizadas. Assim, para a consecução dos 

objetivos desta pesquisa, buscou-se fazer o levantamento documental 

concernente aos conhecimentos da área das Ciências Sociais e Aplicadas, 

bem como outros trabalhos similares em EAD e se definiu o conteúdo 

programático da disciplina Contabilidade Gerencial, como recorte estratégico 

para aplicação na modalidade em Educação à Distância - EAD. 

Na etapa do curso piloto foram definidas e mantidas a animação virtual das 

aulas, o levantamento do perfil para elaboração do manual de orientação dos 

alunos e o uso da plataforma virtual EnsinarNet.  Após os ajustes necessários, 

agregamos os pressupostos da Teoria da Flexibilidade Cognitiva, descritos no 

capítulo um.  

Para a aplicação na modalidade em EAD na disciplina foram executadas as 

seguintes etapas: escolha da disciplina, escolha do provedor da sala virtual, 

caracterização dos sujeitos e concepção pedagógica. 

Assim, após o levantamento das fontes documentais a etapa de construção do 

ambiente virtual e aplicação dos conteúdos da disciplina foram os descritos nos 

itens a seguir. 
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5.3.1 Escolha da Disciplina  

 

O Curso de Ciências Administrativas está regulamentado pelo Decreto 66.386 

de 25/03/1970. Possui carga horária total de 3.000 horas distribuídas em oito 

semestres com turno matutino e turno noturno. A disciplina Contabilidade 

Gerencial é oferecida no quarto período, equivalente ao segundo ano. O 

colegiado é composto pelo Coordenador de Graduação e seu Vice, além de 

quatro professores dos demais cursos do Centro de Ciências Sociais e 

Aplicadas com autonomia de definir a estrutura curricular e os conteúdos a 

serem ofertados no curso.  

A escolha da disciplina, para aplicação da Teoria da Flexibilidade Cognitiva 

descrita no capítulo um, se deu pelo fato de a mesma tratar de temas contábeis 

aplicados a quaisquer áreas de conhecimento, pois seu conteúdo é direcionado 

ao processo de gestão dos administradores. E, tendo em vista que a TFC pode 

ser aplicada a qualquer domínio como afirmam Marques e Carvalho (2005, p. 

183) “[...] tendo já sido utilizada em áreas tão díspares como medicina, 

estratégia militar, história, biologia, lingüística e interpretação literária [...]” isto 

nos permite aplicá-la no domínio das Ciências Contábeis. 

O conteúdo que foi tratado correspondeu a 30% do total de 60 horas aulas 

destinadas à disciplina. A escolha dos conteúdos possui a mesma estrutura 

conceitual na modalidade presencial, de forma que não foram feitas alterações 

de bibliografia indicada ou seqüência dos assuntos abordados. Os conteúdos 

foram: 
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Módulo 1 – Sistema de Informações Contábeis 

1.1 – Conceito de Sistema de Informações Contábeis  

1.2 – Funcionamento Básico de um Sistema  

1.3 – Classificação dos Sistemas  

1.4 – Componentes do Sistema  

1.5 – Sistema de Informações Contábeis 

 

Módulo 2 – Demonstrações Contábeis 

2.1 - Importância na Tomada de Decisão 

2.2 - Demonstrações Contábeis 

2.3 - Complementação às Demonstrações Contábeis  

 

Módulo 3 - Balanço Patrimonial e a Lei 11.638/07  

3.1 - Balanço Patrimonial de acordo com a Lei 6.404/76 

3.2 - Deliberação CVM 488/05  

3.3 - Lei 11.638/07  

 

O objetivo proposto para a disciplina foi o de desenvolver no aprendiz 

competências e habilidades para a tomada de decisões gerenciais, diante do 

conhecimento das informações contidas nas demonstrações contábeis 

obrigatórias, a saber: Balanço Patrimonial - BP, Demonstração do Resultado do 

Exercício - DRE, Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC e Demonstração das 

Origens e Aplicações de Recursos - DOAR. 
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No capítulo destinado à análise dos resultados, as finalidades destas 

demonstrações serão explicitadas, bem como os efeitos que sofrem diante da 

tomada de decisões gerenciais. 

 

5.3.2 Provedor e Ambiente Virtual 

 

Para a aplicação do modelo proposto por esta pesquisa foi utilizada a 

plataforma EnsinarNet, do Laboratório Virtus que nos cedeu, gratuitamente, o 

espaço para construção da sala virtual visando a aplicação do conteúdo. A 

escolha da plataforma de ensino à distância EnsinarNet se deu pelo fato desta 

ser produzida, no Laboratório Virtus, da própria UFPE, e dispor de algumas 

ferramentas que a diferenciam das demais oferecidas no mercado a exemplo 

dos dados estatísticos que são gerados na própria sala virtual e da ferramenta 

de auditoria que registra todos os acessos ao curso e por conteúdo, com 

horário e tempo de conexão. A plataforma possui os recursos necessários às 

atividades docentes e discentes e está em contínua atualização com as 

pesquisas vigentes no que concerne à interatividade em ambientes virtuais, 

conforme foi possível observar nos resultados e testes do curso piloto. 

Tendo em vista que o objeto de estudo desta pesquisa é a Educação à 

Distância, visando à expansão do ensino de contabilidade, a idéia original da 

coleta de dados se aplicaria ao curso de Ciências Administrativas do Centro do 

Agreste, na cidade de Caruaru em Pernambuco, caracterizando a interiorização 

do curso.  

No mês de setembro de 2007 foram feitos os primeiros contatos com a direção 

do Centro do Agreste e com o professor responsável pela disciplina 

Contabilidade Gerencial.  Até ser finalizada a etapa de definição do conteúdo, 

ambiente da sala virtual, recursos físicos e laboratoriais, o processo seguiu 

com tranqüilidade. No entanto, na véspera do início das aulas do período letivo 

2008.1, o Coordenador do Curso nos informou da impossibilidade de oferta da 

disciplina na modalidade em EAD, ou de qualquer outra forma, devido a não 
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existência da mesma no projeto pedagógico do curso, mesmo tendo sido 

aprovada a oferta da disciplina, em reunião do Colegiado. 

Diante da surpresa decidimos, então, testar o modelo proposto na turma do 

campus em Recife. Fizemos contato com a Coordenação do Curso de 

Administração da UFPE, campus Recife, que encaminhou a proposta para seu 

colegiado que aprovou a proposta para início das aulas em 25 de fevereiro, 

primeiro dia de aulas no campus, para 2008.1. Assim, tanto o manual do aluno, 

quanto o ambiente virtual preparado exclusivamente para o campus do Agreste 

precisaram ser adaptados para o campus Recife e o primeiro contato com os 

alunos se deu numa quarta-feira 27 de fevereiro prosseguindo até o dia 31 de 

março com três módulos que versaram sobre o Sistema de Informações 

Contábeis, as Demonstrações Contábeis exigidas por lei e as Alterações da 

Legislação das Sociedades por Ações (recentemente aprovada e em vigor 

desde 01 de janeiro de 2008). 

Enfim, depois de re-criada a sala virtual, foram postos os conteúdos iniciais 

para os alunos matriculados na disciplina. Diante do impasse provocado pela 

troca do ambiente para aplicação do teste, a familiarização dos alunos com a 

sala virtual se deu concomitantemente ao início das aulas e para que não 

houvesse dificuldades adicionais, foram programados encontros presenciais 

para a navegação e conhecimento do ambiente em EAD. 

Solucionados os primeiros obstáculos, a primeira providência foi fazer o 

levantamento do perfil dos discentes matriculados na disciplina, relativos à 

composição de gênero, faixa etária, acesso e disponibilidade de computadores 

e outros dados, para possíveis correções ou ajustes no conteúdo e no 

ambiente, visando atender às necessidades desse novo público.  
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5.4 Interatividade do Modelo Proposto 

 

O uso de animações interativas tem sido foco de pesquisas nos últimos anos, 

especificamente quando tratadas no âmbito da aprendizagem significativa e em 

ambientes online, conforme foi abordado no capítulo 2 deste trabalho, da 

fundamentação tecnológica. 

Diante das novas tecnologias, abre-se um leque de possibilidades na 

construção de animações interativas que venham contribuir na compreensão 

de conceitos, dentro de uma abordagem construtivista. Dessa forma, entende-

se que com animações as aulas online tomam um novo significado e 

despertam no aprendiz uma identidade virtual com a qual ele poderá se 

relacionar sem atritos. 

Diante das características já abordadas neste trabalho quanto à aprendizagem 

significativa por meio de representações e da Teoria da Flexibilidade Cognitiva, 

que sugere uma metodologia voltada ao estudo de casos que representam a 

realidade e da desconstrução desses casos por meio das travessias temáticas, 

agregou-se ao presente estudo o uso de animação virtual, caracterizada por 

uma professora virtual, visando potencializar a flexibilidade cognitiva dos 

aprendizes da matéria contábil. 

O software que foi utilizado para a animação da professora virtual foi o SitePal 

da OddCast® por meio de contrato de assinatura renovada mensalmente. A 

ferramenta dispõe de vários cenários e modelos, no qual o usuário poderá 

modelar suas personagens de acordo com seus objetivos. Para se chegar ao 

modelo virtual que foi aplicado na disciplina, foco deste estudo, foram 

consultados designers e profissionais em animação gráfica, na fase de 

planejamento. Ressalte-se que o professor conteudista que elaborou as aulas 

online também ficou responsável pela construção das falas da professora 

virtual. 

Quanto aos recursos que foram utilizados na sala virtual, tais como fórum, 

quadro de avisos, comunicação por correio eletrônico etc. estão todos 
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devidamente detalhados no Manual do Aluno em EAD, apêndice deste 

trabalho, que foi elaborado especialmente para os alunos cadastrados na 

disciplina contabilidade gerencial. 

No que se refere à interatividade com animações virtuais Santos, Alves e Moret 

afirmam que “o uso de animações interativas busca auxiliar na construção do 

conhecimento e contextualização em articulação com outras áreas”23

Reforçam seu entendimento citando Boch et. al. ao declarar que “um modelo é 

uma simplificação da realidade que, assim como mitos e metáforas, ajudam a 

trazer sentido para o nosso mundo” [...]

. 

24

A figura 05 mostra a professora virtual que apresentou os conteúdos dispostos 

na sala virtual, nos três módulos aplicados e analisados neste estudo.

 

. 

Figura 05 – Professora Virtual da Disciplina Contabilidade Gerencial 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

 

                                            
23 Informação disponível no endereço eletrônico: 
 http://www.ensino.eb.br/docs_pdf/artigo_animacoes_fisica.pdf. Acesso em 20/05/08. 
24 Idem 

http://www.ensino.eb.br/docs_pdf/artigo_animacoes_fisica.pdf�
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5.5 Caracterização dos Sujeitos  

Os sujeitos que estão caracterizados nos quadros seguintes são os alunos 

devidamente matriculados na disciplina Contabilidade Gerencial, ofertada no 

quarto período do curso de Ciências Administrativas do Centro de Ciências 

Sociais e Aplicadas na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

Por meio do sistema acadêmico de matrículas da UFPE para o primeiro 

período letivo de 2008, foram devidamente registrados na disciplina 58 

(cinqüenta e oito) alunos, dos quais 37 (trinta e sete) responderam ao 

formulário de identificação do perfil alcançando, portanto uma amostra de 64% 

deste universo. 

O que se observou de imediato é que o público alvo está formado em sua 

maioria pelo sexo feminino (52%), fato comentado pela Coordenadora do curso 

que observou um crescimento exponencial dos candidatos ao curso, nos 

últimos anos. No entanto, deve-se atentar que há um equilíbrio na distribuição 

apontando uma diferença de apenas 2%. Observa-se ainda que existe uma 

mesma proporção com o público alvo do curso piloto, que apresentou 48% do 

sexo masculino e 52% para o sexo feminino, conforme visto no capítulo quatro. 

No que concerne à faixa etária, pode-se perceber que se trata de uma 

população jovem e são alunos do quarto período do curso e do turno matutino 

que estão em seu primeiro curso superior, ou seja, estão na faixa etária 

esperada.  

FAIXA ETÁRIA MASC FEM MASC FEM 
INF 25 16 18 89% 95% 
25-35 2 1 11% 5% 
36-45 0 0 0% 0% 
46-55 0 0 0% 0% 
56-65 0 0 0% 0% 
SUP 25 0 0 0% 0% 
  18 19 100% 100% 
 
Quadro 19 – Faixa Etária 
Fonte: Dados da pesquisa 
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O quadro 20 indica que os alunos, em sua maioria ainda não ingressaram no 

mercado de trabalho. Porém, uma quantidade considerável do sexo masculino 

(33%) é estagiário. O fato de serem alunos do turno matutino é um indicativo 

de que só poderiam se dedicar à atividade discente. A coordenação do curso 

adota a política de só aceitar transferências para o turno noturno nos últimos 

períodos do curso, por entender que o aluno poderá se dedicar mais à prática 

de estágio nesses períodos.  

TRABALHA MASC FEM MASC FEM 
SIM 17% 42% 3 8 
NÃO 50% 47% 9 9 
ESTAGIÁRIO 33% 11% 6 2 
  100% 100% 18 19 
 
Quadro 20 – Aluno Trabalhador 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao se procurar identificar a estrutura física de acesso ao ambiente online onde 

se deu o curso, observou-se que não haveria dificuldades, haja vista que todos 

possuem computador em sua residência e que a maioria possui acesso em 

banda larga, como pode ser visto no quadro 21. 

POSSUI COMPUTADOR MASC FEM MASC FEM 
SIM 100% 100% 18 19 
NÃO 0% 0% 0 0 
DISCADO 17% 26% 3 5 
BANDA LARGA 83% 74% 15 14 
 
Quadro 21 – Possui Computador 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O quadro 22 comprova que em sua maioria os discentes acessam a Web de 

suas residências.  O fato de possuírem mais de uma forma de acesso ao curso 

nos deu certa tranqüilidade pelo fato de se entender que o acesso online é fator 

preponderante para o sucesso de um curso na modalidade em EAD via 

Internet, além de evitar possíveis problemas técnicos e de acesso nos 
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laboratórios da universidade. 

LOCAL DE ACESSO MASC FEM MASC FEM 
CASA 83% 62% 15 16 
TRABALHO 0% 8% 0 2 
UFPE 0% 23% 0 6 
LAN HOUSE 6% 4% 1 1 
QUAISQUER 11% 4% 2 1 
  100% 100% 

   
Quadro 22 – Local de Acesso 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 

Outro fato que nos chamou a atenção foi a freqüência de acessos diários que 

pode ser considerado adequado para participação de cursos à distância via 

web. Isto é, os alunos são usuários freqüentes da internet. São “nativos” da 

cultura digital. 

 
ACESSO MASC FEM MASC FEM 

DIARIAMENTE 78% 74% 14 14 
SEMANALMENTE 11% 26% 2 5 
QUINZENALMENTE 6% 0% 1 0 
MENSALMENTE 0% 0% 0 0 
RARAMENTE 6% 0% 1 0 
  100% 100% 18 19 
 
Quadro 23 – Freqüência de Acesso 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em sua maioria os que responderam à pesquisa estariam experimentando, 

pela primeira vez, participar de um curso à distância. Os 37% que participaram 

em outras ocasiões afirmaram ter sido por decisão do local de trabalho que 

aplicou a modalidade para capacitação e atualização de seu quadro funcional. 
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CURSOS EAD MASC FEM MASC FEM 
SIM 11% 26% 2 5 
NÃO 89% 74% 16 14 
  100% 100% 18 19 
 
Quadro 24 – Participou de curso em EAD 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Dos 37% de sujeitos da pesquisa que informaram ter participado de outros 

cursos na modalidade em EAD, apenas 40% da população feminina, declarou 

satisfação integral diante de suas expectativas e a totalidade da população 

masculina ficou parcialmente satisfeita com os resultados, contra 60% da 

população feminina.  

EXPECTATIVAS MASC FEM MASC FEM 
INTEGRALMENTE 0% 40% 0 2 
PARCIALMENTE 100% 60% 2 3 
NÃO ATENDEU 0% 0% 0 0 
  100% 100% 2 5 
 
Quadro 25 – Expectativas atendidas com experiência anterior em EAD 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Esses dados nos serviram para fazer ajustes necessários ao atendimento dos 

usuários, tanto no que diz respeito ao ambiente virtual, quando na distribuição 

do conteúdo programático e interatividade. 

O próximo capítulo se destina à análise dos resultados obtidos da aplicação do 

modelo de EAD aqui proposto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS À 
LUZ DA TEORIA DA FLEXIBILIDADE COGNITIVA 
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6.1 Introdução 

Aqui apresentaremos a descrição e análise dos resultados obtidos tomando-se 

por base os pressupostos da Teoria da Flexibilidade Cognitiva – TFC, 

aplicando-se estudo de caso e reflexão dos conteúdos por meio de fóruns de 

discussões, além do uso de animação virtual na elaboração das aulas. Buscou-

se analisar os resultados por meio da observação das respostas e reflexões 

expostas no fórum, diante dos textos pré-definidos e pesquisas 

complementares. 

 

6.2 Descrição dos Resultados Quantitativos do Estudo 

Neste item são apresentados os dados extraídos dos relatórios da sala virtual e 

deles constam todos os sujeitos inscritos que participaram das atividades 

dispostas no período de 25 de fevereiro até 31 de março de 2008, 

correspondendo a cerca de 30% do total da carga horária prevista para a 

disciplina Contabilidade Gerencial do curso de Ciências Administrativas, no 

período letivo de 2008.1. Para efeito deste trabalho, os (as) alunos (as) são 

genericamente tratados por alunos. 

 

Gráfico 29 – Número de Usuários Cadastrados 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

ALUNO - 58(95,08%)

PROFESSOR - 2(3,28%)

TUTOR - 1(1,64%)



167 

 

 

Observa-se pelo gráfico 29 que os 58 (cinqüenta e oito) alunos matriculados no 

sistema acadêmico da UFPE se inscreveram no ambiente virtual. Contou-se 

ainda com 02 (dois) professores, sendo um professor conteudista, que se 

encarregou de fazer a transformação do conteúdo para o ambiente virtual e um 

professor responsável pela aplicação da matéria, além de uma tutora para 

auxiliar ambos. 

 

Gráfico 30 – Número de Acessos ao Curso 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

 

O gráfico 30 apresenta a quantidade de acessos por usuário no período de 

aplicação dos 03 (três) módulos. A diferença de acessos entre professores, 

comparada aos acessos do tutor se explica pelo fato de que o tutor participou 

mais ativamente de forma presencial nos encontros semanais e em conjunto 

com os professores na elaboração dos conteúdos. 

ALUNO - 595(80,30%)

PROFESSOR - 135(18,22%)

TUTOR - 11(1,48%)
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Gráfico 31 – Número de Conteúdos 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

 

O gráfico 31 mostra que durante o período foram postadas 05 (cinco) aulas que 

abordaram o conteúdo tanto em textos quanto na forma de animação virtual, 

como detalhado no capítulo cinco deste trabalho, diante do uso das tecnologias 

da informação, 03 (três) exercícios que visaram fixar o conhecimento técnico 

da matéria, 04 (quatro) questões no fórum, nos quais foram discutidos temas 

associados aos conteúdos e ainda foi solicitada uma pesquisa sobre a temática 

discutida, usando um total de 32 (trinta e dois) arquivos.  

Os recursos didáticos utilizados seguiram a orientação construtivista de 

aprendizagem buscando oferecer ao aprendiz a interatividade necessária a um 

ambiente colaborativo virtual, com a finalidade de desenvolver as habilidades e 

competências necessárias à construção do conhecimento. 

AULAS - 5(11,11%)

ARQUIVOS - 32(71,11%)

EXERCÍCIOS - 3(6,67%)

FÓRUNS - 4(8,89%)

PESQUISAS - 1(2,22%)
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Gráfico 32 – Número de Acessos ao Conteúdo 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

 

O gráfico 32 nos mostra a quantidade de acessos por conteúdo e o que se 

pode notar é que o acesso às aulas foi menor do que aos arquivos, devido à 

possibilidade do usuário poder baixar para seu computador todo material de 

apoio para leitura. 

 

Gráfico 33– Número de Acessos ao Conteúdo por usuário 
Fonte: Plataforma EnsinarNet 

 

Já o gráfico 33 nos aponta o acesso individualizado e verifica-se que, devido à 

postagem dos materiais serem de responsabilidade do professor da disciplina, 

AULAS - 1.324(24,91%)

ARQUIVOS - 2.761(51,95%)

EXERCÍCIOS - 316(5,95%)

FÓRUNS - 815(15,33%)

PESQUISAS - 99(1,86%)

ALUNO - 80,9(19,81%)

PROFESSOR - 295,5(72.36%)

TUTOR - 32(7,84%)
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seu acesso apresenta-se maior do que dos alunos e da tutora que o auxiliou. 

 

6.3 Resultados Qualitativos de Validação da Teoria utilizada no Estudo 

 

De acordo com a TFC “um caso pode ser o capítulo de um livro, uma 

seqüência de um filme ou um acontecimento histórico” (MARQUES; 

CARVALHO, 2005, p. 183). A TFC orienta que cada caso seja fragmentado em 

unidades menores, chamadas de mini-casos, que devem ser analisadas por 

diferentes temas. Este método chama-se de desconstrução e se faz por meio 

dos comentários temáticos que, neste caso, foram feitos no fórum.  

As travessias temáticas foram pré-definidas e figuram como outro processo 

fundamental nesta teoria, conforme foi descrito no capítulo 1, da 

fundamentação pedagógica. Cada travessia temática busca evidenciar um 

tema ou uma combinação de temas ao longo das demonstrações contábeis, 

que foram os mini-casos, focando a presença do assunto em outras situações.  

O caso proposto neste trabalho foi subdividido em 05 (cinco) mini-casos: 

Balanço Patrimonial - BP, Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, 

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido - DMPL e Demonstração das Origens e Aplicações de 

Recursos – DOAR. 

O quadro 26 apresenta a descrição do caso e seus mini-casos. 

CASO MINI-CASOS 

1 – Decisão Gerencial 

1 – BP  
2 – DRE 
3 – DFC 
4 – DMPL 
5 – DOAR 

 
Quadro 26 – Descrição do Caso e Mini-Casos 
Fonte: Elaboração própria 
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6.3.1 Apresentação do Caso Proposto 

 

No ano findo de 2007, o Governo Federal brasileiro anunciou o fim da CPMF 

(Contribuição Provisória da Movimentação Financeira). Com sua extinção 

houve a necessidade de complementar a receita pública com o aumento de 

outros tributos federais, a exemplo do IOF (Imposto sobre Operações 

Financeiras). 

A empresa “Usar Cartão é a Melhor Opção – UCMO”, do ramo de indústria e 

comércio, tem sua receita de vendas suportada por operações em cartão de 

crédito. Diante da decisão de transferir a perda na arrecadação para um 

imposto que incide diretamente nas operações de crédito, o consumidor recuou 

da opção de comprar no cartão, justamente no mês de janeiro no qual 

normalmente há uma queda esperada, após as festas de fim de ano, momento 

de maior movimentação no comércio. Diante deste fenômeno econômico do 

cenário nacional, a UCMO teve uma queda nas vendas da ordem de 20%. 

Problema: Como gestor da UCMO que alternativas você implementaria para 

recuperar, ou, pelo menos, manter o nível projetado de vendas da empresa 

para o primeiro semestre de 2008? Utilize as demonstrações Contábeis da 

empresa para analisar a situação e propor alternativas. 

 

6.3.2 Mini – Casos  

 

As principais características de cada Demonstração (mini-caso) são descritas a 

seguir. 

1. Balanço Patrimonial – É a demonstração que evidencia as mutações que 

alteram o patrimônio. É a principal demonstração das entidades, pois apresenta 
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a riqueza patrimonial em determinado período. Está composto, de forma 

simplificada, pelos grupos: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. No ativo são 

dispostas as contas representativas dos bens e direitos da entidade; no passivo 

são registradas as dívidas e no patrimônio líquido os valores representativos do 

capital investido pelos sócios. 

2. Demonstração do Resultado do Exercício – Apresenta a apuração do 

resultado em um determinado período. É composto pelas receitas e despesas, 

concluindo-se com o resultado que pode ser Lucro ou Prejuízo; 

3. Demonstração do Fluxo de Caixa – É a demonstração do fluxo financeiro da 

entidade, com a finalidade de apresentar a disponibilidade de recursos 

imediatos; 

4. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Tem por finalidade 

apresentar uma análise exclusiva das variações sofridas no capital próprio da 

entidade; 

5. Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos – Evidencia a 

variação do capital circulante líquido (CCL), ou seja, a variação de um período 

para outro diante das operações que foram feitas nas origens e nas aplicações 

dos recursos da entidade. 

O sistema de informações contábeis contempla, além dessas demonstrações 

obrigatórias por lei, outras que servem de suporte adicional para a tomada de 

decisões gerenciais. Tais demonstrações estão intimamente ligadas por 

atenderem à equação patrimonial definida por: Ativo = Passivo + Patrimônio 

Líquido. Dessa forma, qualquer decisão que afete um desses grupos afetará os 

outros conseqüentemente e o resultado contábil da entidade. 
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6.3.3 Travessias Temáticas 

 

O processo de desconstrução dos mini-casos se deu por meio de discussão 

das travessias temáticas no fórum composto por 04 (quatro) questões, como 

meio de reflexão da aprendizagem dos conceitos contábeis. As travessias 

temáticas pré-definidas foram: 

 A Contabilidade como Sistema de Informação 
 A utilização das informações contábeis para tomada de decisões 
 Relatórios Gerenciais 
 Demonstrações Contábeis obrigatórias 
 Evidenciação das Demonstrações Contábeis 
 Conceito de Ativos 
 Modelo de Gestão do Ativo e do Passivo 
 Conceitos de Lucro Econômico e Lucro Contábil 
 Informações Gerenciais para Suporte 
 Lucro por Ação e Lucro Residual 

As discussões temáticas ocorreram no fórum para se avaliar o aprendizado dos 

alunos por meio das reflexões apresentadas. O quadro 27 a seguir apresenta 

as questões do fórum. 

FÓRUM 
DATA QUESTÕES 
23/2/2008 Conceito e Importância do Sistema de Informações Contábeis para as Empresas 
23/2/2008 Importância dos Relatórios Contábeis para a Tomada de Decisões 
23/2/2008 Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e as Alterações da Lei 11.638/07 
19/3/2008 DOAR ou DFC? 

 
Quadro 27 – Fórum para Reflexão 
Fonte: Elaboração própria 
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6.3.4 Resultados Esperados 

 

O resultado esperado foi o de desenvolver no aprendiz a habilidade de analisar 

as demonstrações contábeis da empresa e adquirir competência de tomar a 

decisão mais adequada para o momento. As possíveis alternativas afetam os 

resultados da empresa que são identificados nas demonstrações levantadas 

após a tomada de decisão. Para este estudo, foram consideradas as 

justificativas dadas pelos grupos em cada decisão tomada. 

 

6.3.5 Critérios de Avaliação   

 

Para se avaliar a qualidade das respostas apresentadas no caso proposto foi 

elaborado um quadro, como sugerem Marques e Carvalho (2005), no qual 

estão dispostos os seguintes critérios para as respostas: completas (C), 

incompletas (I) e descontextualizadas (D).  

Para obterem a avaliação definida como “completa” os grupos deveriam 

observar os efeitos de suas decisões nas demonstrações contábeis, seguindo 

a lógica de causa e efeito, sabendo-se que as demonstrações estão 

interligadas pela equação patrimonial descrita anteriormente. As respostas 

avaliadas como incompletas apresentaram decisões que afetaram 

positivamente uma determinada demonstração, no entanto, sem observar os 

efeitos nas demais demonstrações provocando inconsistências de gerência e, 

por fim a avaliação considerada descontextualizada apresentou alternativas 

que não conseguem resolver o problema e ainda afetou de forma negativa a 

sobrevivência da empresa. 
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6.4 “Usar Cartão é a Melhor Opção” – Resultados e Análise dos Dados 

 

Neste item, são analisados os resultados da aprendizagem, com base nos 

pressupostos da Teoria da Flexibilidade Cognitiva – TFC. O caso proposto para 

os alunos resolverem buscou alternativas para solucionar a situação da 

empresa “Usar Cartão é a Melhor Opção”. Os dados são reais, mas o nome da 

empresa foi criado para preservar sua verdadeira identidade. 

 

6.4.1 Resultados Encontrados 

 

Dos 58 (cinqüenta e oito) alunos matriculados, 49 (quarenta e nove) 

freqüentaram as aulas. O caso foi resolvido por 09 (nove) grupos de 05 (cinco) 

a 06 (seis) pessoas, que indicaram diversas alternativas para a solução do 

problema da UCMO. O quadro 28 apresenta a avaliação das alternativas de 

solução do caso.  

 

 

 
Quadro 28 – Avaliação do caso proposto   
Fonte: Elaboração própria 

 

 Caso 
Grupos Avaliação 

1 C 
2 C 
3 C 
4 D 
5 I 
6 C 
7 C 
8 I 
9 C 
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Os grupos (1), (2), (3), (6), (7) e (9) apresentaram alternativas de solução 

consideradas completas tendo em vista que exploraram todas as 

características dos efeitos da decisão nas demonstrações contábeis, 

procurando associar as travessias temáticas por meio de reflexão dos 

conceitos de cada demonstração, bem como do resultado contábil e econômico 

para a empresa. Descreveram ainda a importância das informações contidas 

nas demonstrações para uma segura tomada de decisão. 

Os grupos com soluções consideradas completas apresentaram as seguintes 

alternativas: a) mudança na política de compra e venda; b) mudança do ciclo 

operacional; c) desinvestimentos de ativos e re-investimento em marketing; d) 

diminuição de custos por meio da redução da taxa de juros junto aos 

fornecedores; e) emissão de novas ações para com o ingresso de novos 

recursos efetivar a quitação de dívidas. 

Os grupos (5) e (8) que receberam avaliação considerada incompleta 

apresentaram alternativas como: a) reduzir o quadro de funcionários; b) trocar 

o nome da empresa; c) investimento na política de marketing; d) desconto nas 

vendas. O grupo (4), que obteve avaliação considerada descontextualizada, 

apresentou como alternativas: a) demissão de funcionários; b) antecipar 

recebimentos de duplicatas e; c) promover liquidações de estoque. 

 

6.4.2 Conseqüências das decisões dos Grupos de Alunos 

 

As alternativas consideradas completas do ponto de vista de decisões 

gerenciais, tais como a mudança na política de compra e venda da empresa 

UCMO, incentivando as vendas à vista com descontos promocionais, além de 

provocar uma redução dos estoques, aumenta a disponibilidade do saldo de 

caixa; a re-negociação com os fornecedores aumentou o prazo para 

pagamento das dívidas. Para justificar as decisões, os grupos fizeram uso da 
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análise das demonstrações contábeis por meio de cálculos específicos que 

retrataram os efeitos patrimoniais e no resultado do exercício. 

A decisão na mudança do ciclo operacional indicou que a mudança no giro dos 

estoques e o desinvestimento de ativos re-investindo em marketing pode ser 

alternativa viável, tendo em vista que associada à nova política de compra e 

venda provoca uma reestruturação operacional na UCMO. 

Já os grupos (5) e (8) não observaram em sua completude os efeitos de uma 

decisão que poderia afetar resultados futuros e conseqüentemente a 

continuidade da empresa. Decisões como redução da despesa por meio da 

demissão em massa de funcionários pode resolver a situação em curto prazo, 

no entanto em médio e longo prazos comprometeria a produção e 

conseqüentemente a disponibilidade de mercadorias para venda e, ainda, falta 

de pessoal qualificado para produzir receita de vendas, principal fonte de 

recursos.  

Apenas o grupo (4) apresentou solução descontextualizada com a situação. As 

alternativas propostas não tiveram por base as demonstrações contábeis da 

empresa, mas com a seguinte justificativa: “achamos que seriam convenientes 

tais atos [...]”. 

 

6.5 Discussão das Travessias Temáticas no Fórum como meio de 
Reflexão da Aprendizagem de Conceitos Contábeis 

 

Neste ponto são feitas as análises das discussões ocorridas no fórum visando 

avaliar a aprendizagem dos discentes por meio das reflexões apresentadas.  

O fórum foi constituído de quatro questões apresentadas no quadro 27. A 

análise que se segue é feita individualmente, por alunos e por categoria de 

análise. 
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Carvalho (1998, p. 180) afirma que “de acordo com os princípios da Teoria da 

Flexibilidade Cognitiva também se permitem ao aprendente realizar pesquisas, 

solicitando a combinação de um tema em vários casos, bem como selecionar 

vários temas num caso ou em mais casos”. Com base nessa premissa, foi 

disponibilizada a opção de pesquisas para que o aluno pudesse fazer a 

associação dos temas pré-definidos com outros que facilitassem a 

compreensão do conteúdo.  

Os temas pré-definidos foram escolhidos dentre artigos, teses e dissertações 

necessárias para apreensão do conteúdo. Cada tema tratou das 

demonstrações contábeis e da tomada de decisões gerenciais. Os 

pressupostos da TFC orientam que a desconstrução do mini-caso por meio dos 

temas permite uma maior compreensão da situação em estudo e, por isso, 

resulta em várias perspectivas de análise.  

A discussão dos temas que se deu por meio do fórum e alcançou um total de 

103 (cento e três) mensagens no período de 25 de fevereiro a 31 de março. 

Alguns comentários merecem destaque, haja vista que não apenas 

responderam às questões propostas como acrescentaram informações 

extraídas das pesquisas individuais, que motivaram os demais a participarem 

mais efetivamente das discussões, além de ter auxiliado a resolução do caso 

proposto. 

As questões foram disponibilizadas e comunicadas pela ferramenta avisos da 

sala virtual. A condição ajustada com os sujeitos era a de responder cada 

questão tomando por base as travessias temáticas e as pesquisas sobre os 

temas.  A interatividade com os alunos se efetivou por meio dos comentários 

dos professores e da tutora tanto pela ferramenta FaleCom quanto pelo próprio 

fórum. 

As participações dos alunos que são analisadas a seguir estão identificadas 

pela letra “A” seguido do número correspondente à lista de inscritos na sala 

virtual. As análises estão dispostas em 08 (oito) categorias que descrevem os 
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comentários relacionando-os com os pressupostos da TFC e com as 

características da EAD online identificadas nas discussões recentes acerca da 

educação à distância. 

 

6.5.1 Efetivação da Tutoria 

 

A participação da tutoria se deu em dois momentos: nas mensagens por e-mail 

e em algumas intervenções no fórum. Já a comunicação com o professor 

responsável pela disciplina se deu por e-mail, entendendo-se que dessa forma 

as dúvidas seriam melhor esclarecidas e de forma particularizada. Destacam-

se a seguir os comentários e as inserções da tutora que acompanhou os 

alunos. 

No que diz respeito ao conceito e à importância do Sistema de Informações 

Contábeis – SIC, alguns alunos trocaram informações que muito contribuíram 

para as alternativas postas no caso estudado, conforme segue:  

Sabemos que os Sistemas de Informação Contábeis são de grande 
importância para a transformação de dados em informações úteis para a 
empresa além do planejamento, estratégia, integração da mesma, porém eles 
apresentam limitações e deficiências. Quais medidas poderiam ser tomadas 
para avaliar e considerar a melhoria de alguns aspectos dos SICs? (A42) 
 
[...]super pertinente e interessante seu questionamento a respeito da melhora 
das informações contábeis. Bem, para informações aos usuários externos 
(acionistas, investidores, fornecedores, etc) há muitas melhoras a serem feitas, 
como deixar as demonstrações mais fáceis para compreensão, o que os 
contadores estão lutando bastante por estarem ligados à legislação, que em 
geral é feita por outros profissionais. 
Sobre as informações para os usuários internos (os gestores), uma questão 
importantíssima para a melhora das mesmas é o trabalho em conjunto com o 
administrador, para saber o que ele deseja/precisa, e qual a melhor forma de 
entendimento para o mesmo. (TUTORA) 
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Nesta comunicação, observa-se que a tutora expôs seu entendimento a 

respeito do questionamento de (A42) ressaltando a necessária participação do 

contador que se depara com um número extenso de leis, elaboradas por 

profissionais da área legislativa, as quais precisa dominar, para atuar de forma 

satisfatória auxiliando os usuários diretos das informações por ele fornecidas, 

os administradores. 

No texto complementar que trata da Contabilidade como Sistema de 

Informação, constata-se a preocupação de (A42) quando os autores afirmam 

que 

As demonstrações contábeis legais tornaram-se de difícil 
entendimento gerencial. É perceptível a imagem [...] de algo 
que existe somente para o atendimento às exigências fiscais. 
E, conseqüentemente, fica relegado, ao segundo plano, o 
atendimento às necessidades da gestão dos negócios 
(OLIVEIRA, MÜLLER; NAKAMURA, 2000, p. 01). 
 

Uma das deficiências dos Sic’s é o fato de serem, em sua maioria, sistemas 
importados que não foram pensados tendo em vista a cultura organizacional 
brasileira. Um outro ponto importante é que nos Sic’s pesquisados não se 
consegue unificar as informações em um único sistema. Sendo sempre 
necessário o uso de sistemas auxiliares, como o excel por exemplo. O que 
gera o trabalho de redigitar os dados, entre outros inconvenientes. Uma outra 
deficiência é que a maioria dos sistemas contábeis não é completa. Com 
capacidade de gerar gráficos, por exemplo, o que mais uma vez gera a 
necessidade de sistemas complementares. (A15) 
 
Além dos problemas citados anteriormente, um outro problema dos sistemas 
de informações é que os programas são muito genéricos e muitas vezes não 
se adaptam as necessidades da empresa. 
Na empresa em que eu trabalho, sofremos um pouco com este fato e estamos 
tentando desenvolver com uma empresa de TI um software que se adequará 
as nossas necessidades, mas isso é bastante oneroso e fica complicado para 
MPEs.  
A solução seria mesmo o gestor está sempre interligado com o contador da sua 
empresa para que ambos entendam o que o outro necessita e nenhuma 
informação relevante seja perdida, caso contrário a empresa tomará decisões 
sem embasamento, o que poderá trazer danos a perenidade da mesma. (A4) 
 
Pelo que li sobre os SIC’s, a maioria das organizações mostra-se satisfeita com 
seus resultados, porém dentre as possíveis mudanças que poderiam melhorar 
sua eficácia seria um sistema de informação mais rápido (algumas 
organizações reclamam de sua lentidão). (A43) 
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[...] modelos de avaliação de um SIC: 
-considerar a qualidade das informações geradas. 
-utilizar a “Análise Centrada no Trabalho” (WCA – Work-Centered Analysis) 
-utilizar a relação custo/benefício (A26) 
 
 
Bem amigos, penso que vocês estejam confundindo o sistema de informação 
contábil, que é composto pelas informações gerenciais, financeiras, etc., com 
softwares que tentam produzir tais informações, e que muitas vezes realmente 
deixam a desejar, por não atender de forma satisfatória o usuário. (TUTORA) 
 
 

Mais uma vez, a tutora precisou intervir para esclarecer a diferença entre 

sistemas contábeis e sistemas de informatização. É comum encontrar-se esta 

confusão nos conceitos, pois quando se ouve falar em sistema, o leigo associa 

de imediato aos sistemas computacionais. Entretanto, como esclarece a tutora, 

o sistema de informações contábeis abrange a interligação das áreas 

gerenciais que necessitam ser informatizadas, para agilidade do processo na 

disponibilização rápida e oportuna das informações que servirão de base 

decisorial para o administrador. 

 

6.5.2 Realização das Travessias 

 

O uso das travessias temáticas, como visto anteriormente, é um dos 

pressupostos da TFC na desconstrução dos casos em mini-casos. No nosso 

estudo pudemos observar que a travessia se efetivou de forma bastante 

representativa. A seguir os relatos que comprovam esse uso das travessias. 

 
Um sistema não funciona corretamente se houver problema na sua entrada. 
Para as micro e pequenas empresas, acho que o maior problema é a 
organização de informações para alimentar o sistema contábil, pois muitas só 
contratam um contador no começo do ano para o imposto de renda. A 
legislação não exige a apresentação das demonstrações contábeis para todos 
os portes de empresas, por isso, muitas empresas não as fazem, nem as 
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acham necessárias para avaliação do seu empreendimento e de suas 
atividades, assim, essas empresas podem estar comprometendo sua 
competitividade e sua sobrevivência no mercado. (A36) 
 

Bastante pertinente a observação de (A36), em vista da travessia temática que 
trata das demonstrações contábeis obrigatórias, na qual se ressalta a 
necessidade de serem atendidas as prerrogativas contábeis e legais visando a 
informação necessária à tomada de decisões empresariais. No entanto, o que 
se constata é que as “facilidades” tributárias para as pequenas e micro 
empresas têm prejudicado o uso das informações contábeis, em vista da falta 
de obrigatoriedade de elaboração das demonstrações. 

 
O sistema de informações contábeis então é como se fosse uma organização 
em sinergia (em seu estado ideal), onde há a interação de suas partes (sejam 
elas os relatórios, que são gerados, toda a gama de dados organizados, com 
um sentido comum), que no fim deverá formar um todo que é complexo 
justamente por conta das interações e do conhecimento que é gerado? Posso 
assim falar? (A35) 
 
 
É como se fosse um conjunto em que as partes se complementam. Assim, por 
exemplo, a contabilidade gerencial, de custos, patrimonial... cada uma tem a 
sua finalidade, mas quando interage com as demais, as informações passam a 
ter um domínio maior e quando há o processamento correto desses dados a 
tomada de decisão pode ser realizada com melhor eficiência. Com esta 
interdependência dos elementos, pode-se identificar o que pode ser modificado 
ou não, colocando os paradigmas em questão, podendo até mesmo melhorar a 
comunicação (fluxo de informações) o que por sua vez pode ser positivo para a 
produtividade. (A38) 
 
 
Não sei se é bem assim, pois ainda preciso ler os textos complementares, mas 
dei uma lida num documento que encontrei na internet:  
http://www.classecontabil.com.br/trabalhos/terceiroSetor.doc que fala da 
contabilidade como um sistema de informação de apoio no processo decisório.  
Eu estou lendo a tese de doutoramento, o primeiro texto complementar que, 
em outras palavras, corrobora com o que você falou e mostra importância da 
atuação das áreas de Administração e Contabilidade juntas para um eficaz 
processo de gestão, isso sob o contexto das MP’Es. (A35) 
 

Destaca-se nesses diálogos que os alunos acessaram efetivamente o material 

disponibilizado e trocaram informações inclusive indicando outras pesquisas a 

respeito do tema em foco. A tese em destaque na conversação trata das 

http://www.classecontabil.com.br/trabalhos/terceiroSetor.doc�
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informações contábeis para suporte das decisões administrativas, ressaltando 

a necessidade de um sistema integrado, visando o sucesso do negócio. 

Pelo que entendi, Sistemas de informações Contábeis são sistemas que 
analisam todo processo contábil das organizações, fornecendo as mutações 
que alteram o patrimônio das mesmas e os dados que auxiliarão a tomada de 
decisões futuras. Eles podem ser abertos ou fechados. (A43) 
 
O sistema de informações contábeis são, para mim, todas as informações que 
têm influência direta no resultado da empresa vinculados entre si, pois elas 
interagem entre elas com uma troca de influências.Servem para análise por 
parte dos administradores no processo de tomada de decisões, analisando 
riscos e saídas para os mais diversos casos. (A34) 
 
 
A importância do SICs para a empresa, seja ela de qual porte for, é imensa, a 
tal ponto que seus usuários se tornam dependentes dele. Ele, entre outras 
coisas, serve para interligar as áreas das empresas dando maior suporte a uma 
tomada de decisão. Mas há de se levar em conta suas deficiências, como já 
foram citadas em outras respostas. Mas o que quero destacar é o fato de que 
seus usuários estão muito passíveis diante dessas limitações, como pode ser 
observado no texto complementar 4. E além do mais, as empresas 
responsáveis pela manutenção desse sistema, na melhor das hipóteses, 
demoram muito para fazerem ajustes necessários. Fica claro então que é 
preciso maior empenho por parte de todos no sentido de aperfeiçoar essa 
importantíssima ferramenta. (A51) 
 

Observa-se nesses relatos que a leitura da travessia que trata da utilização das 

informações contábeis para a tomada de decisões e o que discorre sobre as 

informações gerenciais para suporte foi essencial para o entendimento dos 

alunos acerca desse processo que ancora as decisões e continuidade dos 

negócios.  

O tema destacado ressalta a relevância de um eficiente sistema de 

informações contábeis como responsável direto para as decisões gerenciais 

que assegurem a competitividade, mediante, por exemplo, o aumento da 

produtividade ou a diferenciação de produtos. 

Trazendo para a linguagem contábil alguns conceitos de Sistemas de 
Informação, é importante saber a diferença entre dados e informação. Dado é 
uma simples representação de um fato (ex: 3 latas de refrigerante no estoque); 
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já a informação é a interpretação dos dados para alguma atividade. Em 
síntese, a partir do momento em que uma pessoa interpreta dados, Esses se 
tornam informações, podendo ser valiosas ou não. Portanto, acredito que os 
SIC´s servem para processar os dados brutos da empresa e mostrá-los como 
forma de informação para o tomador de decisões, que por sua vez terá um 
maior embasamento em sua decisão diminuindo o nível de risco para a 
empresa. (A56) 
 
 
Os Sistemas de Informações Contábeis integram os SIC’s. Os SIG’s (Sistema 
de Informações Gerenciais) trabalham com relatórios gerenciais contábeis 
através de dados fornecidos pela contabilidade e pela área financeira, que são 
usados como informações estratégicas pelos gestores para tomadas de 
decisões mais coerentes e adequadas, tanto no curto como no longo prazo, 
acarretando crescimento e perpetuidade da organização. 
Os SIG’s, são importantes no desenvolvimento das atividades exercidas 
diariamente dentro da organização. Pode-se entender que o SIC’s seja 
fundamental para projeção de receitas, custos e despesas, para selecionar as 
melhores fontes de recursos de curto e longo prazos adotadas dentro da 
empresa para analise de financiamentos e de investimentos. Verifica-se que 
todas as informações dos SIG’s se vinculam com os SIC’s, por se tratar de 
informações que passam pela área contábil e financeira e entender que tais 
informações são requisitos para “alimentar” as outras áreas da empresa. Com 
a evolução dos SIC’s e conseqüentemente dos SIG’s, os gestores desfrutam 
no momento de todo um “arsenal” de informações, que usadas adequadamente 
e em tempo certo podem agregar valor e gerar vantagem competitiva. (A31) 
 
 
SIC's são importantes porque funcionam como base nas pequenas empresas, 
porém deveria ser só um suporte. Isso porque a contabilidade não serve só 
para fim fiscal, mas sim ser um suporte para a gestão.  
SIG's são importantes para nível operacional (estoque, acompanhamento de 
vendas, por exemplo) e estratégico (tomada de decisão e projeções, como 
exemplo).  
SIC's fornecem dados, mas é preciso que usuários e contadores trabalhem e 
processem tais dados para que sejam informações. (A23) 
 
 

Para o futuro profissional da área administrativa, essa visão é essencial para 

diferenciar o grupo de informações disponíveis e como usufruir delas de forma 

coerente e segura. Assim, (A31) e (A23) demonstram que a leitura do texto que 

trata da utilização das informações contábeis para a tomada de decisões e o 

que trata das informações gerenciais para suporte pôde evidenciar as 

diferenças e utilidades entre os relatórios gerenciais e as demonstrações 
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contábeis. 

A contabilidade, através de seus relatórios, evidencia a importância da 
informação e do conhecimento de usuários das empresas de serviços 
contábeis, para buscar o sucesso. Sendo de fundamental importância que o 
usuário dos serviços contábeis e os proprietários de empresas passem a 
utilizar a informação contábil nas decisões do dia a dia dos negócios, sendo 
que, para isso, devem estar cada vez mais capacitados para dar respostas aos 
questionamentos e estes devem confiar mais nas informações geradas sobre o 
seu negócio nos contextos internos e externos. Tendo como base esse tema, 
salientamos a importância da contabilidade como um meio de informação neste 
contexto bem como a sua importância para o desenvolvimento das empresas 
no processo decisório. A contabilidade está vinculada às mudanças sociais que 
ocorrem ao longo dos anos e que a cada nova mudança exige-se da 
contabilidade nova postura na divulgação das informações geradas, visando 
suprir os anseios de informações requeridas pelos seus usuários [...].  (A31) 
 

Aqui (A31) faz referência à travessia que trata da evidenciação das 

demonstrações contábeis como meio de suprir as necessidades de 

informações úteis, em tempo hábil e corretas, para o prosseguimento das 

ações que geram a riqueza patrimonial por meio dos resultados positivos ao 

longo do exercício social. 

O balanço patrimonial é um retrato da situação atual da empresa, ou seja, é um 
representativo estático. E a demonstração o resultado é o confronto das 
receitas e despesas ocorridas no exercício. Resumindo, pode-se afirmar que o 
resultado contábil é uma medida mais exata que retrata a situação mais real da 
empresa, enquanto que o resultado econômico retrata despesas intangíveis 
como o custo de oportunidade. (A32) 
 
Como alguns dos colegas, vejo que a diferença está no custo de oportunidade 
presente no resultado econômico, e não resultado contábil. (A11) 
 
A diferença é que o custo de oportunidade está presente no resultado 
econômico e não está no resultado contábil (A21) 
 
Pelo que entendi, a demonstração do resultado econômico evidencia o 
resultado econômico, e leva em consideração os benefícios que podem ser 
gerados pelas escolhas realizadas pela organização e também considera o 
custo de oportunidade das escolhas que não foram selecionadas. Quando 
falamos em benefícios futuros percebemos que são consideradas projeções, o 
que não acontece com o resultado contábil, que apresenta a situação da 
organização em determinado período. (A36) 
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As declarações expostas nesses relatos vêm comprovar o acesso ao texto de 

Alessandra Fuji quando afirma que  

O lucro contábil é, basicamente, o resíduo do confronto entre 
receita realizada e custo incorrido, apurado em consonância 
com a convenção da Objetividade e Princípios Contábeis 
Geralmente Aceitos [...] O lucro econômico é, essencialmente, 
apurado pelo incremento no valor presente do patrimônio 
líquido (FUJI, 2004, p. 75). 

 

6.5.3 Rede Colaborativa de Aprendizagem 

 

Uma das questões que são bastante discutidas nos estudos sobre educação à 

distância é a possibilidade de criação de redes colaborativas nos ambientes 

virtuais. Esse ambiente contribui para a construção de novos conhecimentos 

por meio das discussões e intervenções dos sujeitos que estão se 

comunicando na sala virtual. Destacam-se alguns relatos que refletem essa 

rede que se formou na disciplina contabilidade gerencial. 

 
Segundo o material complementar: a contabilidade, como sistema de 
informações, caracteriza-se por registrar todas as transações ocorridas nas 
organizações, constituindo-se num grande “banco de dados”. Seus dados são 
úteis à administração, além de representarem um instrumento gerencial eficaz 
para o processo decisório e de controladoria. Deste ponto de vista, a 
contabilidade está integrada com o meio ambiente. O ambiente se inter-
relaciona com a contabilidade como um sistema aberto, ou seja, um sistema 
que não depende somente das informações internas, mas da ligação e 
filtragem de informações externas à organização. Tem assim como um dos 
seus principais objetivos fornecer informações para o processo de tomada de 
decisão e até mesmo de formulação de estratégias. (A45) 
 
 
Só para complementar o que nossa amiga (A45) falou, o próprio SIC, em 
conjunto com o ERP, que é um sistema maior que serve para englobar os 
demais subsistemas, pode tornar mais completo o trânsito de informações que, 
se bem utilizadas pelos gestores, servirão de importante ferramenta estratégica 
para a organização! (A35) 
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Ainda não tive acesso a nenhum documento acerca do tema, mas suponho que 
um Sistema de Informações Contábeis seja um complexo de informações 
trabalhadas e atualizadas que permitam aos responsáveis pela área financeira 
tomarem as decisões com um menor índice de risco. (A19) 
 
Bem, ainda não tive acesso as aulas. Mas pelo que li na internet o sistema de 
informações contábeis são os elos entre os vários relatórios contábeis gerados 
e que se observados individualmente não teriam o mesmo poder e não 
gerariam o número ideal de informações necessárias para a empresa tomar 
decisões coerentes. (A4) 
 
  
Não compreendi de forma precisa o conceito, porém acredito que o sistema de 
informações contábeis consiste numa reunião de partes, que se interligam, 
gerando um todo, um complexo, onde essa interligação tem como objetivo 
produzir as informações necessárias para suporte, execução e gerenciamento 
de cada operação como um todo. Como se fossem departamentos onde cada 
um tem a suas características e papéis e a partir da ligação entre eles se é 
capaz de compreender melhor a situação e tomar a decisão adequada e 
eficiente. (A17) 
 
É o conjunto de informações interdependentes que busca otimizar o trabalho 
para uma melhoria nos resultados do patrimônio empresarial. Os sistemas 
servem para uma melhor enxergância do que acontece dentro da organização. 
(A21) 
 
 
Um Sistema de Informações Contábeis é importante para que as empresas 
possam ter informações e fazer avaliações, sejam elas econômico-financeiras, 
ou de desempenho, de seus bens, direitos, deveres e obrigações. Através de 
um Sistema de Informações Contábeis as empresas podem coordenar seus 
recursos de forma eficaz e eficiente para atingir suas metas e objetivos. Por 
exemplo, através da análise de balanços patrimoniais as empresas podem 
verificar indicadores de rentabilidade, de liquidez, prazos médios de compra e 
de venda, necessidade de capital de giro, bem como a participação de recursos 
próprios e de terceiros na empresa. (A36) 
 
 
Os Sistemas de Informações Contábeis colaboram para a produção de 
relatórios com informações contábeis e financeiras de grande importância, para 
a gestão e utilização mais eficiente de recursos e para a manutenção do 
equilíbrio financeiro da empresa. A gestão de uma empresa requer informações 
contábeis e financeiras não apenas sobre os fatos já aconteceram; mas 
também sobre fatos futuros; ou seja, solicita previsões e estimativas do impacto 
financeiro das operações e transações planejadas. Os SIC’s precisam ser 
capazes de disponibilizar uma gama de informações contábeis e financeiras 
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que satisfaçam as necessidades das informações dos diferentes 
administradores responsáveis pelas decisões. (A6) 

 

Percebe-se aqui o ambiente colaborativo que se formou acerca das dúvidas 

relatadas por (A19), (A4) e (A17) e esclarecidas por (A21), (A36) e (A6). Este 

comportamento evidencia que a EAD vem proporcionar uma aproximação 

virtual dos sujeitos. A colaboração de (A21), (A36) e (A6) só foi possível devido 

à flexibilidade de oferta dos textos e de otimização de tempo para leitura, 

associado às discussões temáticas por meio dos fóruns que favorecem a 

aproximação dos sujeitos nos ambientes virtuais, pois, como ressalta 

Cornachione Jr. (2004, p. 240), “além da tecnologia, a abordagem educacional 

online enfatiza o ambiente colaborativo [...], o que equivale a dizer que os 

recursos e padrões de telecomunicações adotados pelo programa, devem ser 

capazes de suportar tal característica didática [...]”. 

 
 
Para se tomar decisões com a maior eficiência é preciso se cercar do máximo 
de informações possíveis e para isso contamos com os diversos sistemas de 
informações. O sistema de informações contábeis, mais especificamente, nos 
permite avaliar, através de suas demonstrações, a situação atual da empresa, 
nos dando assim base para a tomada de decisão. Dessa forma, podemos dizer 
que o sistema de informações contábeis é uma ferramenta essencial para um 
gestor. (A3) 
 
 
As empresas necessitam sempre de informações que ajudem no planejamento 
e na tomada de decisão. Para tanto, utilizam o sistema de informações 
contábeis, que consiste na transformação de registro de modificações do 
patrimônio da empresa em informações úteis para o gestor. Sendo assim, a 
importância dos SIC's consiste no fato de que auxilia os gestores no processo 
de decisão da empresa e na utilização dos recursos de forma eficiente e eficaz, 
prevendo os impactos das ações contábeis e financeiras, além de servir de 
suporte para sistemas de outras áreas da empresa. (A2) 
 
Com informações de eventos futuros, os responsáveis pelas SIC’s podem 
fornecer informações que ajudarão a fazer projeções de dados e informações 
de possíveis impactos das operações de investimento e financiamento futuros, 
da empresa de forma correta, assim os administradores podem agilizar suas 
decisões conhecendo alguns dos possíveis riscos. (A11) 
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Aqui nota-se que os relatos de (A3), (A2) e (A11) são complementares ao 

entendimento da importância do conjunto de informações contidas nos 

relatórios tanto para decisões tanto para o momento presente quanto para 

projeções futuras visando garantir a continuidade da empresa no mercado. 

Destaca-se a participação de (A2) e (A11) nos grupos que obtiveram conceito 

“C” na resolução do caso proposto. 

Gostaria de contribuir com algo que achei bem interessante no texto de André 
Moura sobre o conceito de ativo. Se para os contadores esse conceito não 
levar em consideração os chamados benefícios econômicos futuros, imagine 
para os administradores. Para os administradores acredito que esse conceito 
seja interessante, já que eles buscam a continuidade sustentada da empresa. 
Sendo assim, o ativo como gerador de benefícios econômicos futuros, serve de 
base para essa continuidade sustentada. (A35) 
 

Mais uma vez destaca-se o ambiente colaborativo que se formou, inclusive 

com indicação da travessia que trata do conceito de ativos fazendo a ligação 

com o relato de (A11) sobre a necessidade de se evidenciar as informações 

contábeis de forma mais precisa como auxílio às decisões. 

 

6.5.4 Discussões Conceituais e Autonomia do Aprendiz 

 

Outra consideração a ser destacada é a autonomia do aluno no que concerne à 

ampliação dos conceitos e sua discussão de forma segura inclusive para 

observar a responsabilidade do profissional incumbido de elaborar as 

demonstrações contábeis. Destacam-se a seguir essa segurança e autonomia 

nos comentários. 

[...]os relatórios são importantes porque eles são o norte para tomar decisões, 
são eles que fornecem informações relevantes a respeito do patrimônio da 
empresa. 
Para que os relatórios realmente auxiliem no processo de tomada de decisão 
(seja de rotina, ou não), é preciso que eles tenham o máximo de informações e 
que divulguem aquelas realmente de utilidade. 
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Porém, também é preciso que o profissional (contador e empresário, por 
exemplo) tenha conhecimento para interpretar tais relatórios.  
Dessa forma as informações fornecidas serão mais úteis para o bom 
funcionamento da empresa.  
*Só para lembrar, os relatórios são: BP, DRE, DLPA E DFC (que substituiu a 
DOAR). (A23) 
 
Ratifico o que (A23) falou, contudo fico com a visão dos relatórios serem os 
insumos para que os gestores, com os dados já transformados em informações 
valiosas, possam dar o "norte" e, assim, tomar decisões. Porém, esse papel, de 
fato, pode ser desempenhado tanto pelo administrador como pelo contador, 
embora a função deste último, muitas vezes, fique restrita ao lado fiscal (pelo 
menos nas MPE’s). Meu pai trabalha para uma MPE e o que eu percebo é 
exatamente isso, todo o trabalho dele está muito relacionado ao fisco, contudo 
a integração com a gestão é, praticamente, inexistente. Acho que esse é um 
dos motivos das broncas pesadas que surgem, não apenas lá, mas nas 
demais, muitas vezes ocorridas por falta de gestão, de interligação das áreas 
ou de atenção mesmo a elas. (A35) 
 
 

Aqui se percebe nas palavras de (A35) que a influência do fisco sobre as 

transações empresariais tem levado ao entendimento de que o contador tenha 

apenas a função de atender ao empresário no que concerne à confecção de 

documentos fiscais. Porém, a função do contador não deve se restringir apenas 

ao atendimento de um usuário (o fisco) em detrimento dos demais, que são os 

responsáveis diretos pelo aquecimento da economia de um país. E, como 

(A35) constata, os problemas pela falta de observância aos preceitos contábeis 

têm causado prejuízos inestimáveis à boa gestão dos negócios. 

A partir deste ponto, inicia-se a discussão sobre a diferenciação de conceitos 

comumente confundidos pelos que não atuam diretamente na elaboração e 

interpretação dos relatórios contábeis.  

O resultado econômico leva em conta o custo de oportunidade, e o resultado 
contábil não. Como conseqüência, é normal que o lucro de um resultado 
econômico seja menor do que o lucro de um resultado contábil. (A56) 
 
Balanço patrimonial inclui todos os itens do Ativo, passivo e o próprio capital. A 
demonstração de resultado é utilizada para contabilizar lucro e despesas de 
uma empresa, que assim altera diretamente o capital líquido. Esqueci de 
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complementar que o custo de oportunidade ou risco, fica incluso no resultado 
econômico depois de avaliar o balanço (A34) 
 

Tanto (A56) quanto (A34) se utilizaram do texto que trata dos conceitos de 

lucro econômico e lucro contábil, além do mini-caso que trata da demonstração 

do resultado do exercício. 

 
Quanto ao resultado econômico, sabe-se que uma das grandes diferenças 
entre a Contabilidade e a Economia, reside no fato da primeira ainda não 
reconhecer o custo de oportunidade. Ocorre que o Custo de Oportunidade é 
um dos conceitos mais relevantes dentro da economia, e, referindo-se a 
balanço econômico, necessariamente, o custo de oportunidade deve estar 
embutido. 
O custo de oportunidade é, por exemplo, quando determinada empresa deixa 
de investir no mercado financeiro, optando em investir seu dinheiro em 
estoque. Nesse caso, o custo de oportunidade é o valor que ele deixou de 
ganhar no mercado financeiro. 
Resumidamente, resultado econômico não é sinônimo de resultado contábil. 
Então, acredita-se que o legislador e/ou seus auxiliares, ao exigirem o balanço 
de resultado econômico, na verdade, se referem ao demonstrativo de resultado 
do exercício (A45) 
 
Concordo que a diferença está no uso do custo de oportunidade. Portanto, vale 
ressaltar que o conceito de custo de oportunidade apresenta destacada 
relevância e grande potencial de aplicação na avaliação de resultados de 
empresas. Também é amplamente utilizado, ainda que intuitivamente, nas 
decisões pessoais tomadas diariamente. Pode ser aplicado em diferentes fases 
do processo decisório, como no planejamento e decisões de investimento.  
Apesar de não desconhecer a existência do custo de oportunidade, a 
contabilidade societária não o considera em seus registros. Assim, nos 
procedimentos de apuração de resultados que seguem os princípios de 
contabilidade geralmente aceitos, o custo de oportunidade é desconsiderado, 
como que ignorado. 
Uma das conseqüências é que aos usuários de demonstrações financeiras não 
são transmitidas quaisquer informações sobre o custo de oportunidade. (A44) 
 
A diferença é o custo de oportunidade mesmo, mas só para comentar, em 
contabilidade não entra custo de oportunidade no balanço patrimonial, portanto 
acho que não afeta o mesmo. (A26) 
 
(A44) e (A26) estão perfeitos em suas respostas. A diferença é esta mesmo: o 
fato de o resultado econômico levar em conta o custo de oportunidade e o 
resultado contábil não. (A40) 
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Aqui se observa a comunicação e a troca de conhecimentos adquiridos por 

meio dos textos complementares dispostos na sala virtual, além das questões 

postas pela professora virtual que motivou os alunos a diferenciarem os 

resultados e colocarem seus entendimentos no fórum para a participação 

coletiva online. 

 

6.5.5 Ampliação das Fontes de Pesquisa  

 

Neste item, destacamos que a utilização efetiva das travessias e do ambiente 

colaborativo formado entre os alunos proporcionou a ampliação e a 

comunicação de outras fontes para complementação dos estudos. 

Só acrescentando. A divulgação das informações contábeis tem particular 
importância dentro da doutrina contábil sendo tratada como um importante 
capítulo da teoria contábil. 
A evidenciação está diretamente associada aos usuários das demonstrações 
contábeis. Segundo alguns autores, a quantidade de informações a serem 
fornecidas depende do grau de necessidade desses usuários. Essa 
consideração é importante, entretanto, de maneira generalizada, os diversos 
organismos de regulamentação contábil, consideram um conjunto mínimo de 
informações necessárias para seus usuários, independente de suas 
necessidades. 
As Demonstrações Contábeis representam uma das principais formas de 
comunicação das entidades com a sociedade, como forma de prestação de 
contas.  
As informações prestadas pelas empresas, contidas nos Relatórios Contábeis, 
devem ser úteis, relevantes, oportunas e compreensíveis. Também devem ser 
precisas, neutras e representativamente fiel. Segundo o IASC:  
“A divulgação financeira deve fornecer informação útil à tomada de decisões 
racionais de investimento, concessões de crédito, etc., por investidores e 
credores atuais e futuros, bem como outros usuários. (SFAC 1, parágrafo 34) 
Sem dúvida, a determinação do grupo de usuários da informação contábil é 
muito importante na determinação da quantidade e diversidade de informações 
a serem fornecidas pela contabilidade. (A42) 
 
Esses relatórios servem de base para a uma tomada de decisões mais 
alicerçada. É fundamental que eles apresentem as informações trabalhadas 
corretamente e que de maneira clara e rápida possam exercer a função acima 
declarada. (A19) 
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Percebe-se que (A42) complementou as informações mediante suas 

pesquisas, trazendo o pronunciamento do IASC, hoje IASB (International 

Accounting Standards Board), órgão deliberativo de pronunciamentos 

internacionais de contabilidade. 

 
Concordo plenamente com tudo que foi dito anteriormente. 
Os relatórios contábeis são fotografias da situação atual da empresa, logo 
tendo o administrador, o acionista e até mesmo o cidadão comum (no caso de 
fiscalizar os balanços divulgados pelo Estado) a capacidade de interpretá-los 
auxiliará e muito na tomada de decisão. Fazendo uma analogia ao corpo 
humano, quando você olha uma foto sua antiga e uma atual percebe se seu 
cabelo cresceu ou se está mais gordo ou magro. Da mesma forma, funcionam 
os relatórios, com eles em mãos o tomador de decisão pode extrair 
informações que o permitirá saber se o desempenho financeiro da empresa 
cresceu ou caiu, se é hora de admitir mais pessoas, se é melhor comprar à 
vista ou à prazo. (A4) 
 
A informação hoje é tida como algo de valor, acredito que a mesma é o motor 
do cenário atual, caracterizado por ser talvez a “era da informação”. E em se 
tratando dos relatórios contábeis, eles se tornaram tão importantes para as 
empresas que muitas vezes podem até prevenir a morte de algumas empresas. 
Sendo um relatório contábil uma informação de que dispõe a empresa, através 
de um sistema de informação contábil ele auxilia na tomada de decisões com a 
finalidade de se evitar possíveis erros, com ele se pode detectar necessidades 
administrativas. Os gestores de uma empresa necessitam dessas informações 
para poderem gerir suas empresas de maneira mais eficaz. (A43) 
 
De acordo com o que li, os relatórios contábeis servem de guia para tomada de 
decisões. 
É através dos relatórios que os profissionais obtêm as informações relevantes 
a respeito do patrimônio da empresa, o que é importante para direcionarmos o 
rendimento da empresa. (A17) 
 
Os relatórios contábeis são essenciais na tomada de decisão. Agir sem 
consultar os relatórios contábeis é uma grande imprudência. Os relatórios são 
também importantíssimos para as decisões daqueles que estão fora da 
empresa. Decidir se comprará ações dessa ou daquela empresa depende de 
uma boa consulta aos resultados contábeis. (A15) 

Nesse relato percebe-se que (A15) lançou mão dos conhecimentos acerca de 

um dos princípios fundamentais de contabilidade (o da Prudência) ao afirmar 

que o gestor será imprudente se não atentar para a importância de consultar os 

relatórios contábeis antes de tomar alguma decisão. 
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Os relatórios contábeis servem de base para a tomada de decisão, isso porque 
ele funciona como uma espécie de RX da empresa, ou seja, eles mostram 
como está a situação financeira e patrimonial da entidade. Portanto, de posse 
dessas informações fica mais fácil para o gestor tomar uma decisão com o 
menor risco possível de erro. (A3) 
 
O relatório contábil é de fundamental importância no momento da tomada de 
decisão numa empresa, pois é ele que indica o patamar financeiro em que a 
mesma se encontra. 
Portanto, por isso é preciso que este seja o mais detalhado possível sem, no 
entanto entrar em partes desnecessárias, para que essa decisão a ser tomada 
seja otimizada e seja tomada a melhor decisão possível dentro dos limites 
(lembrando da racionalidade limitada) (A40) 
 

O que (A3) e (A40) demonstram é o conhecimento das alterações trazidas na 

lei 11.638/07 que dá extrema importância à demonstração do fluxo de caixa, 

para que o gestor tenha conhecimento preciso de sua situação financeira, 

podendo de posse dessa informação projetar suas próximas ações. Mais uma 

vez, evidencia-se a leitura dos textos complementares para apoiar os 

comentários no fórum. 

Um relatório contábil junta todos os dados colhidos de uma empresa e em 
seguida eles são expostos resumidamente para os componentes de uma 
organização.  
Com isso ele se torna de total importância para uma tomada de decisão já que 
mostra todos os dados mais relevantes de uma empresa, e assim pode ser 
feita a melhor escolha. (A29) 
 
Os relatórios contábeis possibilitam uma orientação ao administrador para que 
ele identifique problemas que automaticamente atuem com soluções viáveis de 
acordo com o que o relatório lhe informa. (A6) 
 
A contabilidade é um instrumento de grande auxílio para a tomada de decisões. 
Isto ocorre através da utilização de seus relatórios contábeis, onde buscam 
dados confiáveis para alcançar os objetivos planejados. Quase sempre, a 
tomada de decisão pelos gestores se baseia num sistema de informação que é 
onde são processados os dados e transformados em informações contábeis de 
modo a deixá-los sob a forma de demonstrações financeiras e relatórios 
gerencias para serem utilizados por todos os usuários de contabilidade. Então, 
sem os relatórios contábeis e as informações contidas neles sobre o BP, 
DOAR, DFC, DRE, por exemplo, ficaria extremamente difícil para os gestores 
tomarem alguma decisão, visto que não estariam baseados em nenhum dado 
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concreto e confiável da situação atual e perspectivas futuras em relação ao 
lado financeiro e contábil da empresa. (A2) 
 
Os relatórios contábeis facilitam as decisões que não são rotineiras, decisões 
essas com certo grau de dificuldade para serem tomadas, almejando atingir o 
alto rendimento se tratando de avaliações e julgamentos dos próprios 
tomadores de decisões, para que assim as metas previstas sejam atingidas. 
(A11) 

 

Observa-se que o fórum como meio de reflexão a partir da leitura das 

travessias temáticas se mostra como estratégia útil para avaliar a 

aprendizagem dos conceitos e sua aplicação em situações reais. Associando-

se aos fóruns, as aulas com personagem virtual promovem a interatividade 

com os participantes, mostrando-se uma alternativa viável para a EAD. 

Com relação à questão que versou sobre o Balanço Patrimonial e a 

Demonstração do Resultado, evidenciando as alterações advindas da Lei 

11.638/07 que altera a Lei 6.404/76, lei das Sociedades Anônimas destacam-

se os seguintes comentários: 

 
Pesquisei sobre a Lei, na internet no site:  
http://www.administradores.com.br/artigos/alteracao_da_lei_das_s_a_11638_0
7_soc_anonima/20993/.  Nele há alguns comentários sobre as modificações. A 
Lei na íntegra pode ser vista nesse site: 
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm. 
Ela versa sobre alterações feitas na Lei das S/A (Sociedade Anônima), que se 
aproxima do padrão IFRS (International Financial Reporting Standard). Não sei 
falar sobre isso. A lei deverá entrar em vigor em 2008. Algumas alterações 
significativas para a administração: 
- A substituição da DOAR (Demonstração de Origens e Aplicações de 
Recursos) pelo DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa). Pelo que li, acredito 
que a DOAR trabalhava com elementos não monetários, enquanto o fluxo de 
caixa trabalha com elementos monetários que vão muito mais da apuração do 
resultado. 
- No que tange à análise de Ativo e Passivo, os itens de Ativo/Passivo a longo 
prazo serão ajustados no valor presente (é um termo de matemática financeira, 
que se refere ao valor nominal do título, não é?), assim como os demais grupos 
se tiverem relevância. 
Há outras mudanças, coloquei algumas e deixo as indicações do site acima, 
pois não sei falar muito sobre elas, como encontrei estou repassando, ok?(A35) 
 

http://www.administradores.com.br/artigos/alteracao_da_lei_das_s_a_11638_07_soc_anonima/20993/�
http://www.administradores.com.br/artigos/alteracao_da_lei_das_s_a_11638_07_soc_anonima/20993/�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm�
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As novidades trazidas pela nova Lei ainda estão sendo bastante discutidas 

pelos profissionais da área. Os comentários de (A35) demonstram a 

preocupação com os conceitos e a utilidade das informações contidas nas 

demonstrações contábeis que foram as mais afetadas pela inovação legal.  

Ressalte-se que (A35) já demonstra um conhecimento do conteúdo das 

demonstrações e por isso faz a comparação com as mudanças previstas em 

lei. 

Outra mudança proposta foi acrescentar uma subdivisão ao Ativo Permanente: 
o intangível. Consistiria em marcas e patentes, mas não sei se é somente isso. 
*É preciso não confundir isso com o que já existia: imobilizado intangível. Ex: 
ponto comercial. (A23) 
 
 
Diante do que foi pesquisado, percebi que a Lei 11.638/07 vem gerando 
polêmicas contábeis. Ela foi criada a fim de modificar a Lei 6.404/76, e dentre 
inúmeras mudanças destaco algumas: 
- A nova lei determinou a extinção da conta de reserva de subvenções e 
praticamente obrigou o trânsito de valores pela conta de resultados; 
-Algumas transações tiveram seus registros contábeis modificados, sendo elas: 
instrumentos financeiros, Contratos de arrendamento mercantil, Equivalência 
patrimonial, transformação, cisão, fusão e incorporação, reavaliação de ativos. 
Enfim, a Lei 11.638/07 alterou a Lei das SA’s (Lei 6.404/76) e passou a vigorar 
a partir do dia 1 de janeiro de 2008. (A43) 
 
 
Complementando o que já foi dito. A reformulação da Lei 6.404/76 visa corrigir 
impropriedades e erros da Lei societária de 1976, assim como adaptar a lei às 
mudanças sociais e econômicas decorrentes da evolução do mercado e por 
fim, fortalecer o mercado de capitais, mediante implementação de normas 
contábeis e de auditoria internacionalmente reconhecidos. 
Vale ressaltar que partir da Lei 11.638/07, as sociedades de grande porte (que 
tiveram no exercício anterior, ativo total superior a R$ 240 milhões ou receita 
bruta anual superior a R$ 300 milhões), ainda que não constituídas sobre a 
forma de Sociedades Anônimas de capital aberto, deverão seguir as 
disposições da Lei 6.404/76, que está sendo alterada pela referida Lei no que 
tange à escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a 
obrigatoriedade de auditoria independente. 
fonte: http://www.kpmg.com.br/publicacoes/Lei_6404_final.pdf (A45) 
 

O link que (A45) indica para consulta dos demais participantes pertence a uma 

das mais conceituadas empresas de auditoria, a KPMG. O que se percebe é a 

http://www.kpmg.com.br/publicacoes/Lei_6404_final.pdf�
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ampliação das fontes de pesquisas por meio da interatividade entre os alunos, 

o que vem comprovar a flexibilidade e a disponibilidade inesgotável de material 

que a web proporciona aos seus usuários. 

De acordo com a Lei 11.638/07, a elaboração da DOAR deixa de ser 
obrigatória. Pelo que eu entendi, a DFC, demonstração dos fluxos de caixa – 
as alterações ocorridas, durante o exercício, no saldo de caixa e equivalentes 
de caixa, é mais clara e objetiva que as informações da DOAR. Por outro lado, 
as companhias de capital aberto terão um custo maior de publicação. (A31) 
 
 
Segundo a Lei 11.638/07, a DOAR (Demonstração das Origens e Aplicações 
de Recursos) foi substituída pela DFC (Demonstração de Fluxo de Caixa) 
dispensada a Cia fechada com PL inferior de R$ 2 milhões.  
Porém, de acordo com os meus conhecimentos acredito que uma 
demonstração complemente a outra. Enquanto a DOAR dá ênfase ao CCL 
(Capital Circulante Líquido) e à posição financeira como um todo a DFC dá 
ênfase ao caixa, em seus recebimentos e pagamentos. Logo, as informações 
que a DOAR não evidencia dentro do próprio circulante (CCL), seriam 
apresentadas pela DFC (método direto). (A44) 
 

O entendimento de (A31) e o de (A44) demonstram o aprofundamento dos 

conceitos relativos às duas demonstrações citadas, a DOAR e a DFC que 

sofreram alterações com o advento da lei 11.638/07 no que diz respeito à sua 

obrigatoriedade de elaboração. 

  
Cada demonstração possui suas vantagens e desvantagens. Comparando-se a 
estrutura dos dois métodos, evidenciam-se as semelhanças entre as duas 
demonstrações em relação aos ajustes efetuados ao lucro líquido. Ao mesmo 
tempo, porém, explicita-se a diferença entre elas, sendo que a principal é que a 
DOAR é elaborada com base no conceito de capital circulante líquido, 
obedecendo ao regime de competência e a DFC baseia-se no conceito de 
disponibilidade imediata, obedecendo ao regime de caixa.  
Cada demonstração possui vantagens e desvantagens. Comparando-se a 
estrutura dos dois métodos, evidenciam-se as semelhanças entre as duas 
demonstrações em relação aos ajustes efetuados ao lucro líquido. (A26) 
 

Aqui (A26) reforça a compreensão de (A31) e (A44) no que tange à 

obrigatoriedade de elaboração e à utilidade de informações que ambas as 

demonstrações fornecem aos gestores. 
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Eu observei que a DOAR possui alguns pontos comuns com a DFC, 
principalmente quando se faz a DFC pelo modo indireto. Mas vejo que a DOAR 
mostra a posição financeira e as tendências futuras, enquanto a DFC propicia 
informações concretas, como por exemplo: se haverá dinheiro em caixa num 
determinado período, ou então quando se deve tomar empréstimos. De modo 
resumido pode-se dizer que a DOAR e a DFC são demonstrações que 
objetivam informar sobre a situação financeira da empresa (liquidez e 
solvência), a primeira dando ênfase ao CCL e à posição financeira como um 
todo e a segunda dando ênfase ao caixa, em seus recebimentos e 
pagamentos. (A51) 
 
 
Dispõe-se na Lei 11.638/07 que as empresas de capital aberto, a partir do 
exercício de 2008, estão obrigadas a apresentar o relatório do fluxo de caixa 
em substituição à Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos (está 
eliminada a obrigatoriedade da elaboração e publicação para as companhias 
fechadas com patrimônio líquido inferior a 1 milhão de reais). Em princípio, a 
diferença entre DOAR e DFC me parece ser a eficiência no imediatismo das 
contas: A DOAR possibilita ao administrador financeiro analisar as origens e 
aplicações históricas de recursos da empresa. O conhecimento dos padrões 
históricos da utilização dos recursos dá ao administrador financeiro, melhores 
condições de planejar as necessidades futuras de recursos em prazos 
intermediários e longos. Já a DFC, como o próprio nome diz, demonstra o fluxo 
de caixa; e como o fluxo de caixa compreende a movimentação das contas que 
representam as disponibilidades imediatas da empresa, a DFC é um relatório 
contábil que facilita o entendimento da situação financeira de curto prazo da 
empresa; também podendo prever sua capacidade futura de geração de caixa. 
(A12) 
 
A DFC se torna mais útil do que a DOAR sendo o demonstrativo contábil que 
procura evidenciar o fluxo de recebimentos e pagamentos, para um 
determinado período de tempo, feitos por uma entidade, é uma demonstração 
mais clara. A DOAR analisa as origens e aplicações (A6) 
 
Pelo que percebi o objetivo da Demonstração da DFC é analisar as alternativas 
de investimentos e manter o controle das decisões que são tomadas na 
organização com reflexo monetário. A substituição da DOAR pela DFC, está 
gerando muitas discussões, porém uma das vantagens de se adotar a DFC é 
que a mesma facilita o entendimento, pois visualiza melhor o fluxo dos recursos 
financeiros, além de utilizar um conceito mais concreto, necessário no curto 
prazo. 
Ainda não se tem uma resposta concreta de qual o melhor método, porém a 
tendência mundial é adotar a DFC em detrimento da DOAR. (A43) 
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A Lei 11.638/07 afirma que a DOAR (Demonstração das Origens e Aplicações 
de Recursos) foi substituída pela DFC (Demonstração de Fluxo de Caixa), em 
empresas de capital aberto. 
As informações que a DOAR não enfatiza dentro do próprio capital circulante 
(CCL), seriam apresentadas pela DFC (método direto).  
A DOAR capacita o administrador financeiro analisar as origens e aplicações 
históricas de recursos da empresa, além de conferir-lhe o conhecimento acerca 
dos padrões históricos da utilização dos recursos, corroborando para que ele 
planeje as necessidades futuras de recursos em prazos intermediários e 
longos, com maior segurança. Enquanto que a DFC demonstra o fluxo de 
caixa, e como o fluxo de caixa compreende a movimentação das contas que 
representam as disponibilidades imediatas da empresa, a DFC facilita a 
compreensão da situação financeira de curto prazo da empresa, podendo 
prever sua capacidade futura de geração de caixa. (A17) 
 
  
O demonstrativo de origens e aplicações de recursos evidencia as variações 
ocorridas no capital circulante líquido durante o exercício, permitindo ao 
analista das demonstrações contábeis o entendimento da situação a curto 
prazo da companhia.A Demonstração do Fluxo de Caixa, embora não exigida 
pela Lei 6.404/76 é de grande utilidade interna na entidade. 
De forma condensada, a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) indica a 
origem de todo o dinheiro que entrou no Caixa, bem como a aplicação de todo 
o dinheiro que saiu do Caixa em determinado período, e, ainda o Resultado do 
Fluxo Financeiro. (A21) 
 
Mesmo com a substituição do DOAR pelo DFC, para as organizações, acho 
ainda interessante que façam o DOAR, pois ele apresenta a variação do capital 
circulante líquido destacando uma relação entre o ativo circulante e o passivo 
circulante, e não apenas a variação de caixa, que pode ser vista quando de 
compara os balanços de exercícios subseqüentes. O DOAR pode servir como 
fonte de informações para tomada de decisões e avaliação da variação do 
CCL, a empresa pode utilizar essa informação para planejamentos futuros. Mas 
se o interesse for de identificar a origem dos recursos e aplicação, o DFC pode 
realmente substituir o DOAR. (A36). 

 

Percebe-se pelos relatos, a partir da leitura do texto legal, que os alunos já 

despertam para a necessidade de terem em mãos a maior quantidade possível 

de informações, por meio de relatórios e demonstrações elaborados pela 

contabilidade, como suporte às decisões que eles, como futuros 

administradores, terão que efetivar. 
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6.5.6 Interatividade do Modelo 

 

Conforme a proposta deste trabalho, foi adicionado o uso de animações virtuais 

visando maior interatividade, somada às características da TFC. Destaca-se 

que as aulas com a professora virtual promoveram uma compreensão adicional 

aos conceitos tratados. A seguir alguns relatos que comprovam os resultados 

dessa combinação. 

 
É sabido que as empresas que trabalham com os SIC’s podem obter vantagem 
competitiva, agregar valor, definir melhor suas estratégias e posteriormente 
tomar decisões mais eficientes e eficazes. Tais avanços tecnológicos agregam 
as empresas fatores de sucesso para alcançar seus objetivos e metas 
projetadas para um determinado período. Os SIC’s de acordo com Padoveze 
(2004), classificam-se em: Sistemas de Informação de Apoio às Operações 
(compras, estocagem, produção, vendas, faturamento, recebimentos, 
pagamentos, qualidade, manutenção, planejamento e controle de produção 
etc.) e Sistemas de Informação de Apoio à Gestão. No que tange ao SIAG, 
preocupa-se basicamente com os dados que serão transformados em 
informações que serão necessárias na gestão contábil e financeira da 
organização. Um exemplo de SIAG são os Sistemas de Informações 
Contábeis. (A23) 
 

O aluno (A23) explanou seu entendimento a partir da aula com a professora 

virtual que trata exatamente do texto de Padoveze, acerca do conceito de 

sistemas de informações contábeis. Observa-se que a informação contida nas 

aulas foi complementada pelas travessias temáticas, desenvolvendo no aluno a 

capacidade de usar o conhecimento em situações reais, como por exemplo, a 

vantagem competitiva no mercado. 

 
Os Relatórios contábeis são fundamentais para a tomada de decisão, tendo em 
vista que eles são fontes de informações preciosas para os administradores. 
Eles permitem um melhor acompanhamento das operações da empresa e de 
seus resultados, fornecem dados que mostram qual o melhor momento de 
obter financiamentos, investimentos, pagamentos de obrigações, substituição 
de ativos depreciados, etc. Sem falar que indica qual o nível ideal de estoque, 
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qual o melhor preço para os produtos a serem vendidos, além de prever e 
projetar exercícios seguintes. (A28) 
 
 
A função básica do contador é produzir informações úteis aos gestores, 
administradores, executivos, organizações, pessoas físicas, entidades sem fins 
lucrativos e etc, que, por sua vez, se apóiam no sistema de informação para 
fornecer componentes, e para que se possa gerir bem o negócio. Utilizam-se 
dessa ferramenta para servir como apoio na tomada de decisão e, com isso, 
alcançar os objetivos planejados, pois o que se constata na maioria das 
falências de empresa é a má gerência nas decisões tomadas sem dados 
confiáveis. A contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração 
a tomar decisões. Na verdade, ela coleta dados econômicos, mensurando-os 
monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou 
de comunicados, que contribui sobremaneira para a tomada de decisões. (A45) 
 
Segundo Iudícibus (1998, p. 39) “relatório contábil é a exposição resumida e 
ordenada dos principais fatos registrados pela contabilidade, em determinado 
período”. Dessa forma é possível afirmar que a contabilidade desenvolve o 
papel de coletar essas informações e apresentá-las na forma de 
demonstrativos. 
Pesquisando na internet também pude encontrar essa importante informação: 
Os relatórios contábeis podem ser legais ou gerenciais. Os relatórios legais são 
aqueles previstos em textos legais. Por sua vez, os relatórios gerenciais são 
aqueles elaborados a fim de atender as necessidades informacionais dos 
gestores, sem rigor formal de estrutura e conteúdo. 
Gostaria de ressaltar aqui outro ponto importante que observei nos vídeos das 
aulas: é sobre o relatório da administração onde se trata informações relativas 
ao desempenho, bem como perspectivas da sociedade relativas às estratégias 
futuras. Mencionando também que ele serve como complemento às 
demonstrações contábeis e às notas explicativas. (A51) 
 

Aqui destacamos o uso das travessias e pesquisas, bem como das aulas por 

meio da professora virtual, além das pesquisas adicionais, a exemplo do 

trabalho de Sérgio de Iudícibus, citado por (A51). O referido trabalho é um dos 

ícones na área contábil por tratar de forma bastante didática a Teoria da 

Contabilidade em seus pormenores e adotado há muito nos cursos de Ciências 

Contábeis. 

 
Todas as respostas supracitadas possivelmente já respondem a questão 
levantada nesse tópico. A tomada de decisão na administração, como todos 
nós sabemos é uma das medidas mais importantes na administração, assim 
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como a delegação de poder e outras ações que são o diferencial dos 
verdadeiros líderes. 
Devido a sua importância, a tomada de decisão necessita do máximo possível 
de informações. E os relatórios contábeis acrescentam exatamente nesse 
ponto, pois os mesmos servem como mais uma fonte de informação formal de 
extrema importância para o crescimento de determinada organização, pelo fato 
do relatório contábil ser a mais resumida e organizada demonstração de dados 
apurados pela contabilidade. (A32) 
 
É importante lembrar que nas empresas, há necessidade de quem forneça e 
"controle" os dados e informações para que sejam corretos e sejam a base 
para uma boa tomada de decisão. Essa decisão pode ser referente, por 
exemplo, a compra ou aluguel de uma máquina, valor atribuído ao produto, 
contrair uma dívida a curto ou longo prazos, reduzir custos, produzir mais, etc. 
A contabilidade auxilia a administração a tomar decisões. Pois coleta dados, 
mensura-os, registra-os e elabora os resultados. Isso é muito útil e relevante, 
porque antes, era a experiência e o feeling da alta gerência que guiava a 
empresa, ou seja, decisões eram tomadas de modo errado por não ter 
embasamento suficiente. (A23) 

 

Percebe-se aqui que (A23) utilizou a informação apresentada pela professora 

virtual no que diz respeito ao papel da contabilidade na coleta de dados, 

mensuração, registro e elaboração das demonstrações, constante da obra de 

Padoveze e exposta na aula virtual. 

 

6.5.7 Uso dos Mini-Casos para resolução do Caso 

 

Aqui destacamos o uso dos mini-casos (demonstrações contábeis) para as 

soluções do caso proposto concernente ao sistema de informações contábeis. 

 
A contabilidade é um dos mais importantes aliados para os gestores, tornando-
se fundamental àqueles que tratam de questões financeiras ou estratégicas. É, 
portanto, não apenas o início da administração, mas uma parte fundamental, 
fonte importantíssima de informações, tão necessárias à tomada de decisão. 
(A26) 
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Os relatórios contábeis fornecem informações de fatos num determinado 
período que permitem ao gestor realizar uma avaliação da situação da 
organização bem como auxiliam no processo de gestão. Os relatórios 
contábeis são relevantes no processo de tomada de decisão, pois apresentam 
informações sobre o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, receitas, despesas, 
ganhos, perdas, fluxo financeiro e fluxo de caixa. Com essas informações a 
empresa pode definir objetivos, identificar o problema, estimar os resultados 
futuros e decidir pela melhor estratégia. (A36) 

 

O que esses dois comentários retratam é a compreensão de (A26) e (A36) 

quanto à utilidade dos relatórios para elaboração de estratégias presentes e 

futuras. Apresentam, ainda, o conhecimento do conteúdo das demonstrações 

contábeis que foram os mini-casos do caso proposto. Assim, se pode concluir 

que as travessias e as discussões no fórum contribuíram para a apresentação 

das alternativas de resolução do problema explorado no caso da “UCMO”. 

 

6.5.8 Sínteses Construídas 

 

Outro fato que despertou nossa atenção diz respeito à construção que ocorreu 

diante dos relatos dos alunos, que ultrapassaram nossas expectativas, quanto 

à segurança e autonomia em discutir e apresentar novas reflexões a partir das 

aulas virtuais, dos textos e das pesquisas complementares, conforme 

destaques a seguir. 

As modificações causadas diretamente pela nova lei são bem mais 
abrangentes do que alterações nos processos de análise contábil. A lei, 
originária de 1976, definia todas as diretrizes de coordenação contábil e 
administrativa de uma sociedade anônima. 
Por ser uma empresa de capital aberto, as S/As são de difícil compreensão da 
parte contábil. Não consegui ainda entender todas as conseqüências das 
alterações nesta lei. (A34) 
 
E mais, a substituição da DOAR não pode acarretar problemas para as 
análises gerenciais, tendo em vista que ela fornece uma informação tão 
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importante para os gestores, o CCL! Porém, a DVA vai fornecer essas 
informações de forma tão clara quanto a DOAR (É UMA QUESTÃO). (A35) 

 

Percebe-se que o nível de compreensão de conceito e conteúdo das 

demonstrações contábeis, ora exigidas, já está concretizado. Como futuros 

administradores, espera-se, que esses conhecimentos possam auxiliá-los tanto 

em sua trajetória para conclusão do curso, quanto na vida profissional. 

 
As alterações trazem mais mudanças para as pequenas e medias empresas. 
Haverá uma maior clareza nos demonstrativos contábeis. A lei procura tornar 
mais inteligíveis os relatórios contábeis. Qualquer medida que vise uma maior 
clareza dos demonstrativos da empresa não pode deixar de ser boa. Tendo em 
vista a dificuldade que é traduzir o significado dos dados que formam o balanço 
da empresa. Lamenta-se que as mudanças se concentrem mais nas 
companhias de menor porte. E são exatamente as grandes empresas as 
maiores captadoras de recursos do grande público. Esses geralmente não 
dispõem do auxilio de contadores para auxiliá-los na leitura dos balanços da 
empresa. (A15) 
 
Temos com a modificação da Lei 6.404/76, a possibilidade de corrigir os erros 
da Lei societária de 1976 (a qual definia todas as diretrizes de coordenação 
contábil e administrativa de uma sociedade anônima). É importante dizermos 
também que a partir da modificação desta lei vemos como adaptar a lei às 
mudanças decorrentes do processo de desenvolvimento progressivo do 
mercado, além de corroborar para o enriquecimento do mercado financeiro. 
(A17) 
 
O principal objetivo da nova Lei, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2008, 
que teve sua origem com o projeto de Lei nº 3.741/2000, é a atualização das 
regras contábeis brasileiras e aprofundar a harmonização dessas regras com 
os pronunciamentos internacionais, em especial os emitidos pelo International 
Accouting Standards Board (IASB), por meio dos International Financial 
Reporting Standards (IFRS)[...] 
Embora sejam muitos os aspectos polêmicos da lei, um deles parece 
merecedor de destaque, por influir não só nos tributos incidentes sobre a 
receita e o lucro, mas também por, indiretamente, atingir os benefícios fiscais 
de ICMS concedidos pelos Estados. 
Diante dessa situação, a conta do benefício, agora, poderá não fechar. As 
incidências do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins poderão causar uma redução da 
ordem de 43,25% sobre os benefícios, reduzindo drasticamente a vantagem 
obtida ou até inviabilizando o empreendimento. O problema é que os acordos 
firmados com os Estados, geralmente, não podem ser rompidos a qualquer 
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tempo. As soluções possíveis ainda dependem do posicionamento oficial do 
fisco sobre a questão, mas já se pode prever que a discussão deve se alongar 
por muito tempo (A31). 
 

Nesses comentários, observa-se um aprofundamento no que diz respeito ao 

projeto de lei que culminou na lei 11.638/07. Essas informações foram obtidas 

por meio das pesquisas secundárias em complemento às travessias temáticas 

pré-definidas no planejamento da disciplina. 

 
As mudanças foram estas: DOAR substituída pela DFC; empresa com ativo 
total superior a $ 240 milhões ou receita bruta anual superior a $ 300 milhões, 
são consideradas de grande porte, sujeitas a publicação e será exigida 
auditoria independente das demonstrações; se a empresa for de capital aberto 
deverá fazer e publicar a DVA; no ativo permanente há um novo subgrupo: o 
intangível; extinção das Reservas de Reavaliação; itens do ATIVO/PASSIVO a 
Longo Prazo serão reajustados ao valor presente e a criação de Reservas de 
Incentivos Fiscais. (A2) 
 
 
[...] acho essas quatro mudanças foram as mais significativas: 
1) Substituição da demonstração das origens e aplicações de recursos 
(DOAR), pela demonstração do fluxo de caixa (art 176, IV). 
2)Criação de dois novos grupos de contas conforme o art. 178. 
3)Alteração no critério de avaliação de coligadas art. 248. 
4)Criação da reserva de incentivos fiscais, coma contabilização sendo 
realizada diretamente no resultado do exercício, como estabelece a norma 
internacional(art. 195ª). (A26) 
 
A Lei 11.638/07 de 28 de dezembro de 2007 obriga as empresas de capital 
aberto e as sociedades anônimas de grande porte a apresentarem, a partir do 
exercício de 2008, o relatório do fluxo de caixa em substituição à 
Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos. Isto porque várias 
empresas que apresentavam balanços saudáveis - e que, portanto, eram 
atraentes como investimento - acabaram se inviabilizando financeiramente 
devido a problemas em seu fluxo de caixa.(A21) 
 
Das mudanças propostas pela lei, gostaria de destacar: 
- a adequação aos padrões internacionais de contabilidade; 
- a criação de um novo subgrupo no ativo permanente para ativo intangível; 
- a avaliação de direitos e créditos a valor de mercado; 
- eliminação de partes beneficiadas da DRE; 
Uma grande vantagem da lei foi a adequação aos padrões internacionais, 
principalmente quando consideramos a globalização, e as organizações 
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multinacionais e grupos econômicos. A criação de um subgrupo para o ativo 
intangível é bastante interessante, mas não sei exatamente quais serão os 
critérios de avaliação desse intangível. Também acredito que a avaliação por 
valor de mercado pode dificultar um pouco o entendimento das demonstrações 
contábeis por empresários e leigos, mas também não deixa de ser uma 
mudança interessante. (A36) 
 

Percebe-se que os alunos do curso de administração já se sentem bem à 

vontade para indicar o que consideram mais relevante na nova lei que 

essencialmente afeta mais diretamente os contadores. Isso reforça a idéia de 

que a EAD online pode promover maior descontração entre os agentes e ainda 

provocar um ambiente colaborativo bastante expressivo. 

Comprova-se que o fórum como meio de reflexão apresenta discussões 

bastante representativas para a compreensão de conceitos e de aplicação 

destes em situações reais, o que motivou a participação dos envolvidos na 

construção de um ambiente colaborativo, no esclarecimento de dúvidas e 

exemplos reais, trazidos ao conhecimento de todos. 

Pode-se ainda destacar que os sujeitos que expressaram suas reflexões, sobre 

os conceitos abordados nas aulas virtuais e nos textos complementares, por 

meio do fórum, foram integrantes dos grupos com indicação de alternativas 

para solução do caso proposto, da empresa UCMO, avaliados com o conceito 

“C”, conforme resultados descritos no quadro 20.  

Após as análises aqui abordadas, o próximo capítulo traz as conclusões do 

estudo, sugestões e recomendações para futuros trabalhos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES E REFLEXÕES SOBRE O ESTUDO 
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Introdução 

 

Olhando para o início da pesquisa, revivo as inquietações que me fizeram 

buscar na Faculdade de Educação alternativas que pudessem auxiliar na 

melhoria da realidade do ensino na área contábil, carente de conhecimentos 

pedagógicos, que tenham por foco o aluno como personagem central do 

aprendizado. Devido à sua origem no comércio europeu e, posteriormente, 

aderindo ao mercado de capitais americano, a área contábil vem adotando 

dessa forma, para o ensino de ciências contábeis, uma abordagem tradicional. 

Agregando essas inquietações à necessidade de se utilizar as tecnologias da 

informação e comunicação nesta área do saber, encontrei alternativas viáveis 

para uma proposta de educação à distância. Tais alternativas adotam a 

concepção construtivista, colocando a construção do conhecimento como 

cerne da questão do aprendizado.  

O uso das tecnologias especificamente nos cursos à distância nos leva a uma 

reflexão sobre o que está à nossa disposição e o que necessitamos usar para 

uma educação significativa, diante dos que buscam o conhecimento e confiam 

naqueles responsáveis por sua oferta. Conforme Sancho e Hernández (2006) 

afirmam, não se trata de encher de “quinquilharias” os espaços escolares, mas 

de dar-lhes sentido mediante uma proposta pedagógica que venha guiar a 

prática docente com o uso das TIC’s. Esta nova prática docente procura 

incorporar os instrumentos tecnológicos visando resolver os problemas do 

ensino. 

Os papéis dos docentes e os dos alunos nesse cenário cheio de opções 

tentadoras estão sendo revisados e aprimorados a cada dia. A avaliação, que 

nas palavras de Hoffmann (1997) figura como um “monstro” tanto para quem 

aplica quanto para quem a ela se submete, ainda requer estudos que busquem 

a forma “justa” para todos os envolvidos no processo educacional. 
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O Caminho Percorrido 

Diante dessa problemática, traçamos o objetivo desta pesquisa como a 

elaboração, a aplicação e a análise de uma proposta pedagógica de educação 

à distância para o curso de Ciências Contábeis. Nesse sentido, ofertamos 

inicialmente um curso piloto na modalidade de extensão para auditores internos 

de Instituições de Ensino, vinculadas ao Ministério de Educação e Cultura. A 

aplicação do curso piloto só foi possível mediante a parceria entre a Fundação 

Joaquim Nabuco – FUNDAJ e a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

O curso ocorreu entre outubro de 2006 e março de 2007. Foram 199 alunos 

dispersos em todo território nacional. Nesta oportunidade, pudemos construir 

as aulas com animação virtual e pôr em prática o modelo proposto aliado à 

assessoria dos tutores e professores para os usuários da sala virtual. Nosso 

atendimento ao aluno se preocupou em suprir as dificuldades advindas das 

distâncias geográficas, pouca experiência dos alunos em cursos na modalidade 

à distância, dificuldades tecnológicas e, por fim, dificuldades com o conteúdo 

em vista de que aos ocupantes do cargo de auditoria interna no setor público, 

não se exige formação superior, ou na área. Dessa forma, a principal 

dificuldade residiu no processo de aprendizagem diante de um conteúdo que 

se pautou nos períodos finais do curso de graduação em Ciências Contábeis.  

Do curso piloto, partimos para os ajustes necessários à aplicação do modelo 

em uma disciplina (Contabilidade Gerencial), que tratou da temática contábil no 

curso de Graduação em Ciências Administrativas. A escolha da disciplina se 

deu pelo fato de que os conteúdos nela abordados serviam para a orientação 

de qualquer profissional que desejasse gerenciar seu patrimônio. 
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Perfil do Aluno 

 

Denotou-se de imediato que tratávamos com outro perfil de alunado. Diante 

desta constatação, levantamos as características desse público. Os dados 

colhidos por meio de pesquisa direta mostraram que o perfil dos alunos é 

adequado à modalidade de EAD, apresentando tanto estrutura tecnológica 

quanto disponibilidade de acesso às aulas. Após esse indicativo, buscamos 

das teorias propostas para EAD a que mais se adequaria a esta nova 

realidade. O desafio, então, foi testar o modelo, que objetiva ser aplicado em 

qualquer conteúdo ou área do saber, com as prerrogativas de ser matéria do 

ensino superior e em ambientes virtuais. 

 

O Encontro com a Teoria 

 

Nesta busca, encontramos a Teoria da Flexibilidade Cognitiva que tem por 

objetivo desenvolver no aprendiz a habilidade de aplicar os conhecimentos 

adquiridos em situações novas, solucionando, assim, as dificuldades de aplicar 

esses conhecimentos no mundo real. Seus criadores (Spiro e colaboradores) a 

desenvolveram diante das dificuldades dos alunos do curso de Medicina nos 

Estados Unidos em aplicar os conhecimentos adquiridos em situações reais. 

Por isso, entendemos ser a mais adequada à nossa área de conhecimento, 

uma vez que detectamos dificuldades semelhantes às apontadas no estudo de 

Spiro. 

Mesmo com as dificuldades iniciais na estruturação da disciplina, diante dos 

entraves burocráticos de uma entidade pública de ensino superior, 

conseguimos iniciar nossas aulas na modalidade à distância, no mesmo dia do 

início das aulas presenciais do curso de administração, conforme o calendário 

acadêmico oficial da universidade. 
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Foram três módulos que visaram desenvolver no aluno a segurança na tomada 

de decisões gerenciais, mediante a observância do sistema de informações 

contábeis.  

Analisamos as alternativas desenvolvidas pelos alunos para a solução do caso 

proposto e avaliamos o aprendizado mediante a observação das discussões no 

fórum. O conteúdo e os textos complementares ao conteúdo foram vivenciados 

nas aulas virtuais, por meio de uma professora virtual, especialmente 

desenvolvida para este propósito e público alvo. 

Assim, constatamos que a TFC é uma teoria adequada para a produção de 

cursos na área contábil em EAD. 

Os alunos contaram com o suporte da tutora que os acompanhou, dirimindo 

dúvidas, auxiliando na navegação da sala virtual e nas discussões no fórum. O 

professor responsável pela disciplina elaborou o conteúdo e prestou 

esclarecimentos aos alunos por meio de mensagens de e-mail. A professora 

responsável pela modalidade em EAD atuou como professora conteudista 

responsabilizando-se pela transformação dos conteúdos em mídia e postagem 

das aulas no ambiente virtual. Os alunos contaram ainda com um manual 

elaborado diante das características levantadas na pesquisa sobre o perfil dos 

usuários. 

Após a elaboração e aplicação do modelo proposto neste trabalho, passamos à 

análise dos resultados obtidos à luz da Teoria da Flexibilidade Cognitiva.  
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Os Achados do Estudo 

 

Os resultados descritos e analisados neste trabalho nos permitem concluir que 

o uso de tecnologias da comunicação e informação agregadas a uma proposta 

pedagógica dentro da concepção construtivista, ou seja, que tenha por foco a 

construção do conhecimento é alternativa viável para a oferta do curso de 

Ciências Contábeis na modalidade à distância. 

A aplicação do caso para resolução, a partir da leitura dos textos temáticos, 

levou efetivamente à flexibilidade cognitiva dos alunos, comprovada pelos 

relatos observados no fórum. 

Esta metodologia vem comprovar o que Vygotsky defendeu ao afirmar que o 

conhecimento se constrói por meio da interação entre os sujeitos, pois o que se 

percebeu foi a formação de uma rede colaborativa nas discussões no fórum. 

Porém, vale ressaltar que, mesmo se preocupando com o desenvolvimento 

humano do ponto de vista biológico, para produzir o conhecimento, os estudos 

de Piaget não desprezaram a interação social. No período descrito por ele, 

como operatório formal, encontramos subsídios para identificar o aluno do 

curso superior na área de Ciências Sociais e Aplicadas que se encontra na 

faixa etária acima dos doze anos até a idade considerada adulta. 

Nas bases da aprendizagem significativa definida por Ausubel, identificamos 

pelos resultados alcançados, que o aprendizado foi significativo para os alunos 

do curso de administração. É o que constatamos no relato a seguir: 

Os relatórios contábeis fornecem informações de fatos num determinado 
período que permitem ao gestor realizar uma avaliação da situação da 
organização bem como auxiliam no processo de gestão. Os relatórios 
contábeis são relevantes no processo de tomada de decisão, pois apresentam 
informações sobre o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, receitas, despesas, 
ganhos, perdas, fluxo financeiro e fluxo de caixa. Com essas informações a 
empresa pode definir objetivos, identificar o problema, estimar os resultados 
futuros e decidir pela melhor estratégia. (A36) 
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Dessa forma, entendemos que o conteúdo vivenciado, no formato de EAD aqui 

estudado, produziu um aprendizado significativo em vista de que o 

conhecimento adquirido poderá trazer resultados positivos na gestão 

empresarial desses futuros administradores. 

Nosso estudo nos permitiu ainda observar por meio de categorias de análise, 

que houve interatividade entre os sujeitos, formou-se uma rede colaborativa, 

houve efetiva atuação da tutoria, as travessias temáticas foram realizadas, 

foram discutidos os conceitos e percebeu-se a autonomia dos alunos buscando 

outras fontes e ampliando tais conceitos. O uso de animação virtual 

proporcionou mais um meio de acesso ao conteúdo que pôde ser sintetizado, o 

que facilitou a resolução do caso proposto. 

 

Trabalhos Futuros 

 

Diante das constatações apontadas neste estudo, sugerimos que a área de 

Ciências Sociais e Aplicadas busque alternativas pedagógicas para tornar a 

aprendizagem com resultados mais efetivos, visando à qualidade dos 

profissionais que são entregues ao mercado e são responsáveis pela saúde 

empresarial e pelo equilíbrio da economia do país. Diante dos escândalos 

financeiros que nos surpreendem atualmente, faz-se mister que nossos 

profissionais estejam preparados para enfrentar as situações novas que 

surgem no cenário econômico.  

Nesse aspecto, sugerimos ainda que sejam revistas as questões burocráticas 

que entravam a aplicação de novas pesquisas, que não se preocupem apenas 

com o modelo quantitativo da produção científica em vigor, modelos de 

produção em massa que comprometem a qualidade das informações que 

servirão para mudar a realidade do ensino superior, que padece da falta de 
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investimentos em pesquisas, definindo o destino de tais recursos baseados na 

quantidade de publicações. 

A partir deste trabalho, que aplicou um modelo pedagógico em uma área que 

ainda carece de pesquisas educacionais, recomendamos que sejam ampliados 

os estudos pedagógicos na busca de alternativas que auxiliem o processo de 

aprendizagem de nossos alunos, diante de nossa responsabilidade, enquanto 

docentes comprometidos com a construção do conhecimento, deixando de lado 

o modelo do mero passador de conteúdos. 

No atual contexto, em que figuram a sala virtual, o aluno virtual, o tutor entre 

outros, não podemos ignorar o uso das tecnologias para enfrentar as 

novidades que estão por vir. 

O potencial das TIC’s nos obriga a repensar o modelo de escola em que 

estamos atuando e ainda o modelo de ensino e de aprendizagem, que pode 

ser ampliado de forma individual e coletiva por meio das redes informáticas. O 

uso das TIC’s com o implemento de tutorias nos permite um atendimento mais 

personalizado ao aprendiz, reduzindo o tamanho dos grupos e conseqüente 

otimização do tempo para todos. 

Castells (2001) foi categórico em afirmar que a produção social é determinada 

pela cultura e, os sistemas tecnológicos, são uma produção social. As novas 

possibilidades de formatos educativos à distância encontram um campo fértil 

para uma mudança radical necessária à qualidade do ensino superior no 

entanto, essa mudança só será possível se acompanhada de uma política de 

valorização e formação de pessoal docente para uso das novas tecnologias, 

cumprindo, assim, a educação seu papel social e socializador. 

Nesse aspecto as tecnologias podem e devem ser o veículo que torna, de 

forma mais abrangente, os sujeitos envolvidos no processo educacional, co-

responsáveis de seus papéis enquanto líderes comunitários, professores, 

alunos, pais de alunos e direção. 
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Não restam dúvidas de que o desafio é grande, pois mudar uma concepção 

analógica para uma digital não é tarefa que se consiga da noite para o dia. 

Muito embora, os instrumentos estejam invadindo nosso cotidiano de forma 

quase imperceptível, nosso comportamento no campo educacional ainda não 

consegue acompanhar o mesmo ritmo. Nossos achados mostraram, entretanto, 

que é possível, viável e surte resultados muito relevantes na aprendizagem.  

Por fim, a proposta aqui defendida buscou descobrir uma alternativa para os 

problemas de aprendizagem dos conceitos contábeis e sua aplicação em 

situações reais e os resultados alcançados superaram nossas expectativas. 

Por isso, pretendemos replicá-lo em outras disciplinas da área de Ciências 

Sociais e Aplicadas, sempre com o espírito inovador que nos motivou desde 

nossa aceitação ao desafio de exercer a carreira docente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

ALPERSTEDT, C. Universidades corporativas: discussão e proposta de uma 
definição. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 24. Florianópolis, 2000. Anais. 
Florianópolis: Anpad, 2000. 

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. Educação à distância na Internet: 
Abordagens e Contribuições dos Ambientes Digitais de Aprendizagem. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Revista Educação e 
Pesquisa. Volume 29 n° 2.  São Paulo: 2003. 

AMSTRONG, Thomas. Inteligências múltiplas na sala de aula. Tradução: Maria 
Adriana Veríssimo Veronese – 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

ANDRADE, Cacilda Soares de. O Ensino da Contabilidade Introdutória nas 
Universidades Publicas do Brasil. Dissertação (Mestrado) Universidade de São 
Paulo – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. São Paulo, 
2002. 

ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos – 12ª ed. 
Campinas, SP: Papirus, 1998. 

AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN. Psicologia educacional. Tradução: Eva Nick. 
2ª ed. Rio de Janeiro: Interamericana,1980. 

AZEVEDO, Wilson. Teoria da Distância Transacional. Disponível em 
http://www.abed.org.br/. Acesso em 15/04/2007. 

BARILLI, Elomar Christina Vieira Castilho. Avaliação acima de tudo uma 
questão de opção. In: avaliação da aprendizagem em educação online. Marco 
Silva e Edméa Santos (orgs). São Paulo: Loyola, 2006. 

BARROS, Grace de. Interação social e interatividade digital: navegando por 
novos paradigmas em educação à distância. Dissertação (MESTRADO). 
Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2000. 

BELLONI, Maria Luiza. Ensaio sobre a educação à distância no Brasil. Revista 
Educação & Sociedade, ano XXIII, no 78, Abril/2002 

BITTENCOURT, Dênia Falcão. A construção de um modelo de curso “lato 
sensu” via internet – a experiência com o curso de especialização para 
gestores de instituições de ensino técnico UFSC/SENAI. Dissertação 
(Mestrado) Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 1999. 

BRASIL. Resolução CD/FNDE nº 24 de 04 de Junho de 2008. Estabelece 
orientações e diretrizes para o apoio financeiro às instituições de ensino 
participantes do Sistema Universidade Aberta do Brasil, vinculado a CAPES e à 
Secretaria de Educação à distância do Ministério da Educação, nos exercícios 
de 2008/2009. 

BRASIL. Decreto Lei 5.800 de 08 de junho de 2006. Dispõe sobre o Sistema 

http://www.abed.org.br/�


218 

 

Universidade Aberta do Brasil - UAB. 

BRASIL. Decreto Lei 5.622 de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. 

BRASIL. Portaria 4.059 de 10 de dezembro de 2004. Dispõe sobre a oferta de 
disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semi-presencial, 
com base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996.  

BRASIL. Referenciais de Qualidade para Educação á Distância de 02 de abril 
de 2003. Disponível no site: 
http://portal.mec.gov.br/seed/index.php?option=com_content&task=view&id=62. 
Acesso em 31/03/2005. 

BRASIL. Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998. Regulamenta o Art. 80 
da LDB (Lei n.º 9.394/96) 

BRASIL. Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. 

CARVALHO, Ana Amélia C.C. Amorim S. de. Os documentos hipermídia 
estruturados segundo a teoria da flexibilidade cognitiva: importância dos 
comentários temáticos e das travessias temáticas na transferência do 
conhecimento para novas situações. Tese (DOUTORADO) Instituto de 
Educação e Psicologia da Universidade do Minho. Portugal, 1998. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução: Roneide Venâncio Majer 
com colaboração de Klauss Brandine Gerhard – 3ª. Ed. (A era da informação: 
economia, sociedade e cultura; v. 1). São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

CASTORINA, José Antônio, et. al. Piaget-Vygotsky. novas contribuições para o 
debate. Tradução: Cláudia Schilling. 6ª Ed. São Paulo: Editora Ática, 2006. 

CAVALCANTE, Patrícia Smith, ABRANCHES, Sérgio. Uma nova geração de 
educação à distância (EAD)? Cadernos de Estudos Sociais (FUNDAJ), v.22, p. 
153-166, 2007. 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução 780/95. Aprova a 
Norma Brasileira de Contabilidade, assim discriminada: NBC T 12 – Da 
Auditoria Interna. Revogada pela Resolução 986/2003. 

CORNACHIONE JR. Edgard Bruno. Das bases de sustentação da 
contabilidade e da informática. Dissertação (Mestrado) Universidade de São 
Paulo – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. São Paulo, 
1994.156p. 

_____. Tecnologias da educação e cursos de ciências contábeis: modelos 
colaborativos virtuais. Tese (LIVRE DOCÊNCIA). Faculdade de Economia, 

http://portal.mec.gov.br/seed/index.php?option=com_content&task=view&id=62�


219 

 

Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. São Paulo, 
2004. 

COLL, César et. al. Construtivismo na sala de aula.Série 
Fundamentos.Tradução: Cláudia Schilling. 6ª ed. São Paulo: Editora 
Ática,1978. 

COLL, MARCHESI e PALÁCIOS. Desenvolvimento psicológico e educação. 
Tradução: Fátima Murad. 2ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

CRUZ, Fátima Maria Leite, CAVALCANTE, Patrícia Smith. Avaliação da 
aprendizagem: anúncios e práticas nas abordagens conservadora e 
transformadora no ensino presencial e na mediada pelas tecnologias. Em fase 
de elaboração a ser editado pela Revista da Associação da Ed. Católica, 2008. 

DE LUCA, R. R. Educação à distância: ferramenta sob medida para ensino 
corporativo. In: CONGRESSO DA ABED, São Paulo, 2002. Anais. São Paulo: 
Abed, 2002. 

DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 
1980. 

_____. Avaliação Qualitativa. Polêmicas no nosso tempo – 8ª ed. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2005. 

FELDER, R. M.; SILVERMAN, L. K. Learning and teaching s tyles in 
Engineering Education.Presented at the 1987 Annual Meeting of the American 
Institute of Chemical Engineers, New York, N.Y., nov. 1987. 

FONSECA, Maria José. A magia do flash e o desenho das crianças:uma 
experiência pedagógica. Disponível no endereço eletrônico: 
http://www.nonio.uminho.pt/challenges/actchal05/tema08/02MariaFonseca.pdf. 
Acesso em 10/10/08.  

FOSNOT, Catherine Twomey. Construtivismo.Teoria, perspectivas e prática 
pedagógica. Tradução: Sandra Costa. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

FUJI, Alessandra Hirano. O conceito de lucro econômico no âmbito da 
contabilidade aplicada. Revista Contabilidade & Finanças - USP, São Paulo, n. 
36, p. 74 - 86, setembro/dezembro 2004 

GARDNER, Howard. Inteligências múltiplas. A teoria na prática. Tradução: 
Maria Adriana Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

GERBMAN, R. V. Corporate universities 101: corporates universities can 
augment training programs and teach employees strategic lessons. HR 
Magazine, v. 45, n. 2, p. 101-106, Feb. 2000. 

GOMES, Apuena Vieira. Uma abordagem centrada no usuário para 

http://www.nonio.uminho.pt/challenges/actchal05/tema08/02MariaFonseca.pdf�


220 

 

ferramentas de suporte a atividades docentes em ambientes de educação à 
distância. Tese (DOUTORADO). Centro de Informática da Universidade 
Federal de Pernambuco. Recife, 2004. 

GONÇALVES, Maria Ilse Rodrigues. Avaliação no contexto educacional 
online.In: avaliação da aprendizagem em educação online. Marco Silva e 
Edméa Santos (orgs). São Paulo: Loyola, 2006. 

GONZALEZ, Mathias. Fundamentos da tutoria em educação à distância. São 
Paulo: Avercamp, 2005. 

GRINSPUN, Mirian P.S. Zippin et. al. Educação tecnológica. Desafios e 
perspectivas. São Paulo: Cortez, 1999. 

HÄMÄLÄINEN, M., WHISNSTON, A. B., e VISHIK, S. Eletronic markets for 
learning: education brokeages on the internet. Communications of the ACM, v. 
39, n. 6, p.51-58, 1996.  

HOFFMANN, Jussara. Avaliação. Mito & desafio. Uma perspectiva 
construtivista. – 22ª ed. Porto Alegre: Editora Mediação, 1997. 

HWANG,G.J. A tutoring strategy supporting system for distance learning on 
computer networks. IEEE Transactions on Education, 41(4), 343, 1998. 

______. On development of a cooperative tutoring environment on computer 
networks. IEEE Transactions on System, Man and Cybernetic, Part C, 32(3), 
272-278, 2002. 

KEEGAN, D. Theoretical Principles of Distance Education. London: Routledge, 
p.22-38. Traduzido por, Wilson Azevedo, revisado por José Manuel da Silva. 
Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e à distância. Disponível em 
http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplat
e=1por&infoid=23&sid=69.  Acessado em 19/08/07. 

LAASER, W. Manual de criação e elaboração de materiais para educação à 
distância. Tradução: Marcelo Carvalho de Oliveira. Brasília: CEAD Editora 
Universidade de Brasília, 1997. 

LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
metodologia científica. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 1991. 

LANDIM, C.M. das M.P.F. Educação à distância: algumas considerações. Rio 
de Janeiro, 1997. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura – Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 
34, 1999. (Coleção TRANS). 

______. As tecnologias da inteligência. O futuro do pensamento na era da 
informática. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999. 

http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=1por&infoid=23&sid=69�
http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=1por&infoid=23&sid=69�
http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=1por&infoid=23&sid=69�
http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=1por&infoid=23&sid=69�


221 

 

(Coleção TRANS). 

LIMA, Marcos. Teoria da Flexibilidade Cognitiva e a autoria de estudos de 
casos hipertextuais em ambientes de aprendizagem construtivistas: projeto 
aplicado de novas tecnologias para educação on-line. Anais do XXIV 
Congresso Brasileiro da Comunicação. Campo Grande/MS, setembro de 2001.  

LIMA, Maria Vitória Ribas de Oliveira. Avaliação da aprendizagem no programa 
de educação à distância: o proformação em Pernambuco. Dissertação 
(MESTRADO). Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. 
Recife, 2005. 

LUCKESI, Cipriano. Avaliação da Aprendizagem escolar: estudos e 
proposições – 7ª ed. São Paulo: Cortez, 1998. 

MACHADO, Liliana Dias e MACHADO, Elian de Castro. O papel da tutoria em 
ambientes de ead. Disponível em: 
http://www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/022-TC-A2.htm. Acesso em 
15/09/08. 

MARION, José Carlos. Metodologia do ensino de contabilidade. Revista 
Brasileira de Contabilidade, n.44, jan/mar, 1983. 

______Efeitos do ensino da contabilidade na qualidade profissional. Revista 
Brasileira de Contabilidade, n.52,1985. 

MARQUES, Célio Gonçalo Cardoso Marques e CARVALHO, Ana Amélia 
Amorim. O fórum como meio de reflexão na aprendizagem do módulo de 
arquitectura de computadores. VII Simpósio Internacional de Informática 
Educativa. Anais. Portugal: SIIE05, 2005. 

MARQUES, Mário Osório. A escola no computador. Linguagens rearticuladas, 
educação outra. Ijuí, RS: Ed. Unijuí, 1999. (Coleção Fronteiras da Educação) 

MEISTER, J. C. Educação corporativa: a gestão do capital intelectual através 
das universidades corporativas. São Paulo: Makron Books, 1999. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. (Org.) Pesquisa Social: teoria, método e 
criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 

MOORE, Michael, KEARSLEY, Greg. Distance Education - a systems view. 
USA: Wadsworth Publishing Company, 1996. 

MORAN, José Manuel, ARAÚJO FILHO, Manoel e SIDERECOUDES, Odete. A 
ampliação dos vinte por cento à distância. Estudo de caso da Faculdade 
Sumaré –SP. Anais do XII Congresso Internacional da ABED – Associação 
Brasileira de Educação à Distância. Florianópolis, 2005. Disponível em: 
http://www.eca.usp.br/prof/moran/ampliação.htm. Acesso em 21/05/08 

http://www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/022-TC-A2.htm�
http://www.eca.usp.br/prof/moran/ampliação.htm�


222 

 

NBR: 14724. Informação e documentação - Apresentação de Trabalhos 
Acadêmicos. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2005. 

NBR: 10520. Informação e documentação – Citações em Documentos. 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002. 

NBR: 6023. Informação e documentação – Referências. Associação Brasileira 
de Normas Técnicas, 2002. 

NEVES Júnior, Idalberto José da e SILVA , Silvana Alves da, Proposições ao 
ensino da perícia contábil no Distrito Federal. ANAIS DO 4º Congresso de 
Iniciação Científica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007.   

NISKIER, Arnaldo. Educação à distância. A tecnologia da esperança. São 
Paulo: Loyola, 1999. 414p. 

NOSSA, Valcemiro. Ensino da Contabilidade no Brasil: uma análise crítica da 
formação do corpo docente.   São Paulo, 1999a. 158p. Dissertação (Mestrado) 
– Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de 
São Paulo. 

NUNES, Ivônio Barros. Noções de educação à distância. Revista Educação à 
distância. Brasília: 1994. 

OLIVEIRA NETTO, Alvim Antônio de. Novas tecnologias & universidade. Da 
didática tradicionalista à inteligência artificial: desafios e armadilhas. Petrópolis: 
Editora Vozes, 2005. 

OLIVEIRA, Antônio Gonçalves de, MÜLLER, Aderbal Nicolas e NAKAMURA, 
Wilson Toshiro. A utilização das informações geradas pelo sistema de 
informação contábil como subsídio aos processos administrativos nas 
pequenas empresas. Revista FAE, Curitiba, v.3, n.3, p.1-12, set./dez. 2000. 

OLIVEIRA, Elsa Guimarães. Educação à distância na transição de paradigmas. 
Campinas, SP: Papirus, 2003 (Coleção Magistério – Formação e Trabalho 
Pedagógico) 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Controladoria estratégica e operacional. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2003. 

PARENTE, André et. al. Imagem máquina – 3ª ed. Rio de Janeiro: Ed. 34, 
1999. 

PAPERT, Seymour.  LOGO: Computadores e Educação. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1985. 

PEAK, M. H. Go corporate U! Management Review, v. 86, n. 2, p. 33-37, Feb. 
1997. 



223 

 

PELEIAS, Ivam Ricardo. Didática do ensino da contabilidade. Aplicável a outros 
cursos superiores. São Paulo: Saraiva, 2006. 

PEDRO, Luis Francisco e MOREIRA, Antônio. O ensino baseado em casos e 
os hipertextos de desenvolvimento do protótipo didaktos. Informação obtida no 
endereço eletrônico: 
http://www.nonio.uminho.pt/challenges/05comunicacoes/Tema11/07LuisPedro.
pdf. Acesso em 20/04/2008. 

PRADO, M. E. B. B.; VALENTE, J. A. A. Educação à distância possibilitando a 
formação do professor com base no ciclo da prática pedagógica. In: Moraes, 
M.C. (Org). Educação à Distância: Fundamentos e Práticas. Campinas, SP: 
Unicamp/Nied, 2002, pp. 27-50. 

POZO, Juan Ignácio. Teorias cognitivas da aprendizagem. Tradução: Juan 
Acuña Lorens – 3ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

ROSENBERG, M. J. E-learning: estratégia para a transmissão do 
conhecimento na era digital. São Paulo: Makron Books, 2002. 

SÁ, Antonio Lopes de. Perícia Contábil. 7 ed., São Paulo: Atlas, 2005. 

SAMPAIO, Marisa Narciso e LEITE, Lígia Silva. Alfabetização tecnológica do 
professor. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 

SANCHO, Juana María e HERNÁNDEZ, Fernando et. al. Tecnologias para 
transformar a educação. Tradução: Valério Campos. Porto Alegre: Artmed, 
2006. 

SANTOS, Gustavo H, ALVES, Lynn e MORET, Marcelo A. Modellus: 
animações interativas mediando a aprendizaagem significativa dos conceitos 
de física no ensino médio. Disponível em 
http://www.ensino.eb.br/docs_pdr/artigo_animacoes_fisica.pdf.  Acesso em 
15/10/08. 

SARAVALI, Eliane Giachetto. Dificuldades de aprendizagem no ensino 
superior: reflexões a partir da perspectiva piagetiana. Disponível no endereço: 
http://143.106.58.55/revista/include/getdoc.php?id=119&article=42&mode=pdf. 
Acesso em 16/10/08. 

SILVA, Gildemarks Costa e. A tecnologia como um problema para a Teoria da 
Educação. Tese (DOUTORADO). Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual de Campinas. Campinas, SP, 2005. 

SILVA, Leda Bezerra. O perfil do corpo docente dos cursos de ciências 
contábeis das universidades federais brasileiras e as perspectivas para adoção 
da educação à distância. Dissertação (Mestrado) Universidade de São Paulo – 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. São Paulo, 2002. 

http://www.nonio.uminho.pt/challenges/05comunicacoes/Tema11/07LuisPedro.pdf�
http://www.nonio.uminho.pt/challenges/05comunicacoes/Tema11/07LuisPedro.pdf�
http://www.ensino.eb.br/docs_pdr/artigo_animacoes_fisica.pdf�
http://143.106.58.55/revista/include/getdoc.php?id=119&article=42&mode=pdf�


224 

 

SILVA, Marco. Sala de aula interativa – 4ª ed. Rio de Janeiro: Quartet, 2006. 

SUN, C.T., e CHOU, C. Experiencing CORAL: Design and implementation of 
distance cooperative learning. IEEE Transactions on Education, 39(3), 357-366, 
1996. 

TERRA, Márcia Regina. O desenvolvimento humano na teoria de Piaget. 
Disponível no endereço: 
http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/d00005.htm. Acesso 
em 15/10/08. 

TESTA, M. G., FREITAS, H. Fatores importantes na gestão de programas de 
educação à distância via Internet: a visão dos especialistas. In: ENCONTRO 
ANUAL DA ANPAD, 26., Salvador, 2002. Anais… Salvador: Anpad, 2002. 

THEÓPHILO, Carlos Renato. A Alternativa da educação à distância nos cursos 
de ciências contábeis no Brasil. Anais do 2º Seminário USP de Contabilidade. 
São Paulo: 2002. 

TURKLE, S. A vida no ecrã a identidade na era da internet. Lisboa: Relógio 
D’água, 1997. 

TODOROV, João Cláudio. A importância da educação à distância. p. 1-3. On-
line. Disponível em: http://www.ibase.org.br/~ined/todorov.html. Acesso em 06 
nov. 1997.  

URDAN, T. A., e WEGGEN, C. C. Corporate e-learning: exploring a new 
frontier. WRHambrecht+CO, Mar.2000. 

VALENTE, Armando et. al. Educação à distância via internet. São Paulo: 
Avercamp, 2003. (Coleção Formação de Educadores) 

VERSUTI, Andréa Cristina. Educação à distância: Problematizando Critérios de 
Avaliação e Qualidade em Cursos On-Line. Disponível em:  
http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt16/t162.pdf 

WILGES, Beatriz, LUCAS, Joel Pinho e SILVEIRA, Ricardo Azambuja. Um 
agente pedagógico animado interado a um ambiente de ensino à distância. 
Disponível em: 

Acesso: 20/12/2006 

VIEIRA, Alexandre Thomaz et. al. Gestão educacional e tecnologia. São Paulo: 
Avercamp, 2003. (Coleção Formação de Educadores) 

http://www.cinted.ufrgs.br/renote/mar2004/artigos/12-
agentepedagogico.pdf . Acesso em 10/10/08. 

 

http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/d00005.htm�
http://www.ibase.org.br/~ined/todorov.html�
http://www.anped.org.br/27/gt16/t162.pdf�
http://www.anped.org.br/27/gt16/t162.pdf�
http://www.cinted.ufrgs.br/renote/mar2004/artigos/12-agentepedagogico.pdf�
http://www.cinted.ufrgs.br/renote/mar2004/artigos/12-agentepedagogico.pdf�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE – MANUAL DO ALUNO EM EAD 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

MANUAL DO ALUNO EM EAD 
 

 

 

 

 
 

Recife, 2008 

 



 

 

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas  

Professor Sérgio Alves 

 

Coordenadora do Curso de Ciências Administrativas 

Lilian S. Outtes Wanderley 

 

Professor Responsável pela Disciplina Contabilidade Gerencial 

Luiz Gustavo Cordeiro da Silva 

 

Professora Responsável na Modalidade  EAD 

Professora Cacilda Andrade 

 

Tutora a Distância 

Kécia da Silveira Galvão Medeiros 

 

 

 

  



 

 

 

Página 1 

 

  

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO   ........................................................................................................ 2

APRESENTAÇÃO   ................................................................................................... 3

OBJETIVO   .............................................................................................................. 4

CRONOGRAMA DO CURSO   ................................................................................. 5

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ALUNO   .............................................................. 5

COMO FAZER SUA INSCRIÇÃO   ........................................................................... 6

COMO ACESSAR O CURSO   ................................................................................. 6

OPÇÕES DO CURSO  ............................................................................................. 9

OPÇÕES DO ALUNO   ........................................................................................... 15

DICAS PARA UM BOM APROVEITAMENTO NO CURSO   .................................. 20

ANEXO – CALENDÁRIO ACADÊMICO 2008.1   .................................................... 29



 

 

 

Página 2 

 

  

  
INTRODUÇÃO  

 

A Disciplina Contabilidade Gerencial na modalidade de ensino a distância é 

uma iniciativa da Universidade Federal de Pernambuco, através da parceria 

realizada entre os Departamentos de Ciências Contábeis e Atuariais e o de 

Ciências Administrativas. Entre outros aspectos, a Disciplina consubstancia 

uma das ações da UFPE, no que se refere à construção de metodologias de 

educação a distância que possibilitem a democratização do acesso à formação 

profissional. Assim, esta ação vem consolidar e tornar disponível, um modelo 

referencial para formação de futuros administradores. 

Com este intuito, espera-se que a conhecimento seja, de fato, beneficiário 

dessas ações integradas, propiciando assim a disseminação do conhecimento 

como fonte de enriquecimento para as todos os estudantes do curso de 

Administração.  

Para acessar o curso os alunos e demais usuários devem acessar o site: 

http://graduacaocontabeis.ufpe.biz/_Secao/5971/_Pagina/Site/ExternoInicial.as

px e efetuar sua inscrição na disciplina. 

Contatos: 

Professora Cacilda Andrade 
cacildadrade@gmail.com  
Professor Luiz Gustavo Cordeiro da Silva 
luizgustavocordeirosilva@gmail.com  
Professora Kécia da Silveira Galvão Medeiros 
keciagalvao@gmail.com 

http://graduacaocontabeis.ufpe.biz/_Secao/5971/_Pagina/Site/ExternoInicial.aspx�
http://graduacaocontabeis.ufpe.biz/_Secao/5971/_Pagina/Site/ExternoInicial.aspx�
mailto:cacildadrade@gmail.com�
mailto:luizgustavocordeirosilva@gmail.com�
http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=en&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1219430240484&zx=sdi6as-9xwwxf�
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Olá! Eu sou a sua Professora virtual e vou estar com você durante todo o 

curso. Este Manual foi escrito para orientar os alunos que estão cursando a 

disciplina de Contabilidade Gerencial I do Curso de Ciências Administrativas, 

na modalidade de Ensino à Distância – EAD, pela internet. Aqui, você 

encontrará informações, procedimentos e dicas acerca de como se preparar e 

como participar das aulas da disciplina. 
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OBJETIVO 

 

A Disciplina de Contabilidade Gerencia I objetiva preparar os estudantes do 

Curso de Ciências Administrativas a interpretar e analisar pareceres e 

relatórios contábeis, a fim de que tenham subsídios para exercerem uma boa 

gestão em empresas. Isso será realizado mediante a compreensão conceitual 

e operacional das demonstrações contábeis, através da discussão de técnicas 

apropriadas e estudos de casos práticos. 

No decorrer da Disciplina Contabilidade Gerencial:  

 Oriente-se pelo cronograma do curso e evite atrasos; 
 Acompanhe e contribua nas discussões dos fóruns temáticos;  
 Contribua para a discussão nos fóruns; 
 Inclua sua contribuição; 
 Tenha sempre à mão seu caderno de anotações; 
 Relacione suas ações diárias a serem realizadas 

 

Orientações Gerais contidas neste manual: 

 Sobre a ordem que vai estudar os Assuntos 
 Como obter ajuda 
 O uso do login e senha  
 O contato com o (a) tutor (a) 
 Para sair do ambiente do curso 
 Avaliação do Curso 
 Ferramentas de acesso ao curso e passos para sua utilização 
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CRONOGRAMA DO CURSO 

O cronograma do curso acompanhará o calendário acadêmico da universidade 

conforme divulgado no endereço eletrônico www.proacad.ufpe.b  e anexo a 

este manual. Dessa forma o conteúdo aplicado na modalidade a distância está 

distribuído em três módulos como segue: 

r

TEMA 
MÓDULO 1 - Sistemas de Informações Contábeis 
MÓDULO 2 - Relatórios Contábeis 
MÓDULO 3 - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ALUNO 

Os três primeiros módulos serão aplicados na modalidade a distância e os 

demais na modalidade semipresencial. Ao final dos três primeiros módulos o 

aluno será avaliado por meio de estudo de caso para resolução em grupo, além 

da participação nos fóruns e tira dúvidas por e-mail. O caso será avaliado pelas 

classificações: “C” para resposta completa, “I” para resposta incompleta e “D” 

para resposta descontextualizada. Os fóruns servirão para reflexão dos temas 

abordados. A avaliação na modalidade semipresencial será informada pelo 

professor em sala de aula. Caso o aluno não alcance a média 7,0 ao final de 

todos os módulos, será submetido a uma nova avaliação, ao final do período 

letivo, com média não inferior a 5,0 para aprovação na disciplina, de acordo 

com o método de avaliação padrão da UFPE. 

As demais formas de avaliação serão disponibilizados na sala virtual e os 

procedimentos para salvar as informações serão esclarecidos na oportunidade 

que se fizerem necessários. 

http://www.proacad.ufpe.br/�
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COMO FAZER SUA INSCRIÇÃO 

Acesse o endereço eletrônico: 

http://graduacaocontabeis.ufpe.biz/_Secao/5971/_Pagina/Site/ExternoInicial.as

px  e clique em “inscreva-se” do Curso de Contabilidade Gerencial – 2008.1 

 

COMO ACESSAR O CURSO 

As nossas orientações iniciais dizem respeito à utilização das ferramentas do 

ambiente virtual. Neste ponto serão expostos alguns processos que irão 

auxiliar o aluno na navegação do site, no intuito de permitir que o usuário tenha 

conhecimentos básicos sobre o acesso às opções e ferramentas do curso. 

 

 

http://graduacaocontabeis.ufpe.biz/_Secao/5971/_Pagina/Site/ExternoInicial.aspx�
http://graduacaocontabeis.ufpe.biz/_Secao/5971/_Pagina/Site/ExternoInicial.aspx�
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O Uso do Login e Senha  

Esta é a tela inicial de acesso ao curso depois de concluída a inscrição e 

autorização de acesso. 

 
 

Cada aluno, ao se matricular no curso, possui uma identificação e uma senha 

que é pessoal e intransferível.  

Lembre-se que sua senha não pode ser passada para ninguém, sob nenhum 

pretexto ou hipótese. Você pode alterar sua senha e outras informações a 

qualquer momento, entrando na lapela “Meu perfil”, no Ambiente do curso.  

Caso você esqueça de sua senha acesse o site do curso e entre em contado 

com seu Tutor por seu e-mail pessoal.  

 



 

 

 

Página 8 

 

  

Sua senha antiga será cancelada. O login e a senha nova serão enviados em 

até 24 horas para o e-mail que você fez a inscrição.  

Após ter logado, terá acesso o ambiente do curso no qual o usuário verá a 

seguinte tela:  

 

 

Ao centro da tela existe o link “Contabilidade Gerencial para Administradores” 

clique no respectivo link do curso ou no link para acessar a sala virtual. 

Após clicar aparecerão algumas Ferramentas do Curso. O aluno terá ao lado 

esquerdo da tela as seguintes opções: OPÇÕES DO CURSO e OPÇÕES DO 
ALUNO, como visualizado na tela abaixo: 

Nas OPÇÕES DO CURSO, o usuário terá os seguintes links: Aulas, Fórum, 

Avisos, Fale Com. 

Em OPÇÕES DO ALUNO, o usuário terá os seguintes links: Meu Progresso, 
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Minhas Notas e Minhas Anotações.  

Cada link citado anteriormente será detalhado em um tópico específico. 

OPÇÕES DO CURSO 

 

 

Aulas 

1º)Passo:  

Clicar no link “AULAS”  

Ao clicar neste link, serão expostos os módulos do curso e o usuário terá a 

opção de escolher a aula que deseja assistir, com o visualizado do lado direito 
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da tela anterior. 

2º)Passo: Após a abertura do menu de aulas, clique na aula desejada. Ex: 

Relatórios Contábeis. Imediatamente aparecerá a aula – vídeo e os textos 

complementares, quando for o caso. 

 

 

OBS: Para voltar à tela inicial clique em “fechar” no canto superior direito. 

Fórum 

É o local utilizado para discussões. Neste espaço, o aluno poderá dar a sua 

opinião a respeito dos questionamentos que foram postados, bem como 

colocar suas próprias dúvidas. 
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Para acessar o fórum, o aluno deverá: 

1º) Passo: clicar no link FÓRUM onde aparecerão os fóruns disponíveis para 

discussão. Observe: 

 

 

2º) Passo: Ao clicar no fórum desejado, aparecerão as opções NOVO 

TÓPICO, PROCURAR MENSAGENS e EXPANDIR TODAS. E, ainda um link 

para responder o tópico já existente, conforme a figura seguinte. Novo tópico é 

onde você deverá clicar, para colocar a sua opinião, dúvida, contribuição ou 

questionamento. 
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3º) Passo: Ao clicar em Novo Tópico, abrirá uma janela que permitirá o aluno 

colocar o seu questionamento. É só preencher os dados: Título, Mensagem e 

em seguida clicar em “SALVAR”.  
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Observe que você também pode optar por ser informado por e-mail. 

Avisos  

1º) Passo: Clicar na opção QUADRO DE AVISOS; 

2º)Passo: A nova tela que aparecerá apresentará todos os AVISOS 

disponíveis, veja periodicamente estes avisos para que possa ficar sempre 

bem informado. Sendo estas informações disponíveis como na tela abaixo: 
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Fale Com 

Você poderá postar dúvidas, e-mails e etc. 

Siga os seguintes passos: 

1º) Passo: No local assunto digite o título de sua mensagem;  

2º)Passo: No local mensagem; digite o texto; 

3º)Passo: Selecione do seu lado direito da tela as pessoas para as quais você 
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quer enviar a mensagem  

4º)Passo: Clique em “ENVIAR”. Como visualizado na tela abaixo: 

 

 

Obs.: A mensagem poderá ser enviada para todos ou apenas para quem você 

selecionar.  

OPÇÕES DO ALUNO 

Meu Progresso 

Clique em: MEU PROGRESSO no menu opções do aluno no lado esquerdo da 

tela. Assim, ao lado de cada aula e de cada avaliação aparecerá seu 
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progresso. Como na tela abaixo: 

 

Minhas Notas 

Para acessar suas notas clique em MINHAS NOTAS no menu opções do aluno 

ao lado esquerdo da tela: 
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Você visualizará as notas das avaliações quando realizadas e corrigidas. 

Minhas Anotações 

Nesta opção você terá acesso às suas anotações realizadas no menu aulas.  
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1º) Passo: Para realizar uma anotação você terá que clicar em AULAS no 

menu opções do curso, depois clica em EXIBIR LISTA DETALHADA no canto 

superior direito da tela. 

 

 

Na seqüência aparecerá a seguinte tela: 
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2º) Passo: Logo abaixo do vídeo no canto direito clique em: CRIAR 

ANOTAÇÂO este espaço deve ser utilizado suas anotações de aula. 

3º) Passo: Para acessar suas anotações clique em “MINHAS ANOTAÇÕES” 

no menu opções do aluno ao lado esquerdo da tela. 
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DICAS PARA UM BOM APROVEITAMENTO NO CURSO 

Programe seu tempo e organize sua agenda para as próximas semanas.  

Recomendamos que você dedique pelo menos 4 horas por semana para seu 

estudo, ou seja, aproximadamente 48 minutos por dia útil, em média, ao longo 

do curso. Certamente você deve entenderá essa necessidade de autonomia e 

disciplina em relação ao seu tempo.  

No início das aulas organize sua agenda diária e semanal de modo a separar o 

tempo necessário para os estudos em EAD. Ao fazer isto, procure aproximar-

se ao máximo da situação ideal ao seu aproveitamento. Se, no entanto, sua 

agenda semanal não lhe permite separar estes minutos todos os dias úteis, 

pense na possibilidade de utilizar algumas horas nos fins de semana, por 

exemplo, 2 horas.  

Tente evitar, porém, concentrar as 4 horas semanais em um dia apenas. A 

natureza assíncrona (cada um pode estar conectado em tempos diferentes dos 

demais participantes) do curso, em que cada aluno (a) estuda no horário de 

sua conveniência, dispõe de um acompanhamento freqüente de um tutor.  

A metodologia do curso prevê a construção coletiva do conhecimento por meio 

da participação dos alunos no fórum e demais ferramentas interativas. 

Oriente-se pelo nosso cronograma do curso pela internet, para avançar de 

forma constante e segura pelo conteúdo do material de estudo. Leia atenta e 

cuidadosamente o material, realize os exercícios propostos, e leia os materiais 

complementares indicados no conteúdo. Anote dúvidas e questionamentos que 

lhe surgirem e compartilhe-os com seus colegas de turma, com seu professor e 

com seu tutor, podendo utilizar o fórum, preferencialmente, o Fale Com, ou 
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ainda o envio de mensagem para o e-mail do Tutor do curso. Nada impede que 

você se adiante no cronograma, deixando uma margem de segurança para 

alguma eventualidade em que não tenha condições de manter sua regularidade 

no estudo.  

Acompanhe e contribua nas discussões dos fóruns temáticos.  

Você não está sozinho(a) neste curso: junto de você há uma comunidade de 

aprendizagem formada por outros(as) alunos que contam também com a 

participação do (a) tutor (a) de sua turma.  

O fórum é um recurso importantíssimo para sua aprendizagem e troca de 

experiências. Lá estão selecionados assuntos tratados no decorrer do curso. 

Participe! Dê sua opinião. Troque experiências! Contribua para seu próprio 

aprendizado! 

Existem algumas indicações para participar dos Fóruns ao longo do conteúdo 

do curso. Não se preocupe com o número de Fóruns e nem com a quantidade 

de participações dos colegas, pois a leitura e sua participação poderão ser 

gradativas, durante todo o período. Aliás, sugerimos que você acesse cada 

Fórum conforme o texto indicar. Quando isso ocorrer, acesse o Fórum 

indicado, faça uma leitura dinâmica das participações dos colegas e destaque 

aquilo que mais chamou sua atenção; posicione-se e coloque sua contribuição. 

Uma dica importante: digite a mensagem que irá colocar no fórum em Word ou 

em outro processador de texto, para só depois colar no campo do Fórum. Se 

você acessa por conexão discada, procedendo assim economizará tempo de 

conexão. Mas, não há nenhum impedimento em digitar diretamente no campo 

do Fórum, estando online, certo?  
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Você poderá tomar conhecimento das participações dos colegas nos Fóruns 

acessando os Fóruns pelo Ambiente, para leitura online;  

Você terá que acessar o Ambiente para postar suas próprias participações nos 

Fóruns. Não é possível responder ou participar pelo e-mail.  

Inicie o contato com o fórum no primeiro dia de curso. Vá lá e faça sua 

apresentação!  Contribua para a discussão nos fóruns  

A reciprocidade é fundamental para a aprendizagem colaborativa durante o 

curso. Se desejarmos receber, precisamos estar dispostos a contribuir. Por 

isso, além de ler as mensagens no Fórum, procure participar ativamente da 

discussão. Se tiver dúvidas, não hesite, pergunte enviando dúvidas ou 

questionamentos. Para isto você poderá usar o Fale Com. Neste recurso, as 

informações são trocadas entre os participantes e o tutor, têm caráter oficial e 

ficam armazenadas no banco de dados do sistema. O questionamento e o 

confronto de idéias e opiniões reforçam a necessidade de buscar fundamentos 

e tornar a discussão mais consistente. Informações alimentam o debate e 

contribuem para o aprendizado coletivo.  

Ao contribuir para a discussão evite a redundância: se uma pergunta ou dúvida 

já foi colocada, não é preciso posta-la novamente. Perceba que aos poucos um 

hipertexto vai sendo coletivamente redigido através da contribuição de cada 

aluno e tutor.  

Observe também que a discussão tem temas e objetivos de aprendizagem. 

Evite fugir do tema ou sair dos objetivos da discussão.  

Inclua sua contribuição  

Cada aluno (a) traz consigo uma bagagem de experiências e conhecimentos 
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vividos em seu contexto de atuação. Isto também é relevante e pode somar 

com a bagagem trazida por outros para ajudar todos (as) a aprenderem mais. 

Recorra às experiências anteriores em contextos diversos, leituras feitas em 

outros cursos. Tudo o que constitui sua bagagem forma um conjunto que 

somente você possui e pode contribuir, assim, para a discussão e 

aprendizagem de todos.  

Tenha sempre à mão seu caderno de anotações  

Tal como em qualquer curso presencial é sempre bom dispor de um caderno 

para fazer anotações. Nele você poderá registrar as dúvidas que forem 

aparecendo, seus questionamentos e as descobertas feitas durante a leitura do 

material de estudo e no acompanhamento das discussões no fórum. Acostume-

se a ter este caderno por perto sempre que for ler textos e mensagens e 

consulte-o, periodicamente, para rever tópicos e avaliar seu progresso no 

curso.  

Você pode usar um caderno comum, de papel, ou um caderno digital – um 

documento Word, por exemplo. Isto fica a seu critério. O importante é que você 

possa contar com um instrumento que lhe permita organizar e sintetizar o que 

você aprenderá neste curso e rever sempre que precisar ou quiser.  

Relacione suas ações diárias a serem realizadas  

- Leia o conteúdo do curso  

- Veja as novidades no Mural de Avisos 

- Leia e participe dos Fóruns  
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- Veja as datas importantes no cronograma 

- Verifique diariamente sua caixa de e-mails  

Lembre-se: este curso é uma oportunidade de você aperfeiçoar seus 

conhecimentos. Deve ser cursado por você!  

Sobre a ordem que vai estudar os Assuntos 

Para obter ajuda  

Sempre que você se defrontar com algum problema, dúvida ou dificuldade 

relacionada ao conteúdo do curso, você pode escrever para o tutor do curso. 

Para isto use o serviço Fale Com marcando o e-mail pessoal do tutor.  

Para questões de natureza especificamente técnica ou operacional (dúvidas de 

funcionamento, de manuseio da ferramenta, problemas de acesso, e outros 

relacionados ao sistema), você pode escrever diretamente para o suporte do 

curso, pela internet, enviando sua mensagem para o suporte técnico clicando 

no canto esquerdo da tela inicial (Ajuda e Suporte) 

Respostas às perguntas mais freqüentes  

 Qual o horário das atividades do curso?  

O horário da conveniência do (a) aluno (a). O ambiente do curso pela internet, 

permite que nos horários de sua preferência o (a) aluno (a) acesse o material 

de estudo, receba, responda e envie mensagens que serão, por sua vez, 

recebidas pelo tutor, e estarão disponíveis aos demais alunos (as) (quando 

colocadas no Fórum) nos horários mais adequados a eles.  

 Que conhecimentos de informática serão necessários para fazer o 
curso, pela internet?  
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Apenas os conhecimentos rudimentares de uso de correio eletrônico (receber, 

responder e enviar mensagens via e-mail) e navegação em páginas web.  

Porém, se você sentir alguma dificuldade de acesso procure um amigo ou 

parente, que conheça um pouco mais de informática e que possa ajudá-lo (a).  

 Quanto tempo precisarei ficar conectado à Internet para fazer o curso, 
pela internet?  

Você precisará conectar-se à Internet para ler o material do curso, navegar em 

páginas web, ler ou postar mensagens no fórum e tirar suas dúvidas. Portanto, 

a quantidade de horas de conexão dependerá do progresso de cada aluno. 

 Quais os pré-requisitos para fazer o curso, pela internet?  

Por se tratar de um curso online, o requisito operacional mínimo é dispor de 

acesso regular (não eventual) à Internet. Por acesso regular entende-se a 

possibilidade de acessar diariamente a Internet por meio de uma conexão 

estável. Em geral, aqueles que conseguem navegar em páginas web e 

comunicar-se através de correio eletrônico (e-mail) dispõem deste requisito 

operacional mínimo. Além destes requisitos operacionais, o curso requer uma 

dedicação MÉDIA de dez horas por semana para estudo do conteúdo, leitura 

de textos, mensagens e resolução de exercícios. Por fim, requer-se que você 

se dedique a este curso investindo o que tem de mais precioso: seu tempo, sua 

vontade, seu esforço e sua dedicação.  

 Será preciso instalar algum programa ou software especial?  

Ao longo do curso você precisará apenas possuir um e-mail e um programa de 

navegação na web (Internet Explorer, por exemplo). Para acessar as aulas são 

necessários os seguintes requisitos: 

PC:  
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Sistema Operacional:  

Windows 95, 98, ME, NT, 2000 or XP; 

Navegadores: I.E. 5.5, I.E. 6, Firefox, Mozilla, Opera, etc. 

CPU: 400 Mhz ou superior. 

Outros: Flash Player 6 ou superior. 

Macintosh: 

Sistema Operacional: OS X 10.2 ou superior ou Mac OS 8.1 ou mais recente. 

Navegadores: Safári, I.E., Firefox, Mozilla. 

CPU: 400 Mhz ou superior. 

Outros: Flash Player 6 ou superior. 

Linux: 

Embora o SitePal não seja oficialmente apoiado pelo Linux até o momento, a 

Oddcast não registrou nenhum problema com as configurações de sistemas 

listadas anteriormente. 

 

Para instalar gratuitamente o Flash Player 6 ou superior você pode acessar o 

site 

http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=Shoc

kwaveFlash&Lang=BrazilianPortuguese  

http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=BrazilianPortuguese�
http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=BrazilianPortuguese�
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Clique em Instale agora e siga as instruções. 

Será importante verificar também se você não tem instalado em sua máquina 

algum programa Anti-Pop Up. É um programa geralmente fornecido pelos 

provedores que impede a abertura daquelas janelas com propagandas. Caso 

tenha, você terá que removê-lo. Do contrário não poderá abrir o site do curso.  

Atenção: a existência de programas anti pop-up em seu computador impedirá 

seu acesso e navegação no curso. Portanto, qualquer dificuldade inicial de 

acesso, após digitação de login e senha, poderá ser em razão da presença 

desses programas. Caso você não tenha conhecimento de como identificá-los 

e de como removê-los, peça ajuda a alguém que conheça. Ou escreva para o 

suporte relatando em detalhes o ocorrido, solicitando ajuda.  

Se você não estiver conseguindo acessar o site, tente configurar o seu 
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navegador (Ferramentas/Opções da internet), excluindo cookies e arquivos, e 

configurando para atualização "a cada visita a pagina". Caso não entenda 

deste assunto procure ajuda de um técnico em informática. O parâmetro 

"Tamanho do texto" em seu navegador deve estar configurado para "Média" ou 

menor (verifique este item em seu Internet Explorer, acionando a opção do 

menu "Exibir/Tamanho do texto"). No Windows XP, se a configuração estiver 

em "Maior" ou "Máxima", uma parte da tela do curso não poderá ser 

visualizada;  

Qualquer duvida técnica e de acesso às aulas entre em contato com os Tutores 

e o Suporte Técnico, através do site do curso. Bom Estudo! 
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 ANEXO – CALENDÁRIO ACADÊMICO 2008.1 
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ANEXO – DICIONÁRIO DE TERMINOLOGIAS EM EAD 

 
  



 

 

 

 

DICIONÁRIO DE TERMINOLOGIA EM EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA 

 

 
Elaborado para: 
 
Fundação Roberto Marinho - FRM Superintendência do Telecurso 2000 e 
Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação 
 
 
Por:  
Alexander J. Romiszowski 
Hermelina P. Romiszowski 
 
Tecnologia, Treinamento e Desenvolvimento de Sistemas – TTS 
Junho/1997  

 
 
PROPÓSITO 
Criação de terminologia brasileira de Educação a Distância, (EAD) visando 
o fortalecimento e a expansão do paradigma nacional para essa 
modalidade educacional. 

 
 
OBJETIVOS 
Definir, conceituar e relacionar termos e expressões inerentes e relativas à 
EAD, como apoio à prática e incentivo ao uso de linguagem pertinente à 
EAD. 
Oferecer aos interessados no assunto, matéria que sirva de base para 
futuras ampliações e discussões críticas, visando o fortalecimento do uso 
de linguagem apropriada à prática da EAD. 

 
 
 

  



 

 

A 
Achievement test 
Teste de aquisição de competência. Distinguir o sentido da palavra 
"achievement" e a palavra "attainment". Achievement refere-se ao que o aluno 
pode fazer ou conseguir como resultado da aprendizagem. 
 
Acquisition of knowledge 
Aquisição de conhecimento. Usa-se este termo em dois contextos: 
aprendizagem pelo aluno do determinado conjunto de informações 
(information); análise dos conhecimentos usados por peritos na execução de 
uma determinada tarefa (task) como fase de planejamento instrucional 
(instructional design). 
 
Adult education 
Educação de adultos. Pode referir-se simplesmente ao fator idade dos alunos 
participantes, ou ao processo de ensino /aprendizagem que deve ser 
desenvolvido com adultos (veja andragogy). 
 
Advance organizer 
Organizador prévio. Introdução ao estudo do novo conteúdo pela apresentação 
prévia de outro conteúdo (já conhecido) que possa ajudar o estudante 
organizar sua abordagem e modo de pensamento. O termo foi inventado por 
David Ausubel para descrever qualquer tentativa de criação de um elo de 
ligação entre o que se vai aprender e a estrutura cognitiva do quem aprende. 
Um organizador prévio difere de uma introdução (introduction) ou um sumário 
(summary) pelo fato de não apresentar o conteúdo da atual lição, mas outro 
conteúdo analógico ou facilitador. 
 
Advice Conselho 
Na educação à distância, o sistema de apoio do aluno deve poder fornecer 
conselhos. 
 
Affective domain 
Domínio afetivo. Uma sub-categoria de aprendizagem que se refere à formação 
de atitudes e hábitos. 
 
Aid to learning 
Apoio à aprendizagem. Material de apoio (summary ou índex) ou atividades 
que apóiam a aprendizagem (veja "concept map" como exemplo). 
 
 
 



 

 

Aid to teaching 
Apoio ao ensino. Geralmente significa apoio visual ou audiovisual usado pelo 
professor. Na EAD pode significar o "hardware" usado para comunicar 
determinado conteúdo ao aluno. 
 
Aim of teaching  
Objetivo ou meta de ensino. Pode ser usado como sinônimo de "objective". 
Geralmente significa objetivos gerais e não específicos. 
 
Algorithm 
Algorítmo. Em matemática, este termo significa um procedimento padronizado 
para solução de determinada categoria de problema. Na informática, o termo 
foi aplicado para fluxogramas de procedimento binário ("binary system") que 
costumam ser preparados como passo inicial na elaboração de um programa. 
No planejamento de materiais didáticos, o termo foi aplicado para qualquer tipo 
de fluxograma ("flow-chart"), diagrama ou tabela que descreve um processo 
decisório ("decision table") e que pode ser utilizado como forma compacta de 
referência em serviço ou ajuda de trabalho ("job performance aid"). Ver 
também "heuristic". 
 
 
Analog 
Análogo. Método de transmissão de voz, vídeo ou dados que é análogo ao 
sinal original. O método tradicionalmente usado no passado para transmitir voz 
e dados pelo sistema telefônico. (Contraste: digital). 
 
Andragogy 
Andragogia. Palavra originária do grego "formação de adultos", 
especificamente para diferenciar este processo da pedagogia (pedagogy), que 
significa formação de crianças. 
 
AppleTalk 
AppleTalk. Sistema proprietário de rede local (local área network) para 
interligação de computadores da marca Apple Computer. 
 
Application of knowledge 
Aplicação dos conhecimentos. Significa a transferência da aprendizagem da 
teoria para prática (veja "achievement") 
 
Area of knowledge  
Domínio de conhecimento. Muitos autores definem 3 dominios:cognitive; 
affective; psychomotor. 
 
ARPAnet 
ARPAnet. Uma das primeiras redes (de porte) de computadores, montada pelo 
governo dos EUA com finalidades de segurança nacional na década de 70. 
Depois foi transformada em rede interligando as universidades e outros centros 
de pesquisa (NSFnet) e, finalmente, em rede de acesso geral, a Internet. 
 



 

 

Assessment  
Avaliação dos alunos. A palavra portuguesa "avaliação" tem pelo menos dois 
sentidos: avaliação global de todos os aspectos de um sistema; avaliação dos 
alunos. Veja "program evaluation". 
 
Assignment 
Tarefa, teste ou outra atividade de estudo ou avaliação. Na EAD, significa uma 
tarefa que deve ser entregue ao instituto ou escola para avaliação do progresso 
e para receber feedback do tutor. 
 
Assignment, computer-marked  
Tarefa/teste com avaliação automática. O teste é submetido a uma verificação 
automática pelo computador. que gera a nota, atualiza o cadastro do aluno e 
eventualmente pode até mandar um feedback ao aluno. 
 
Assignment,tutor-marked 
Tarefa/teste avaliada pelo tutor. O teste ou outro trabalho será verificado pelo 
tutor e uma mensagem pessoal enviada ao aluno - a nota e outros 
comentários. 
Asynchronous communication. Comunicação assincrônica. Processo de 
comunicação em qual a mensagem emitida por uma pessoa é recebida e 
respondida mais tarde pelas outras. Exemplos: curso por correspondência 
(correspondence course); correio eletrônico (email); algumas teleconferências 
computadorizadas (computer conference). Contrastar com comunicação 
sincrônica (synchronous communication) 
 
Attainment test 
Teste de aprendizado. Distinguir "attainment'" e "achievement". Um teste de 
aprendizado (attainment) mede os conhecimentos adquiridos, mas não a 
capacidade de usá-los na prática. 
 
Attrition  
Desistência; evasão; abandono. Na EAD esse critério é considerado de suma 
importância, já que o aluno é livre para continuar seu estudo ou desistir. 
 
 
 
Audiocassette 
Áudio-cassete. Refere-se especificamente ao dispositivo de armazenagem e 
distribuição de fitas áudio. 
 
Audioconference  
Teleconferência que usa apenas o áudio. Conferências, geralmente por meio 
de comunicação telefônica ampliada, mas hoje podem ser veiculadas pela 
Internet, etc. Geralmente, quando há mais que dois locais diferentes 
participando, as linhas telefônicas são interligadas por uma "ponte" (bridge) que 
possibilita uma comunicação multi-direcional (multi-way communication) 
 
 
 



 

 

 
 
Audiolecture  
Palestra gravada em áudio. Refere-se a fitas que apresentam um conteúdo de 
maneira linear e não interativa (contraste: audiotutorial). 
 
Audiotape 
Gravações áudio em fitas magnéticas Termo genérico que pode referir-se a 
cassetes ou fitas em rolo de vários formatos/tamanhos. 
 
 
Audiotutorial  
Áudiotutorial. Refere-se a uma técnica de tutoria interativa baseada em fitas 
gravadas integradas com textos impressos. Forma de ensino individualizado 
que era muito popular nos EUA nas décadas de "70 e "80. 
 
Audiovisual 
Áudiovisual. O termo é usado em dois sentidos: materiais ou produtos que 
contêm informação auditiva e visual; metodologias ou processos de ensino que 
utilizam os dois sentidos de visão e audição. 
 
Automated correction  
Correção automatizada. Provas corrigidas por computador ou por uma simples 
chave de correção. 
 
Autonomous learning 
Estudo autônomo. O controle do processo de estudo fica mais a critério do 
aluno do que do sistema ou do professor. 
 
Autonomous student 
Estudante autônomo. Estudante que dirige seu próprio processo de 
aprendizagem. 
 
Autonomous study group  
Grupo de estudo autônomo. Grupo de estudo formado pelos próprios alunos 
para facilitar o processo de aprendizagem e oferecer apoio mútuo (self-help 
group). 

B 
Backbone  
Espinha dorsal. A parte de uma rede de comunicação que carrega a maior 
parte do tráfego de informações. É um suporte básico ao sistema. 
 
Bandwidth 
Capilaridade. A capilaridade de um canal de comunicação; é uma medida da 
sua capacidade para transmissão de informações. Um termo coloquial e não 



 

 

totalmente correto, cientificamente, mas muito usado nos EUA é "taking up 
bandwidth" que se refere à colocação de grande quantidade de informações 
inúteis na Internet . 
 
Baud  
Baud. Medida da velocidade de transmissão de dados em circuitos eletrônicos: 
o número de bits transmitidos por segundo. O termo é muitas vezes substituído 
pela sigla bps (bits por segundo). A medida é importante na escolha de 
equipamento (por exemplo um modem) destinado à transmissão de sinais de 
áudio ou vídeo em sistemas de teleconferência. 
 
Behaviorism  
Behaviorismo; comportamentalismo. Escola de psicologia que explica e procura 
promover a aprendizagem como uma seqüência de modificações incrementais 
no comportamento do organismo, sob controle dos estímulos (stimulus) e 
reforços (reinforcer) que atuam no seu ambiente. Foi a base teórica inicial para 
métodos de auto-instrução programada (programmed instruction) nos anos 60 
e, portanto, foi incorporada a muitos sistemas de EAD "tradicional". Na década 
de 90, a maioria dos educadores tem desprezado o behaviorismo como base 
principal de uma filosofia geral de ensino-aprendizagem e favorecido outras 
filosofias, como o construtivismo (constructivism) e, também, a EAD "moderna" 
por meio de redes de computadores (CMC) e teleconferências 
(teleconference). Entretanto, os princípios de controle de comportamento 
descobertos pelos behavioristas permanecem válidos para algumas categorias 
de aprendizagem. 
 
 
Binary system  
Sistema binário. Sistema de numeração que utiliza apenas dois dígitos: um e 
zero. É o sistema utilizado por computadores e por este motivo tornou-se muito 
bem conhecido nos últimos anos. Um efeito negativo é a tendência de reduzir 
todos os processos de análise e raciocínio dos seres humanos em forma de 
algoritmos ("algorithm") binários, excelentes como ferramentas de programação 
de computadores mas nem sempre representando os reais processos de 
pensamento crítico humano. 
 
 
Bit  
Bit. A menor unidade de informação digital, geralmente representada pelo 
estado binário (ligado ou desligado; 1 ou 0) de um componente do sistema. Bit 
é uma contração do termo "BInary digiT. 
 
Bps 
Bits por segundo (bps). Medida da velocidade de transferência de informação 
em um circuito ou rede, equivalente ao termo baud, que vale um bit por 
segundo. 
 
Brain, left/right;(left-brain, right-brain, whole-brain) 
Lado direito ou esquerdo do cérebro; (uso de um, outro ou ambos os lados do 
cérebro). Em educação refere-se às teorias sobre as funções diferenciadas dos 



 

 

dois hemisférios do cérebro e as implicações disso para os processos de 
ensino e aprendizagem. 
 
 
Brainstorming  
Tempestade cerebral. Uma técnica de discussão em grupos que promove a 
criação de idéias inovadoras sobre determinado assunto ou área-problema. 
 
Bridge  
Ponte. Um dispositivo que conecta e transmite dados entre três ou mais 
segmentos de uma rede de comunicação. Para montar teleconferências 
"sincrônicas" (real time; synchronous communication) entre mais de dois 
participantes, é preciso usar uma "ponte" apropriada. 
 
Broadband  
Alta capilaridade Um canal (channel) de comunicação capaz de transmitir 
grandes quantidades de dados. Sistema com alta capilaridade ou "bandwidth". 
O sistema ISDN é um bom exemplo. Contraste com narrowband. 
 
Broadcast television;broadcast radio  
Emissão pública e aberta de rádio ou televisão. Enfatiza, por exemplo, a 
"radiodifusão" em contraste com a distribuição restrita como rádioamador / 
cidadão (Contraste com narrowcast). 
 
Browser  
Software de navegação. Software projetado para facilitar a busca, o acesso e a 
leitura de documentos eletrônicos. Exemplos de browsers muito usados 
incluem: Mosaic; NetScape. 
 
Button  
Botão. Em sistemas eletrônicos de apresentação de informações, um botão é 
um gráfico de uma tecla que pode ser acionada com um clic do mouse ou dedo 
do usuário, para acionar uma ligação (link) entre a unidade de informação 
(node) atualmente apresentada na tela e outras unidades relacionadas. Ver 
também: hot spot. 
 

C 
Carrier 
Provedor de serviços de comunicação. Termo usado como sinônimo para 
companhia de prestação de serviços de telecomunicação. Também usado para 
descrever o sistema usado para prover os serviços de comunicação (ex: cabo, 
satélite). 
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Case study 
Estudo de casos. Na EAD "tradicional" (por correspondência) é difícil 
implementar metodologias do tipo estudo de casos, por falta de um ambiente 
de comunicação multidirecional (multi-way communication) necessário para 
veicular a discussão. Já na EAD "moderna", por meio de teleconferência 
(teleconference) ou CMC (Computer Mediated Communication) torna-se muito 
mais fácil incorporar estudo de casos e outras metodologias semelhantes. 
 
CATV 
CATV. Sigla para "Community Antenna Television", um termo usado nos EUA 
para sistemas comunitários locais de TV. Estes sistemas muitas vezes são os 
maiores provedores de programas de TV educativa, sendo mais orientados 
para a sociedade local do que para comércio e grandes audiências. 
 
CCITT 
CCITT. Sigla do "Consultative Committee for International Telegraphy and 
Telephony". Parte da União Internacional de Telecomunicações. A principal 
organização mundial para definição de normas de telecomunicação. 
 
CD-ROM 
CD-ROM. Disco ótico compacto que armazena as informações 
permanentemente - não é regravável (inglês: Compact Disc - Read Only 
Memory). 
 
Cellular telephone 
Telefone celular. Telefone que se comunica com a rede telefônica geral de um 
local remoto pela transmissão de sinais entre uma rede de antenas. A telefonia 
celular pode vir a ser de grande importância na EAD pois permitirá que escolas 
e indivíduos localizados em áreas não servidas pelas redes convencionais de 
telecomunicação participem de programas e conferências a um custo razoável 
de investimento inicial. 
 
Channel Canal 
Um caminho de transmissão de dados entre dois pontos de um sistema de 
comunicação.Também a freqüência de transmissão de um determinado 
programa ou serviço de telecomunicações. 
 
Chat 
Chat; discussão em grupo na rede. Ambiente criado na rede de computadores 
para conversas e discussões por grupos "virtuais" em tempo real (real time). É 
um exemplo de comunicação sincrônica em redes ("synchronous 
communication"). 
 
Choice of media 
Seleção de meios/mídias. Sinônimo: "media selection". 
 
Client-server 
Cliente-servidor. Nos modernos sistemas de computação distribuída, 
necessários para comunicação a distância em redes, costuma-se utilizar a 
configuração cliente-servidor no qual grande parte das informações reside em 



 

 

um computador principal (o servidor) e os usuários do sistema acessam as 
informações e trabalham com elas a distância, por meio dos computadores-
clientes ligados ao servidor pela rede. 
 
 
Closed circuit 
Circuito fechado. Genérico: sistema de distribuição de programas de vídeo ou 
TV a uma audiência pré-definida ou "fechada" por meio de cabos ligando os 
televisores, ou pela distribuição de cópias de fitas gravadas. Específico: 
sistema de distribuição de teleaulas de um telecurso a uma audiência 
selecionada e fechada, pela distribuição dos programas de TV aos 
participantes em forma de fitas de vídeo, sendo necessário, portanto, a 
utilização de aparelhos de videocassete além de televisores. 
 
CMC 
Comunicação mediada por computador (CMC). Ver: computer mediated 
communication 
 
 
CNPq 
CNPq. Sigla do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, órgão brasileiro que financia pesquisa científica. Mantém a Rede 
Nacional de Pesquisa (RNP) que, como a NSFnet nos EUA, promove e 
sustenta grupos de pesquisadores que trabalham a distância interligados por 
redes de computadores. 
 
CODEC 
CODEC. Contração do termo "COder-DECoder". Um dispositivo (hardware) 
para converter sinais análogos (analog) em sinais digitalizados (digital) e vice 
versa.Componente importante em sistemas de áudio e vídeo teleconferência, 
pois a velocidade de conversão é o fator que governa a qualidade da 
comunicação. 
 
Cognitive domain 
Domínio cognitivo. Ver: affective domain; psychomotor domain; interpersonal 
domain . 
 
Cognitive structure 
Estrutura cognitiva. Conjunto de conceitos e regras que uma pessoa aplica 
para lidar com determinados tipos de problema ou para explicar ou entender 
determinados fenômenos. Na EAD moderna, através de meios eletrônicos de 
comunicação interpessoal, torna-se mais fácil atender ao desenvolvimento de 
estruturas cognitivas apropriadas. 
 
Cognitive style 
Estilo cognitivo. Método usual ou preferido de pensamento e/ou aprendizagem 
de um indivíduo. 
 
 
 



 

 

Collaborative learning 
Aprendizagem colaborativa. Trabalho em grupos, dividindo as tarefas de 
aprendizagem entre os membros, juntando os esforços individuais para o bem 
do grupo. Contrastar com "cooperative learning" 
 
Communication media 
Meios (mídias) de comunicação. Usado em dois sentidos: o processo de 
comunicação de informações entre os alunos e professores (meios auditivos, 
meios visuais, meios audiovisuais - ver audiovisual); os sistemas/materiais 
específicos (text, module, television, videocassette, audiocassette, radio, 
computer conference, Internet). 
 
Communication technology 
Tecnologia de comunicação. Dois sentidos: o processo de aplicação das 
ciências de comunicação à solução de problemas práticos de planejamento e 
implementação de sistemas de comunicação; os novos sistemas de 
comunicação baseados em telecomunicação e informática (ver telematics). 
 
Compact disc 
Disco(s) compacto(s). Em português, geralmente usa-se a sigla CD em vez do 
termo completo. 
 
Competency 
Competência; mestria. Domínio de uma tarefa especifica. Habilidade prática 
adquirida como resultado de um curso. 
 
Competency-based instruction 
Instrução para competência. Programa ou curso de ensino voltado para 
desenvolvimento de determinadas habilidades ou tarefas e avaliado pelo grau 
de domínio das mesmas demonstrado pelo aluno. 
 
Compression 
Compressão (de dados). O processo de redução de um sinal digital para 
ocupar menor espaço no canal de transmissão ou dispositivo de 
armazenamento de dados (ex: disco do computador). É essencial em qualquer 
sistema de transmissão de áudio e vídeo a longa distância. 
 
Computer assisted learning (CAL) 
Aprendizagem assistida ou apoiada por computador. Usado às vezes como 
termo genérico que inclui todos os métodos de uso do computador no ensino-
aprendizagem.Alguns autores fazem questão de reservar este termo para 
situações nas quais o aluno usa o computador como uma ferramenta de apoio. 
Contrastar com tutoria por computador, ou "computer assisted instruction 
(CAI)". 
 
Computer assisted instruction (CAI) 
Instrução/tutoria assistida ou apoiada por computador. Uso do computador 
como "máquina de ensino" para apresentar informações e exercícios de forma 
dirigida e controlada. Contrastar com outras formas de uso do computador na 
educação: simulação por computador (computer simulation); tele-conferências 



 

 

(computer conferencing); outras formas de trabalho de grupos virtuais 
(computer mediated communication - CMC); micro mundos (microworlds); etc. 
 
 
Computer based instruction (CBI) 
Instrução baseada em computador. Sinônimo para computer assisted 
instruction (CAI). 
 
Computer based training (CBT) 
Treinamento baseado em computator. Aplicação do computador no 
treinamento ou formação profissional. É quase sinônimo para "Computer 
Assisted Instruction (CAI)". 
 
Computer conference 
Teleconferência computadorizada. Uso de redes de computadores como meio 
de troca de idéias entre pessoas separadas por distância ou tempo. 
 
Computer graphics 
Computação gráfica. Dois sentidos: o processo de computação gráfica usado 
para criação de comunicação visual por computador; os produtos deste 
processo - gráficos, desenhos, animações, realidades virtuais (virtual reality). 
 
Computer-managed instruction (CMI) 
Administração do processo de ensino por computador. Uso do computador 
para gerenciar o processo de ensino-aprendizagem, mantendo dados sobre o 
progresso de cada aluno e gerando relatórios para orientar os tutores. 
 
Computer-marked assignments 
Tarefas de estudo avaliadas e corrigidas por computador. Pode ocorrer em 
EAD "tradicional" quando o tutor usa o computador para processar os 
exercícios que os alunos entregam em material impresso. Na EAD "moderna" 
ocorre quando o aluno entra em interação direta com o computador (ver: 
computer assisted learning; comuter assisted instruction; computer managed 
instruction). 
 
Computer Mediated Communication 
Comunicação Mediada por Computador (CMC). Termo genérico para qualquer 
forma de comunicação por meio de computadores interconectados em redes. 
Existem diversas variações: conferências sincrônicas (salas de Chat, 
ambientes MUD e MOO); conferências assincrônicas como o correio eletrônico 
grupal ou listserve; ambientes para discussão educacional, tais como CoSy ou 
PARTI e software para colaboração (groupware) tais como LotusNotes. 
 
Computer Science Informática 
As ciências de computação. Usado tanto para as ciências físicas e eletrônicas 
que governam o funcionamento dos computadores e seus componentes, como 
para as ciências de informação que governam o planejamento de programas 
de computação. 
 
 



 

 

 
 
Computer simulation 
Simulação por computador. Uso do computador como um 
 “laboratório", permitindo ao aluno estudar um processo ou fenômeno de 
maneira interativa. 
 
 
Computer terminal 
Terminal de computador. Em geral significa um terminal "mudo" acoplado por 
rede a um computador distante. 
 
Concept map 
Mapa conceitual. Um gráfico que representa a estrutura de uma área de 
conhecimento, mostrando as interligações entre os conceitos específicos. 
 
 
Conceptual knowledge 
Conhecimentos conceituais. No ensino e no planejamento instrucional é útil 
distinguir "conceptual knowledge" e "factual knowledge". 
 
Constructivism 
Construtivismo. Posição teórico-filosófica/teoria de aprendizagem, o 
construtivismo considera a construção pelo aluno do seu próprio saber como o 
aspecto mais importante do processo de ensino-aprendizagem. A visão 
construtivista de cognição não é uma situação nova, já que suas raízes 
filosóficas antecedem a moderna psicologia de aprendizagem; mas está, hoje, 
recebendo maior atenção por parte dos educadores. Alguns estudiosos do 
assunto (Fosnot,1991), por exemplo, mencionam que, enquanto a 
epistemologia construtivista vem sendo bem entendida pelos educadores, suas 
implicações para o ensino/design instrucional ainda não estão no mesmo 
patamar. 
 
Continuing education 
Educação continuada. Sistemas educacionais que possibilitam a atualização 
profissional contínua, ou desenvolvimento cultural e geral ao longo da vida 
(veja "permanent education"). 
 
Continuous assessment 
Avaliação contínua. Sistema de acompanhamento e avaliação do aprendizado 
baseado em medidas regulares e cumulativas ao longo do curso ou processo. 
 
Control, learner/user 
Controle pelo estudante/usuário. Em EAD, a característica do curso ou material 
didático que permite ao usuário selecionar seu próprio conteúdo, ritmo de 
estudo, método de aprendizagem etc. 
 
Controlled reception 
Recepção controlada. Sentido genérico: participação individual e independente 
em cursos ministrados a distância, mas com alguma forma de registro e 



 

 

controle da participação e do rendimento.Sentido específico (Telecurso2000): 
modalidade de recepção de teleaulas cuja audiência é feita em qualquer lugar 
em que haja um aparelho de TV disponível, prevendo-se, contudo, a freqüência 
ao centro controlador para acompanhamento pelo orientador de aprendizagem 
em dia e horário previamente combinados. 
 
Conventional education 
Educação convencional. Muitos autores contrastam educação a distância e 
educação convencional (ou seja, presencial). Na medida em que a educação a 
distância vem se popularizando, esta distinção vem perdendo sua utilidade. 
 
Conversation 
Conversa; discussão. Em EAD, é importante providenciar amplas 
oportunidades para conversa entre os estudantes e tutores/orientadores. Ver: 
"guided discussion"; "virtual classroom". 
 
 
Cooperative learning 
Aprendizagem cooperativa. Processo de aprendizagem em grupo. Pode ter, ou 
não, as características de colaboração (veja "collaborative learning"). 
 
Correspondence course 
Curso por correspondência. Hoje em dia, esta forma de EAD é freqüentemente 
chamada de "tradicional". Entretanto, em alguns casos, cursos por 
correspondência continuam sendo a melhor opção e, em muitos casos, os 
cursos "modernos" na Internet não deixam de ser "por correspondência". 
 
Correspondence study 
Ensino, ou estudo, por correspondência. O sistema mais antigo de EAD, 
baseado em material básico impresso e tutoria por correspondência 
(correspondence course; correspondence tutorial; tutoring by correspondence). 
 
Correspondence school 
Escola de educação ou ensino por correspondência. Escola que oferece cursos 
e/ou programas de formação ou atualização profissional por meio de ensino por 
correspondência. Pode operar em regime de sistema fechado, divulgando os 
materiais didáticos e fornecendo serviços de tutoria apenas aos alunos 
previamente matriculados para o curso inteiro. Pode também operar em regime 
de sistema aberto, distribuindo os materiais através das livrarias ou bancas dos 
jornais e oferecendo serviços de tutoria, sob demanda, mesmo sem matricula 
prévia e sem compromisso por parte do aluno de estudar um curso completo 
pré-determinado. 
 
Correspondence tutorial 
Tutoria por correspondência. Troca de correspondência entre o aluno e o tutor. 
Geralmente, o termo significa a troca de cartas pelo correio, em contraste com 
outras formas eletrônicas (veja "email"). 
 
Cost-benefit 
Custo-benefício. Um índice econômico usado para comparação de soluções 



 

 

alternativas a determinado problema. É uma razão entre o valor (em dinheiro) e 
o custo (em dinheiro) de uma solução (contraste: cost-effectiveness). 
 
Cost-effectiveness 
Custo- efetividade. Um índice de avaliação de um determinado projeto, usado 
para comparar alternativas. Em contraste ao índice "cost-benefit", o fator 
"efetividade” não é quantificado em termos de dinheiro mas em termos dos 
resultados esperados. 
 
CoSy 
Sistema CoSy para teleconferências por computador. O software CoSy 
(acrônimo para Conferencing System) foi desenvolvido no Canadá na 
Universidade de Guelph. Foi usado por várias instituições de EAD, como na 
Open University, da Inglaterra, desde 1988). 
 
Counsellor 
Orientador de aprendizagem. Termos relacionados e quase-sinônimos: tutor, 
mentor, facilitator, moderator. 
 
Course design 
Planejamento ou projeto do curso. Concepção do curso: levantamento das 
necessidades; definição dos objetivos; seleção dos conteúdos, dos métodos de 
ensino e dos meios de apresentação; etc. Contrastar com "course 
development". Veja também "instructional design". 
 
Course development 
Desenvolvimento do curso. Elaboração dos materiais didáticos, roteiros das 
aulas, exercícios e testes, conforme o plano ou projeto do curso (course 
design). Veja também "instructional development". 
 
Instructional material 
Material didático; material de ensino. A palavra "instruction" (instrução) é usada 
nos EUA de uma maneira muito mais geral do que no Brasil (ou Inglaterra, 
Austrália, etc.) para significar "ensino" em todas as suas formas e não apenas 
"instrução como fazer algo". Em outros países da língua inglesa costuma-se 
usar o termo "teaching material". 
 
Course of study; study plan 
Plano de estudo Em EAD o plano de estudo pode ser um instrumento 
importante voltado para a individualização do curso e adaptação do conteúdo 
programático às necessidades de cada um dos participantes. 
 
Course team 
Equipe do curso. Na EAD, especialmente na Open University da Inglaterra, a 
equipe do curso inclui o pessoal docente (subject matter expert, SME), 
tecnólogos educacionais (educational technologist, instructional design) e 
pessoal de produção de material didático (message design; instructional 
development), que trabalham de maneira colaborativa como uma equipe 
multidisciplinar (multidisciplinary team). 
 



 

 

 
 
Course tutor 
Tutor de um curso. Em EAD é um elemento de grande importância na provisão 
de orientação e feedback aos participantes. 
 
Courseware 
Software educacional. Termo recentemente criado para distinguir o material 
didático apresentado por meio de computador das outras formas de software 
(programas). 
 
Credit; credit unit; credit point 
Unidade de crédito. Unidade de medida do progresso de curso ou programa de 
estudo. Por exemplo, na Universidade Aberta de Portugal uma unidade de 
crédito representa o equivalente a 22 horas estimadas de estudo. 
 
 
Credit-unit system; credit-point system 
Regime de créditos. Sistema de controle e administração do curso por meio de 
unidades de crédito. 
 
Cross-Cultural 
Acrós culturas. Termo bastante usado hoje em dia devido ao intercâmbio de 
experiências entre pessoas e grupos até de diferentes nacionalidades. Ver 
também intercultural. 
 
Cultural Factors 
Fatores Culturais. Conjunto de atitudes e valores que tendem a caracterizar 
grupos, distinguindo-os de outros. São importantes para o significado que as 
pessoas dão às suas experiências educacionais. 
 
Curriculum 
Currículo. "Por não estar sujeito a uma rigidez de uma estrutura escolar 
obrigatória, o currículo em educação a distância tem maior maleabilidade para 
acompanhar o ritmo da inovação científica." (Ferreira, R. 1985."A motivação do 
adulto", Instituto Português de Ensino a Distância, p.37). 
 
Curriculum design 
Planejamento curricular. O processo de análise de necessidades, ou avaliação 
de discrepâncias, que leva à definição dos objetivos globais, áreas de conteúdo 
prioritário, estrutura geral e abordagem preferida em relação aos métodos e 
meios de ensino-aprendizagem a serem incorporados em determinado curso 
ou programa de estudos. 
 
Cybernetics 
Cibernética. A ciência que estuda o funcionamento e o controle de sistemas 
complexos. Ver também "general systems theory". 
 
Cyberspace 
Ciberespaço. O mundo "virtual" no qual as pessoas interagem por meio de 



 

 

redes de computadores. A palavra foi inventada por William Gibson no livro de 
ficção científica "Neuromancer", mas hoje em dia já faz parte da linguagem 
coloquial, usado, por exemplo, como sinônimo da Internet. 
 

D 
Data base  
Base de dados. Um conjunto estruturado de dados sobre determinado assunto. 
A forma da estrutura pode ser hierárquica, relational, etc. Em EAD, os alunos 
utilizam bancos de dados eletrônicos como insumos para resolução de 
problemas apresentados, ou colaboram em projetos (collaborative learning) 
para criar uma base de dados sobre um assunto de interesse comum. 
 
Decision table 
Tabela de decisão. Forma de tabela que analisa e apresenta todos os 
resultados possíveis de uma decisão complexa baseade em vários fatores. É 
utilizada como ferramenta de análise de sistemas e planejamento de 
programas de computador. Também é utilizado ás vezes em materiais 
didáticos para comunicar um processo decisório complexo. É uma forma 
alternativa de apresentação de um algorítmo para resolução de determinado 
tipo de problema ("algorithm"). 
 
Delivery systems  
Sistemas de entrega ou distribuição. Em EAD refere-se às formas/sistemas 
usados para que os materiais se façam disponíveis aos alunos. Devem ser 
pensados antes do planejamento e da preparação dos materiais; devem levar 
em conta as inúmeras alternativas que a moderna tecnologia pode oferecer, 
considerando, evidentemente, o que é possível e apropriado para a 
determinada situação. 
 
Designer 
Planejador; projetista. Em EAD é o responsável pela concepção do curso e 
planejamento didático do mesmo. 
 
Desk-top publishing 
Editoração eletrônica. Refere-se, especificamente, à editoração de material por 
computadores pessoais, usando processadores de texto (word processor) e 
diversos softwares de computação gráfica (computer graphics). 
 
Developer 
Elaborador; produtor. Em EAD, é o responsável pela elaboração dos meios e 
materiais didáticos. 
 
 
Diagnostic test  
Teste diagnóstico. Em contraste ao teste de aquisição (achievement test), o 



 

 

teste diagnóstico está usado para identificar o que um determinado aluno já 
sabe e, portanto, o que ele deve estudar para completar seus estudos. 
 
Didactic material  
Material didático. Outras palavras, mais usadas em inglês, incluem instructional 
material e teaching material . 
 
Diffusion  
Difusão. Processo de chamar a atenção e estender o uso de novo currículo/ 
método de ensino ou qualquer outra inovação educacional. 
 
Digital  
Digital Qualquer dispositivo ou sistema que opera na base de lógica digital, ou 
seja, o sistema binário de estados do sistema (ligado ou desligado; 1 ou 0). Na 
EAD, o impacto da "revolução digital" de armazenamento e transmissão de 
toda forma de informação por sistemas digitais ainda não foi sentida em sua 
plenitude. No futuro, várias novas alternativas de EAD deverão aparecer como 
resultado dessa revolução. 
Discovery learning 
Aprendizagem por descoberta. Metodologias de organização do processo de 
ensino-aprendizagem para facilitar que o aluno descubra os conceitos e 
princípios atrás de um fenômeno observado. Uma forma de aprendizagem 
experiencial (experiential learning). Pode, ou não, incorporar a filosofia do 
construtivismo (constructivism). 
 
Distance education 
Educação a distância. Existem diversas definições de EAD. Algumas enfatizam 
o fator de distância geográfica entre professor e alunos. Outras enfatizam o uso 
de tecnologias de comunicação. A mais abrangente inclui todas as formas de 
ensino-aprendizagem nas quais os alunos e/ou os professores se comunicam 
de qualquer maneira além de reuniões presenciais em sala de aula. Esta 
definição inclui casos tais como: alunos espalhados geograficamente e 
estudando sozinhos por grande parte do tempo, mas participando de reuniões 
de grupo regulares em centros de estudo ou telepostos (study center; learning 
center), com ou sem a presença de um tutor ou facilitador; alunos e 
professores morando no mesmo local e freqüentando a mesma instituição de 
ensino presencial, que por motivos de conveniência de horários e não 
problemas de distância geográfica comunicam-se por meio de redes de 
computadores (Email). 
 
Distance education institution 
Instituição de educação a distância. Escola, universidade ou outra instituição 
educacional que utiliza EAD como sistema principal de ensino-aprendizagem, 
em contraste a uma instituição principalmente presencial que ás vezes utiliza 
EAD para ministrar determinados cursos ou módulos de um curso. 
 
Distance educator 
Especialista em ensino a distância. O termo pode ser usado para descrever os 
estudiosos no assunto, ou professores e tutores que trabalham em sistemas de 
EAD. 



 

 

 
Distance learning 
Aprendizagem a distância. O processo de aprendizagem sem contato pessoal 
regular com um professor ou com outros colegas em sala de aula presencial. 
 
Distance teaching  
Ensino a distância. O processo de ensino sem contato pessoal regular em 
regime presencial. 
 
Download 
Copiar um arquivo eletrônico; download. O processo de captura de informações 
pela cópia de arquivos localizados em computadores distantes por seu próprio 
computador local. É um dos principais usos de redes de computadores como a 
Internet e um fator importante no atual crescimento de uso da EAD. Ver 
também: upload. 
 
 
 
Drop out 
Desistir/abandonar;desistência/abando-no. Em EAD refere-se ao abandono do 
curso pelo estudante. O índice "drop out rate" é considerado um fator muito 
importante em cursos de EAD e, portanto, é freqüentemente citado e 
cuidadosamente controlado. 
 
Drop out rate  
Índice de desistência. A porcentagem dos estudantes que desiste antes de 
terminar determinado curso. 
 

E 
Earth station 
Estação terrestre. A combinação de antena, amplificador etc., necessária para 
receber uma transmissão de um satélite. O terminal receptor de uma 
videoconferência. 
 
Editing 
Edição Em termos de material auto-instrucional, por exemplo, trata-se do 
processo de finalizar os materiais nos seus vários aspectos, para reprodução. 
É um processo ligado à idéia de controle de qualidade. 
 
Education, traditional /conventional  
Educação tradicional ou convencional. Em EAD, geralmente quer dizer 
educação presencial. Ver "conventional education". 
 
Education, recurrent 
Educação continuada. Ver também "permanent education". 



 

 

 
Educational broadcast 
Emissão educativa. Uso geralmente restrito para programas de radiodifusão e 
televisão educativa. 
 
Educational policy 
Política educacional. Em inglês existe uma diferença importante entre a palavra 
"policy" e a palavra "politics". 
 
Educational radio  
Radiodifusão educativa. Nos EUA usa-se também o termo "instructional radio" 
quando o rádio forma parte integral e formal de um curso (veja também 
"educational television"). 
 
Educational technologist  
Tecnólogo educacional. Pessoa que pratica a tecnologia educacional. Já que a 
tecnologia educacional tem dois sentidos importantes, às vezes confundidos 
(ver: educational technology), este termo também costuma ser usado em dois 
sentidos. A maioria dos estudiosos no assunto enfatiza que a "aplicação 
criativa de princípios científicos para resolução de problemas práticos da 
educação" é o real papel do "tecnólogo", mas o sentido mais popular é "alguém 
que aplica meios audiovisuais e outras novidades tecnológicas ao ensino". 
 
Educational technology  
Tecnologia educacional. Este termo é usado em dois sentidos diferentes e 
importantes: aplicação de "tecnologias" (quer dizer, máquinas) no processo de 
ensino; aplicação de "ciências de ensino-aprendizagem” (psicologia, teoria 
geral de sistemas, sociologia etc.) no processo de planejamento, execução e 
avaliação de ensino. 
 
Educational television 
Televisão educativa. Em inglês, costuma-se diferenciar o uso "educacional" 
(ocasional ou periférico e geralmente não formal) e o uso "instrucional" (regular, 
integrado e formal) da televisão e de outros meios de ensino. 
 
Electronic mail  
Correio eletrônico. Ver Email 
 
Electronic performance support system  
Sistema eletrônico de apoio do desempenho. Sistemas de fornecimento de 
todas as informações necessárias no trabalho por meio de computadores e 
redes diretamente para o local de trabalho "na hora certa". Ver "just-in-time 
training". 
 
Email  
Correio eletrônico. A conveniência e a economia de modernos sistemas de 
correio eletrônico estão tornando este meio um componente indispensável a 
qualquer sistema de educação. 
 
 



 

 

Entry requirements  
Condições de entrada, pré-requisitos. Os pré-requisitos acadêmicos e outros 
para ingressar em determinado curso ou programa de estudo. Ver 
"prerequisites". 
 
 
Entry-level skills  
Habilidades de entrada ao curso. Em EAD é especialmente importante definir 
as habilidades de entrada, para adequar o conteúdo à clientela prevista. 
 
EPSS 
Sistema eletrônico de apoio de desempenho. Ver: "Electronic performance 
support system". 
 
Ethernet 
Ethernet. Rede local (local área network; LAN) que conecta computadores e 
periféricos por meio de cabos convencionais de fios de cobre. 
 
 
Evaluation 
Avaliação. Ato/ação de estimativa do valor de uma coisa/sistema; processo 
através do qual chegamos a um julgamento. Nos Estados Unidos, assim como 
no Brasil, a palavra é aplicada aos alunos e ao processo de medir o resultado 
do aluno. Na Inglaterra é chamado de assessment. 
 
Exercise  
Exercício. Em EAD: as tarefas de estudo/aprendizagem indicadas no material 
didático do curso. 
 
Exercise booklet 
Caderno de exercícios. Em EAD, refere-se a um caderno separado destinado a 
ser devolvido ao tutor a distância após a resolução dos exercícios. 
 
Exercise, self-checking  
Exercício de auto-correção. Exercícios com gabaritos de respostas fornecidos 
ao estudante, ou corrigidos automaticamente pelo computador. 
 
Experiential learning 
Aprendizagem experiencial. Refere-se aos diversos métodos de ensino e 
aprendizagem que leva o estudante a criar seu próprio conhecimento pela 
análise das experiências apresentadas/vivenciadas. 
 
Extrinsic motivation 
Motivação extrínseca. Estudo motivado por fatores externos ao estudante, tais 
como as exigências de trabalho, a situação econômica, o desejo dos pais, ou 
as forças socioculturais. 
 



 

 

F 
Face-to-face teaching/learning 
Ensino/aprendizagem presencial. Termo coloquial, que, em sua versão inglesa, 
virou muito mais aceito como termo técnico do que o equivalente "cara-a-cara" 
em português. 
 
Facilitator  
Facilitador. Orientador de aprendizagem. Geralmente usado quando o 
processo de orientação é voltado para facilitar o processo de construção do 
conhecimento pelos próprios alunos (ver "constructivism"). Em alguns sistemas 
de EAD, como, por exemplo, o Telecurso 2000 (Ver Telecourse)  
é o responsável pela coordenação, orientação, acompanhamento, controle e 
avaliação da prática pedagógica desenvolvida na telessala e no centro 
controlador. 
 
 
Facsimile  
Facsimile (Fax). Em EAD, o Fax pode ser usado para acelerar o processo de 
interação, mesmo sem acesso a redes de computadores e outras tecnologias 
mais sofisticadas. 
 
Factual knowledge 
Conhecimentos fatuais; fatos. No ensino e no planejamento instrucional é útil 
distinguir "factual knowledge" e "conceptual knowledge". 
 
Failure rate  
Índice de reprovação. Em EAD, o índice de reprovação é muitas vezes menos 
importante do que o índice de desistência ou "drop out rate". 
 
FAQ  
FAQ; Perguntas freqüentes "Frequently Asked Questions". Sigla que já entrou 
na gíria de quem trabalha com tecnologias avançadas, para descrever 
sistemas de ajuda e apoio ao usuário em forma de arquivos ou listas de 
respostas às perguntas ou problemas que ocorrem com maior freqüência. 
 
Fax  
Fax. Ver: facsimile . 
 
Feedback  
Retroalimentação. Termo técnico da cibernética (cybernetics) relacionado com 
o auto-controle de um sistema pela análise dos resultados obtidos. Agora 
usado na EAD para qualquer forma de fluxo de informações do tutor ao aluno, 
ou de um gabarito de respostas pré-preparadas. 
 



 

 

Feedforward  
Pro - alimentação. Termo técnico de cibernética (cybernetics): o fluxo de 
informações de uma fase de um processo para uma fase posterior. Em EAD, 
significa organização de material didático para permitir ao usuário acesso fácil 
às informações desejadas (ver: "information mapping"; "structured writing") 
 
Fiber optics 
Fibra ótica. Um cabo formado de fios de vidro de alta pureza que transmite 
informações contidas em transmissões de luz com uma velocidade muito mais 
rápida do que os cabos convencionais de fios de cobre. Os sistemas de 
telecomunicação do mundo inteiro estão aos poucos migrando de cabos de 
cobre para fibra ótica. Em EAD, esta tendência é importante pois sistemas de 
fibra ótica geralmente possuem uma capilaridade (bandwidth) muito maior do 
que os sistemas convencionais, permitindo a transferência barata de 
programas de vídeo em tempo real (synchronous communication; real time), 
tornando a videoconferência (videoconference) em meio de educação 
economicamente viável. 
 
Field training 
Trabalho de campo. Em EAD, a incorporação de trabalho prático a ser 
executado pelo estudante no próprio local onde mora ou trabalha. 
 
Film, educational/ instructional 
Filme/filmes educational(is)/ instructional(is) 
 
Flame  
Inflamar a conversa; insultar ou xingar os outros participantes. Termo coloquial 
para um fenômeno muito comum em conversas eletrônicas na Internet e outras 
redes: uso de linguagem agressiva, ofensiva, pornográfica e geralmente 
inflamatória pelo participante. Alguns acreditam que esse é um fenômeno 
causado pela tentativa de superar as limitações da comunicação de emoções 
em sistemas de comunicação a distância. Outros consideram o fenômeno 
como a exploração por pessoas mal intencionadas, da relativa anonimidade de 
comunicação por meio de redes públicas (equivalente ao "trote" em sistemas 
telefônicos). O fenômeno tem sido foco de muita discussão e pesquisa. 
 
Flexible learning 
Aprendizagem flexível. Quase um sinônimo para o termo Open Learning. Outra 
versão deste termo é "flexistudy". 
 
Flexible timetable  
Horário flexível; cronograma flexível. Dois sentidos: flexibilidade na escolha dos 
horários de estudo pelo estudante, assim resolvendo conflitos entre o curso e 
outros compromissos; flexibilidade na execução das tarefas do curso, assim 
permitindo que cada estudante siga seu próprio ritmo de estudo e complete o 
curso quando for conveniente. 
 
Flexistudy 
Estudo flexível. Termo inventado para cursos que permitem ao usuário seguir 
horários e/ou cronogramas flexíveis (ver: flexible timetable; open learning) 



 

 

 
Flow-chart 
Fluxograma. Forma gráfica de apresentação de um processo qualquer. Pode 
ser um processo de execução de uma tarefa, de fabricação de uma coisa, ou 
de decisão para resolução de um problema. Os fluxogramas de decisão são 
muito usados em materiais didáticos para comunicar processos complexos de 
pensamento analítico. Muitas vezes, estes fluxogramas adotam o formato de 
apresentação de um algorítmo binário ("algorithm") que reduz todo o processo 
decisório a uma série de perguntas tipo sim/não ("yes/no questions"), seguindo 
as normas de trabalho de analistas de sistema e programadores de software 
para computadores. Ás vezes, este reducionismo do processo decisório 
humano é útil. Outras vezes, leva a uma apresentação inapropriada do 
processo de pensamento crítico do ser humano, que freqüentemente não é 
algorítmico, mas sim heurístico (ver "heuristic"). 
 
Footprint  
Área de cobertura (de um satélite). A área coberta pela transmissão ou 
recepção de sinais de um satélite. Geralmente isso é equivalente à área 
acessível em linha reta do satélite. No caso de um satélite em órbita 
geostacionária (geostationary), a área sempre fica a mesma, permitindo 
recepção ou transmissão de sinais por meio do satélite a qualquer hora do dia. 
No caso de um satélite que orbita a terra, a área de cobertura está em 
mudança constante, permitindo o uso desse satélite por determinado ponto na 
terra apenas durante determinado horário, quando o satélite está "em cima do 
horizonte". 
 
Format 
Formato ou layout. Decisões feitas sobre a forma pela qual um recurso didático 
é apresentado ao aluno podem refletir muito na sua qualidade. Podem afetar o 
aluno de várias maneiras. 
 
Formative evaluation  
Avaliação efetuada durante o processo de ensino-aprendizagem que se destina 
a melhorar a aprendizagem individual ou a qualidade de alguns aspectos do 
programa. 
 
Frame  
Quadro; porção individual. Parte de material de aprendizagem como, por 
exemplo, página de texto, ilustração ou tabela em audiovisuais; tela com 
informação que pode ser reproduzida como "hard copy", em aprendizagem 
baseada em computador. 
 
Free reception  
Recepção livre; recepção isolada. Sentido genérico: recepção de programas 
educativos livremente transmitidos e distribuídos pelos sistemas de rádio e TV 
educativas.Sentido específico (Telecurso2000): modalidade de recepção do 
telecurso cuja audiência é feita pelo aluno em qualquer lugar que possui um 
aparelho de TV, sem nenhum acompanhamento ou controle. 
 



 

 

Frequency  
Freqüência. A freqüência de oscilação de ondas eletromagnéticas. A medida 
básica é o Hertz, que equivale a um ciclo por segundo. Termo usado também 
para identificação de um determinado programa ou serviço de 
telecomunicações. 
 
FTP 
FTP. Sigla para "File Transfer Protocol"- sistema de normas técnicas e o 
software para a transferência de dados de um computador para outro. Um dos 
usos mais comuns de redes como a Internet é a transferência de programas e 
aplicativos por meio de FTP. 
 
Full duplex  
Full duplex. Sistemas de comunicação a distância (por exemplo por telefone 
ampliado ou em redes de computadores) que permitem comunicação completa 
e constante em ambas as direções. Em sistemas de teleconferências, isso 
significa que todas as pessoas participando de uma discussão podem falar ou 
ouvir os outros, exatamente como ocorre em discussões presenciais, sem a 
necessidade de ligar e desligar chaves ou dar outros sinais para controlar o 
processo de comunicação. 
 
 
Functional block  
Bloco funcional. Termo técnico da metodologia de planejamento e redação 
de material didático chamada de "mapeamento de informações" (information 
mapping). Os blocos funcionais são os "átomos" de informação através dos 
quais se formam "mapas" (information map) sobre determinados assuntos que 
permitem ao leitor identificar, de antemão, quais as partes do material que são 
relevantes. 
 

G 
General systems theory  
Teoria geral de sistemas. Teoria interdisciplinar que explica o funcionamento de 
sistemas complexos. É parte da cibernética ("cybernetics"). 
 
Geostationary 
Geoestacionário. Um satélite em órbita de altura que resulta na rotação do 
satélite ao redor da terra com a mesma velocidade angular da terra. O 
resultado é que o satélite acompanha a rotação da terra e parece estacionário, 
sempre sobre o mesmo ponto na terra. Esta órbita é chamada de órbita de 
Clarke. O escritor de ficção científica Arthur Clarke foi o primeiro 
a sugerir o uso dessa técnica (em 1945) antes que os primeiros satélites de 
comunicação fossem produzidos. A importância dessa técnica para a EAD é 
que um satélite em órbita geoestacionária garante transmissão de programas e 
outros serviços de telecomunicação a qualquer hora, para uma região 



 

 

predeterminada da terra, o "footprint” do satélite. Uma rede de satélites 
geoestacionários, posicionados cuidadosamente em pontos diferentes da órbita 
do Clarke pode providenciar uma cobertura de comunicação sobre qualquer 
área do mundo que se deseje. 
 
Gigahertz  
Gigahertz (GHz). Um bilhão de ciclos por segundo. Sinais acima de 3 GHz são 
chamados de microondas (microwaves). Ver: Hertz; Megahertz. 
 
Goals  
Objetivos; metas. Termo usado para descrever os objetivos gerais, não 
quantificados, de um projeto ou curso. Ver a relação com "aim of teaching". 
 
Glossary 
Glossário. Materiais didáticos para EAD quase sempre contém glossários de 
termos técnicos usados no texto principal. Em software educacional interativo, 
o glossário pode ser parte da "interface" que permite a livre navegação pelo 
conteúdo. 
 
GOPHER 
GOPHER. Um sistema de normas técnicas (protocol) projetado para facilitar a 
navegação na Internet para encontrar as informações desejadas. 
Um dos primeiros sistemas de navegação (browser) da Internet, que utiliza 
comandos de texto em vez da interface gráfica que é aspecto característico do 
ambiente Windows e dos mais modernos sistemas de navegação como Mosaic 
e Netscape. 
 
Group learning  
Aprendizagem em grupo. Em EAD "tradicional", aprendizagem em grupo ocorre 
quando alunos que moram em um local formam um grupo autônomo de estudo 
(autonomous study group; study group; self-help group) ou quando o sistema 
fornece tutores ou orientadores locais que reúnem os alunos periodicamente 
(group tutorial) em centros de estudo ou telesalas (study centre). Na EAD 
"moderna" utiliza-se também "grupos virtuais" (virtual group). 
 
Group tutorial  
Tutorial em grupo. Em sistemas de EAD que fornecem tutores locais, ou 
telessalas, o tutor reúne os alunos periodicamente para uma aula presencial. 
 
Groupware 
Software para trabalho colaborativo. Ambientes de trabalho implementados em 
redes de computadores para permitir que grupos de pessoas trabalhem 
colaborativamente a distância, no mesmo documento/projeto. 
 
Guide  
Orientar; orientador. Em EAD: orientador de aprendizagem. 
 
Guidance  
Orientação; direção. Orientação da aprendizagem; orientação profissional, 
moral, geral ou de carreira. 



 

 

 
Guided discovery  
Descoberta dirigida. Técnica de organização do processo de ensino que ajudar 
o aluno a descobrir certos princípios ou conceitos pré-estabelecidos. 
 
Guided discussion/ conversation 
Intercâmbio didático dirigido. Técnica de trabalho em grupo usado em 
teleconferências. 
 

H 
Hardware 
Equipamentos de informática. Termo usado sem tradução para descrever os 
componentes físicos de um sistema. Ver também "software". 
 
Hertz 
Hertz (Hz). A medida básica da freqüência de ondas eletromagnéticas. 1 Hz = 
1 ciclo por segundo (Ver: Megahertz; Gigahertz). 
 
Heuristic  
Heurístico. Processo de pensamento analítico para resolução de problemas 
complexos que não segue um procedimento padronizado de uma série de 
passos ("algorithm"), mas utiliza análise da experiência prévia de problemas 
semelhantes, análise de casos analógicos, aplicação de pensamento ou 
enfoque sistêmico ("systemic/systems approach") e outras técnicas de 
pensamento criativo para formar uma tentativa de solução em forma de uma 
hipótese a ser testada na prática. O termo também é usado para as técnicas 
específicas de pensamento crítico e criativo tipicamente usadas neste processo 
de resolução de problemas complexos. 
 
Home situation/ learning environment 
Ambiente de estudo/ aprendizagem em casa. As condições de estudo em casa 
(espaço físico, silêncio, material didático, tempo livre) que influenciam na 
eficácia da EAD. 
 
Hot spot  
Área quente. Em sistemas eletrônicos de apresentação de informações, 
determinadas áreas da tela podem ser ativas ou "quentes", de forma que um 
clic do mouse ou toque do dedo do usuário abre janelas (windows) com outras 
informações suplementares ou aciona um ligação ou elo (link) entre a tela atual 
e outras telas do sistema. 
 
HTML 
HTML. Sigla para "Hypertext Markup Language". O código usado para 
transformar qualquer documento comum em documento accessível a distância 



 

 

pela rede mundial (World-Wide Web; WWW) e navegável por meio das 
ferramentas de busca de informações na Internet (browser). 
 
HTTP 
HTTP. Sigla para Hypertext Transfer Protocol. As normas para indicar que um 
website na Internet é de fato localizado na WWW (World-Wide Web). Todo 
endereço de um site na WWW começa com esta sigla. 
 
Hypermedia 
Hipermídia. Ambiente de informações apresentadas por meios múltiplos 
(multimedia) e organizados em forma de rede capaz de ser navegada pelo 
usuário, como se fosse um hipertexto (hypertext). 
 
Hypertext 
Hipertexto. Texto organizado em forma de rede de itens ou módulos de 
informação (node) interligados entre si (link) permitindo ao usuário "navegar" 
seguindo sua própria seqüência de estudo (user control). Ver também: 
hypermedia. 
 

I 
Icons 
Ícones. Símbolos visuais utilizados para representar ações ou circunstâncias. 
Indicam a necessidade de uma ação particular ou reposta do usuário. 
Ilustrations 
Ilustrações. Podem referir-se a uma série de sinais gráficos usados em figuras 
e textos. Alguns exemplos são: diagramas, gráficos e mapas. 
 
Implementation 
Implementação. Pode ter dois significados: interação de uma inovação com seu 
ambiente - uma macro-definição apropriada para ver o processo de fora; atuais 
atividades dos envolvidos no uso de uma inovação- nível micro. Ver 
"innovation". 
 
Independent learner.  
Aprendiz autônomo ou independente. Estudante que está dirigindo seu próprio 
programa de estudo, tanto em termos do conteúdo como em termos dos 
métodos de estudo. 
 
 
Independent study  
Estudo autônomo ou independente. Processo de estudo independente, que 
nem sempre significa estudo individual. Pode ser em grupo independente da 
direção do professor ou da instituição. 
 



 

 

Index  
Índice. O índice (ou outro sistema de referência e consulta) é um componente 
de grande importância em qualquer material didático a ser usado em EAD. 
 
Individualization  
Individualização. Em EAD, como em qualquer processo educativo, é 
necessário considerar as diferenças individuais já que estão presentes em 
qualquer grupo de alunos. Ver individualized learning. 
 
Individual tutorial  
Tutorial individual. Aula/orientação para um só aluno. Em EAD, esta orientação 
pode ser dada assincronicamente, por meio de correio eletrônico. Ver também 
"asynchronous communication". 
 
Individualized learning  
Aprendizagem individualizada. Processo de adaptação do conteúdo e dos 
métodos de ensino às necessidades e ao estilo de aprendizagem de cada 
aluno. 
 
 
Individualized teaching  
Ensino individualizado. Processo de ensino individual ou em grupos pequenos, 
permitindo ao professor atender aos problemas/necessidades de aprendizagem 
de cada aluno. 
 
Industrialized learning 
Aprendizagem industrializada. Termo usado para sistemas de EAD em larga 
escala, processando grandes números de estudantes por ano em cada curso. 
O termo é associado a conceitos de custo-efetividade (cost-effectiveness) da 
EAD. (Ver também: industrialized system). 
 
Industrialized system 
Sistema industrializado. Um sistema semelhante ao processo de produção 
industrial, tendo implícitos os conceitos de produtividade, divisão de trabalho, 
produção em massa, entre outros. Muitas vezes o termo é utilizado como 
crítica aos grandes sistemas de EAD que deixam de atender às necessidades 
e diferenças individuais dos seus estudantes. 
 
Informatics 
Informática. As ciências e tecnologias aplicadas de computação e 
processamento de dados (veja "computer science"). 
 
Information map 
Mapa de informação. Uma unidade de apresentação de informação que 
apresenta as seguintes características: é restrita a um assunto bem definido, 
contém todas as informações que possam interessar a qualquer pessoa que 
venha a estudar o referido assunto; as informações são organizadas em 
"blocos funcionais", cada bloco contribuindo apenas a um aspecto específico 
da mensagem total (definição, exemplo, ilustração, sinônimo, procedimento 
etc); cada bloco de informação sendo completo e auto-suficiente, de maneira 



 

 

que o leitor possa ler os blocos em qualquer seqüência sem perder o sentido 
da mensagem; cada bloco tem um título funcional que identifica para o leitor a 
contribuição específica do seu conteúdo sem a necessidade de leitura prévia 
do mesmo; o estilo da redação do conteúdo utiliza linguagem simples e 
diversas técnicas de comunicação e memorização de informações, baseadas 
em princípios comprovados por pesquisa em vários campos de psicologia e de 
teorias de comunicação e motivação. Um "atlas" de mapas de informação é o 
resultado do processo de "mapeamento de informações" (information 
mapping). 
 
Information mapping  
Mapeamento de informações. Metodologia de elaboração de textos, fortemente 
baseada em princípios e pesquisas de ensino, aprendizagem e comunicação. 
Os textos têm as características de hipertexto (hypertext) e contêm sistemas de 
organização e índices que permitem ao usuário encontrar com rapidez as 
informações relevantes (ver: feedforward). 
Os "elementos" de uma rede de informações assim elaborada são os "mapas 
de informação" (information map). Cada mapa é construído de um certo 
número de "blocos funcionais" (functional block). O resultante sistema de 
informações é modular até o nível do bloco (equivalente a um parágrafo), que 
permite ao usuário um alto grau de controle sobre sua leitura. Pesquisas 
mostram reduções de tempo de leitura e de dificuldades de compreensão ou 
aplicação das informações da ordem de 70% ou mais. 
 
Information Superhighway 
Supervia de informação. Termo "político" inventado nos EUA para descrever os 
futuros sistemas nacionais de telecomunicações de enorme velocidade e 
capilaridade (bandwidth), capazes de transmitir qualquer forma de informações 
em grandes quantidades. O termo oficial é a "National Information 
Infrastructure" ou NII. Promete, entre outras coisas, fornecer mais que 500 
canais de TV para todo o país, um recurso potencial que está despertando o 
interesse de educadores pelo seu potencial para EAD. É comum ouvir o termo 
usado como sinônimo para a Internet, mas isso não é correto. 
A capacidade e velocidade da atual Internet é muito pequena em comparação 
com os projetos da NII. 
 
Information technology  
Informática; tecnologia de informação. Dois sentidos: o processo de aplicação 
de ciências da informação na solução de problemas práticos de planejamento, 
desenvolvimento e implementação de sistemas de processamento de 
informação; o uso mais popular é como sinônimo para a informática 
(informatics; computer science). 
 
Innovation 
Inovação. Idéia ou prática que é percebida pelo indivíduo ou outra unidade de 
adoção como nova. No que concerne ao comportamento humano, pouco 
importa se a idéia é "objetivamente" nova. Sendo nova para o indivíduo, é uma 
inovação. 
 
 



 

 

 
 
 
Input peripheral 
Periférico de entrada. Qualquer instrumento usado para alimentar um 
computador com os dados necessários para determinada tarefa (ex: teclado, 
mouse, scanner, light-pen). 
 
In-service training 
Treinamento em serviço. Na atualidade, grande parte de treinamento em 
serviço está sendo implementado através de EAD. Ver também "electronic 
performance support system"ou "EPSS". 
 
Instruction 
Instrução; ensino. Nos EUA, este termo costuma ser usado no sentido genérico 
de "ensino". Em alguns outros países, significa o processo de "ensino dirigido" 
ou "instrução prática". 
 
Instruction, programmed 
Instrução programada. Técnica de ensino em passos pequenos, geralmente 
por meio de texto ou outro material didático "programado". 
 
Instructional design 
Planejamento/projeto instrucional. A fase de concepção do sistema de ensino-
aprendizagem e de todos seus aspectos operacionais, sistemas de avaliação, 
seleção de métodos e meios instrucionais e projeto de materiais instrucionais a 
serem adquiridos ou elaborados. 
 
Instructional development 
Desenvolvimento do sistema instrucional. A fase de elaboração, avaliação 
formativa (formative evaluation) e produção dos materiais didáticos e todos os 
outros componentes do sistema de ensino. Ver também: message design. 
 
Instructional material 
Material didático. Ver também "educational material" e "teaching material". 
 
Instructional program 
Programa instrucional. Material auto-didático, elaborado segundo os princípios 
de instrução programada. Ver "programmed instruction/ learning" e instruction, 
programmed ". 
 
Instructional technology  
Tecnologia instrucional/ educacional. Este termo é preferido nos EUA. Muitos 
outros países preferem utilizar "educational technology" ou "learning 
technology". 
 
 
 
 
 



 

 

Integrated network 
Rede integrada. Termo usado em vários sentidos, mas sempre enfatizando a 
utilização de um sistema físico (a rede) para diversas funções. Um exemplo é 
ISDN (Integrated Services Digital Network). 
 
 
Integrated Services Digital Network  
Rede digital de serviços integrados(Usa-se "ISDN"). Sistemas modernos 
digitais de ISDN são capazes de transmitir diversos tipos de informações 
(telefone, televisão, dados, programas etc.), simultaneamente, pelo mesmo 
sistema físico ou canal (channel). Sistemas ISDN têm capacidade e velocidade 
mais altas que os sistemas convencionais de telecomunicações. Podem ser as 
bases da prometida "supervia de informações" (Information Superhighway) que 
está sendo projetada para o futuro pelo governo dos EUA. 
 
INTELSAT 
INTELSAT "International Telecommunications Satellite Organization". A 
organização que opera uma rede de satélites para transmissões internacionais. 
 
Interaction 
Interação. A troca de informação entre os participantes do processo de 
ensino/aprendizagem. Em EAD, existem várias formas de interação: (guidance; 
conversation; guided conversation; feedback; feedforward; etc). 
 
Interactive 
Interativo. Muitos tipos diferentes de materiais didáticos são chamados de 
"interativos". Alguns deles são apenas interativos no sentido de oferecer pistas 
alternativas de navegação (ver "feed-forward"). Outros são interativos no 
sentido de corrigir os erros do aluno e oferecer novas explicações e 
oportunidades de prática (ver "feedback"). Ainda outros são interativos no 
sentido de adaptação ao comportamento do aluno/usuário (ver "simulation"). 
 
Interactivity  
Interatividade. A característica resultante da interligação de dois ou mais 
sistemas, de forma que as ações de um resulta em reações do outro, que por 
sua vez resulta em novas ações do primeiro e assim adiante. O grau, ou 
profundidade deste processo de interação pode ser bastante diferente em 
sistemas diferentes (ver "interactive"). 
 
Intercultural  
Intercultural. Que envolve interação entre mais de uma cultura. Ver também 
cross-cultural. 
 
Interdisciplinarity 
Interdisciplinaridade. Conexão entre várias disciplinas/conteúdos, em vários 
níveis/dimensões. Pode referir-se à concepção geral do sistema ou ao aspecto 
ensino-aprendizagem propriamente dito, ou ambos. 
 
Interface 
Interface. Ambiente de interação homem/máquina em qualquer sistema de 



 

 

informática ou automação. O projeto de uma interface eficiente, fácil de 
manusear e amigável (user-friendly) é um fator importante no planejamento de 
qualquer sistema de comunicação não-presencial. 
 
 
 
International Telecommunications Union 
União Internacional de Telecomunicações. A UIT (inglês: ITU) é o órgão das 
Nações Unidas responsável pela coordenação internacional das normas e 
diretrizes de telecomunicações. Sediada em Genebra, Suíça. 
 
Internet  
Internet. A internacional "rede das redes" de computadores que possibilita a 
comunicação global entre milhões de usuários. Recentemente, a Internet, e 
especialmente a WWW ou World-Wide-Web virou o meio de EAD de maior 
crescimento. 
 
Interpersonal domain 
Domínio interpessoal. Um quarto domínio de competência humana que 
abrange as habilidades de interação eficaz com outras pessoas. Veja também; 
affective domain; cognitive domain; psychomotor domain. 
 
Intrinsic motivation 
Motivação intrínseca. Estudo motivado por fatores internos ao estudante, tais 
como curiosidade, interesse pelo assunto ou vontade de estudar. 
 
Introduction 
Introdução. Em materiais didáticos a serem estudados a distância, a introdução 
é um componente muito importante pois define o que deve ser estudado 
(objetivos - objectives) e por que estudar (justificativa - rationale). Uma 
introdução difere de um organizador prévio (advance organizer) pelo fato de 
que se refere ao conteúdo específico da aula, e de um sumário (summary) pelo 
fato de que não apresenta o conteúdo ou sua estrutura de maneira detalhada. 
 
IP 
IP. Sigla para "Internet Protocol", a norma (protocol) que define o processo de 
endereçamento e transmissão de dados pela Internet. Veja também: TCP. 
 
IRC  
IRC. Sigla para "Internet Relay Chat", um sistema que permite discussões em 
grupo em tempo real (real time) na Internet. É um exemplo de chat: 
comunicação sincrônica (synchronous communication) em redes de 
computadores, de muita importância para futuros sistemas de EAD. 
 
ISDN 
ISDN. Veja: Integrated Services Digital Network. 
 
ITU  
UIT. União Internacional de Telecomunicações sediada em Genebra. Ver: 
International Telecommunications Union. 



 

 

 

J 
JIT  
Just-in-Time. Ver: just-in-time. 
 
Job-aid 
Ajuda de trabalho. Ver: job performance aid. 
 
Job performance aid  
Ajuda de trabalho, ou de desempenho do trabalho. Pode ser concreta (uma 
ferramenta qualquer) ou abstrata (manual, tabela, lembrete). Ver também 
"performance support system", "electronic performance support system" ou 
"EPSS". 
 
JPEG  
JPEG. Sigla para "Joint Picture Expert Group" que estabeleceu normas para a 
compressão de imagens estáticas (ver: compression). 
 
Just-in-time training 
Treinamento certo, na hora certa. Conceito de treinamento contínuo em 
serviço, de acordo com as necessidades individuais. 
 

K 
Knowledge-base  
Base de conhecimento. É importante distinguir o conceito de uma base de 
conhecimento, e uma base de dados ( data base ). Uma base de conhecimento 
é um conjunto estruturado de conceitos e princípios que serve para explicar um 
assunto complexo ou para resolver determinada categoria de problemas. Em 
EAD, o aluno pode usar uma base de conhecimentos como um manual de 
referência ou como um tipo de ajuda de trabalho (job performance aid). 
 
Knowledge, conceptual  
Conhecimentos conceituais; conceitos. No ensino e no planejamento 
instrucional é útil distinguir "conceptual knowledge" e "factual knowledge". 
 
Knowledge, factual 
Conhecimentos fatuais; fatos. No ensino e no planejamento instrucional é útil 
distinguir "factual knowledge" e "conceptual knowledge" 
 
 



 

 

Knowledge, previous/ prior/ entry 
Conhecimentos prévios / de entrada. Os conhecimentos anteriores à situação 
de aprendizagem que o estudante traz consigo. 
 

L 
Laboratory, language 
Laboratório de línguas / idiomas. No passado, o laboratório de línguas era 
supervisionado pelo professor que escutava e corrigia a pronúncia dos alunos. 
Sistemas modernos de ensino por computador (computer assisted instruction) 
que utilizam comunicação em redes (computer mediated communication), ou 
sofisticado software de reconhecimento de voz, podem oferecer os mesmos 
benefícios para alunos estudando em regime de EAD. 
 
Laboratory method  
Ensino experimental; método de laboratório. Método de ensino-aprendizagem 
baseado no uso de equipamentos e objetos práticos. Pode, ou não, ser 
conduzido em regime de aprendizagem por descoberta (discovery learning). 
Pode, ou não, ser baseado em teorias construtivistas de educação. Não é um 
método de fácil utilização em EAD devido à necessidade de fornecer material 
concreto aos alunos a distância. As universidades abertas (open university) 
desenvolveram várias soluções, por exemplo o emprego de "laboratory kits" 
para experiências simplificadas em casa, ou a simulação por computador 
(computer simulation) das experiências práticas como uma forma de 
"laboratório virtual" (virtual laboratory). 
 
LAN  
Rede local; LAN. Sigla para "Local Area Network". 
 
Laser 
Laser. Uma fonte muito condensada e coerente de luz. Entre muitas 
aplicações, raios laser são usados em sistemas de telecomunicação que 
utilizam fibra ótica (fiber optics). 
 
Learner characteristics  
Características do aluno. Informações sobre o aluno, seu potencial, seu 
desempenho anterior, seu estilo preferido de aprendizagem e outros fatores. 
 
Learner centered  
Centrado no estudante. Sistema de ensino-aprendizagem que leva em conta as 
necessidades e as características específicas do estudante mais do que o 
conteúdo ou sistema predefinidos. Contrasta com "subject centred". 
 
Learning activity/ task 
Atividade ou tarefa de aprendizagem. Em EAD, são as tarefas incluídas nos 
materiais didáticos. 



 

 

 
 
Learning aid  
Ajuda de estudo/ aprendizagem. Ver "job performance aid"; job-aid"; 
"performance support system"; "EPSS". 
 
Learning Center 
Centro de aprendizagem. Geralmente uma sala com computadores ou outros 
meios de apresentação e ensino, equipada para aprendizagem individualizada 
(contraste: study center). 
 
Learning contract 
Contrato de estudo/ aprendizagem. Um método de individualização do curso. 
Muito usado em EAD, especialmente com adultos e estudantes mais maduros. 
 
Learning material  
Material de estudo; material didático. Ver também:, teaching material, 
instructional material, didactic material. 
 
Learning médium 
Meio de estudo/ aprendizagem. O "veículo" que leva as mensagens do tutor ao 
estudante. 
 
Learning method 
Método de estudo ou aprendizagem. Em EAD é especialmente importante 
adequar o curso aos métodos de estudo preferidos pelos estudantes. 
 
 
Learning objectives/ goals 
Objetivos/metas de aprendizagem. Os resultados esperados ou planejados, 
expressos em termos das habilidades ou competências (ver "competency") a 
serem adquiridos pelos alunos. 
 
Learning outcomes/ results  
Resultados/efeitos de aprendizagem. Os resultados conseguidos na realidade. 
Contrastar com "learning objectives/goals". 
 
Learning package  
Pacote de materiais de aprendizagem. Sinônimo para módulo instrucional 
(module). 
 
Learning process  
Processo de estudo/ aprendizagem. Quase sinônimo para método de estudo 
ou aprendizagem (ver "learning method"). 
 
Learning program 
Programa de estudo. Na Inglaterra usa-se este termo como sinônimo para 
"instructional program". 
 
 



 

 

Learning style  
Estilo de aprendizagem. Termo técnico da psicologia educacional. Existem 
diversos estilos de aprendizagem e cada estudante tem o seu próprio. 
 
Learning technology  
Tecnologia educacional. Termo preferido sobre "instructional technology" na 
Inglaterra. 
 
Learning theory  
Teoria de aprendizagem. Existem diversas teorias de aprendizagem que, por 
sua vez, sugerem diversas abordagens ao processo de ensino. Na EAD é 
especialmente importante basear o sistema de ensino em princípios teóricos 
que foram previamente comprovados na prática, já que é mais difícil modificar 
o método de ensino durante o próprio processo. 
 
Lecture 
Palestra. As características de uma palestra são: processo unidirecional de 
comunicação (ver "one way communication"); poucas oportunidades de 
interação com o conteúdo ou com outros alunos (ver "interaction"). 
 
Library 
Biblioteca. Em sistemas modernos de EAD baseados em redes de 
computadores, o aluno costuma ter acesso a diversas bibliotecas distantes (ver 
"virtual library"). 
 
Lifelong education  
Educação contínua ou permanente. Aprendizagem ao longo da vida. Ver, 
"permanent education", continuing education . 
 
Light pen  
Caneta de luz. Periférico de entrada (input peripheral) que permite ao usuário 
escrever manualmente na tela do computador. 
 
Link 
Elo; ligação. Em sistemas de organização/apresentação de informações em 
forma de hipertextos (hypertext), um item específico de informação (node) é 
ligado a outros itens relacionados por meio de elos. Em sistemas eletrônicos os 
elos aparecem como "áreas quentes" (hot spot) ou "botões" (button) a serem 
acionados pelo usuário. Em textos impressos usa-se palavras grifadas ou 
coloridas. 
 
Listserv  
Listserv. Sistema de correio eletrônico grupal, que permite a qualquer membro 
de um grupo predeterminado ( uma lista de usuários) enviar mensagem para 
todos os outros membros da lista. Em EAD, um listserve pode ser usado como 
ambiente para teleconferências computarizadas (computer conference) e 
outras formas de comunicação mediada por computador (computer mediated 
communication - CMC). 
 
 



 

 

Local Area Network  
Rede local; LAN. Uma rede que conecta computadores e diversos periféricos 
localizados em uma área geográfica restrita, tipicamente no mesmo prédio ou 
até em apenas parte de um prédio. Existem diversos sistemas de conexão. O 
mais popular é Ethernet. 
 
Logo  
Logo. Uma linguagem de programação de computadores, projetada para servir 
como ambiente de aprendizagem de pensamento lógico e estratégias de 
solução de problemas, pelo processo lúdico de exploração dos micromundos 
(microworlds) apresentados pelo software. 
 
LotusNotes  
LotusNotes. Nome (marca registrada) de um software de trabalho colaborativo 
em grupos virtuais (groupware). 
 

M 
Markup 
Marcação (do texto). Anotações ou códigos acrescentados a um texto para 
comunicar informação sobre a sua estrutura ou seu conteúdo. No contexto de 
sistemas de comunicação em redes de computadores como a Internet, é 
essencial usar padrões internacionais de marcação ou anotação dos 
documentos postos na rede, para assegurar acesso e controle para outros 
usuários. Um sistema de anotação de documentos para a WWW é a linguagem 
HTML. 
 
Mass media  
Meios de Massa. Em EAD, é normalmente usado para rádio e televisão 
educativas, mas alguns sistemas também utilizam os meios impressos, 
distribuindo materiais didáticos como parte de jornal nacional ou revista 
especializada. 
 
Mastery learning  
Aprendizagem para mestria/proficiência. Dois sentidos: um sistema de ensino-
aprendizagem no qual o estudante continua o estudo de um módulo (module) 
até alcançar um grau predeterminado de conhecimento e habilidade, apenas 
progredindo quando o desejado grau de "mestria" seja exibido na execução de 
tarefas apropriadas; a filosofia de ensino-aprendizagem embutida no referido 
sistema, ou seja, a suposição de que (quase) todo aluno é capaz de alcançar 
(quase) os mesmos resultados de aprendizagem se o tempo de estudo e os 
métodos de ensino forem adaptados ao indivíduo. Alguns sistemas de EAD 
baseiam-se nesta filosofia e utilizam esta metodologia operacional. 
 
Media 
Meios/mídias. É o plural da palavra "medium". Algumas pessoas, hoje em dia já 



 

 

não distinguem entre o singular e plural. Esta tendência foi acelerada pela 
apropriação do termo "multimídia" (multimedia) pelo mundo da informática. A 
palavra , que na realidade é plural (e geralmente usada como um adjetivo) 
agora costuma ser usada como um substantivo singular. 
 
Media selection 
Seleção de meios. Parte do processo de planejamento ou projeto de um novo 
sistema instrucional. Trata-se de identificação das características dos objetivos 
instrucionais a serem alcançados e dos conteúdos a serem comunicados, 
como base para tomada de decisões sobre os meios de comunicação mais 
indicados para a aula/atividade. 
 
Media specialist 
Especialista em meios instrucionais. No contexto de elaboração de sistemas e 
materiais para EAD, é o responsável pela comunicação clara e eficaz dos 
conteúdos identificados pelo especialista no assunto (subject matter expert), e 
da maneira projetada pelos especialistas no processo de ensino-aprendizagem 
(instructional design). Ver também: message design; instructional development. 
 
Mediated learning 
Aprendizagem através de meios. Literalmente, o termo significa "aprendizagem 
mediada". Trata-se de qualquer forma de aprendizagem que utiliza materiais 
didáticos em vez de comunicação presencial com o professor como a fonte das 
informação ou orientação. 
 
Mediated instruction  
Ensino através de meios. O termo costuma ser usado no caso de ensino onde 
a fonte principal das novas informações é qualquer forma de meio de massa ou 
material auto-didático. Não se costuma usar este termo no caso de ensino 
presencial onde o professor utiliza slides ou outras ajudas audiovisuais como 
parte suplementar da sua apresentação. 
 
Medium 
Meio/mídia. Em EAD, é o meio de comunicação das mensagens necessárias 
para ministrar uma determinada aula. É o singular do plural media. Ver 
também: multimedia 
 
Megahertz 
Megahertz (MHz). Medida de freqüência de ondas eletromagnéticas. Um 
milhão de ciclos por segundo (ver: Hertz; Gigahertz) 
 
Mentor 
Orientador; guru. Em EAD, é um orientador que serve como um exemplo ou 
modelo para os alunos. É geralmente um profissional reconhecido que pode 
ser consultado pelos alunos para ajudar na solução de problemas práticos ou 
aplicação dos conhecimentos adquiridos. 
 
Message  
Mensagem Em EAD, este termo costuma ser usado como quase sinônimo para 
material didático. Na realidade, significa a informação que o material pretende 



 

 

comunicar. O termo é usado também no discurso filosófico que surgiu a partir 
da afirmação polêmica do Marshall McLuhan "the medium IS the message" (o 
meio É a mensagem). Na realidade, ele estava focalizando o impacto social de 
novos meios, mas alguns especialistas em comunicação audiovisual 
interpretaram a afirmação como argumento de que o meio de comunicação 
usado no processo (de ensino-aprendizagem, por exemplo) é de maior 
importância do que o próprio conteúdo que ele transmite. 
 
Message design 
Elaboração de mensagens. Usado como quase sinônimo para instructional 
development. O elaborador de mensagens é responsável pela versão final do 
material didático, seja textual, visual, audiovisual etc. "No processo, o 
elaborador deve aplicar princípios de comunicação e de ensino-aprendizagem 
comprovados pelas pesquisas acadêmicas e experiência prática profissional - 
sem se esquecer de usar bastante a criatividade". (Fleming, M. & Levie, W. 
1995. "Instructional Message Design"). 
 
Microwave 
Microonda. Ondas eletromagnéticas de alta freqüência (de ordem de 
Gigahertz). Sistemas de transmissão para microondas são usados para 
distribuição de rádio e televisão, como alternativa à transmissão por satélite, 
fibra ótica ou cabo. 
 
Microworlds 
Micromundos. Termo usado para descrever ambientes de trabalho criados em 
software que oferecem ao aluno/usuário uma forma de mundo simulado no 
qual podem ser vivenciadas diversas experiências educacionais. Um exemplo é 
o ambiente Logo projetado para a aprendizagem de pensamento lógico em 
matemática e outras disciplinas relacionadas. 
 
Model answer; model solution  
Resposta-modelo; gabarito de respostas. Termo usado especialmente para o 
gabarito de respostas "abertas" com as quais o estudante deve comparar a sua 
própria resposta para identificar semelhanças e diferenças. 
 
Modem 
Modem. Dispositivo que conecta computadores à rede telefônica para permitir 
a transferência de informações entre máquinas distantes. 
 
Moderator  
Moderador. Coordenador de encontro. Em EAD, o moderador é a pessoa que 
orienta e controla as teleconferências. 
 
Modular principle 
Princípio modular. O princípio de planejamento de um curso ou um programa 
de estudo em forma de módulos ("module") que possam ser selecionados em 
várias combinações e estudados em várias seqüência para melhor atender às 
necessidades individuais de cada um dos alunos. 
 



 

 

Module  
Módulo de estudo/ aprendizagem. Dois sentidos: um conjunto de materiais, 
exercícios e atividades projetado para alcançar determinados objetivos de 
ensino-aprendizagem (learning module); um texto auto-didático (self-
instructional module). 
 
MOO  
MOO. Um ambiente MOO é um ambiente MUD ou "multi-user domain" mais 
sofisticado e orientado por objeto ( MOO = Mud, Object Oriented). É um 
software em qual os usuários podem criar seus próprios ambientes e outros 
usuários podem visitar e interagir com os objetos criados. É uma forma de 
realidade virtual (virtual reality) que permite a criação colaborativa de cenários 
complexos pelos próprios participantes. Em educação, os MOOs têm sido 
usados com êxito para a auto-aprendizagem colaborativa de idiomas. 
 
Monitor  
Monitor. Dois sentidos: pessoa que acompanha, avalia e apóia o progresso do 
estudante (quase-sinônimos: facilitator; tutor); um aparelho que recebe 
informação transmitida eletronicamente e a apresenta visualmente (ver: 
interface; output peripheral). 
 
Mosaic  
Mosaic. Um dos primeiros sistemas de navegação (browser) para a WWW 
(World-Wide Web) que utilizou uma interface gráfica para facilitar o acesso às 
informações e tornar o uso de redes mais amigável (user friendly). Hoje está 
sendo suplantado por outros sistemas como Netscape. 
 
Motivation 
Motivação. Elemento essencial para uma aprendizagem eficaz e eficiente em 
qualquer curso. Um aluno motivado geralmente aprende melhor, mesmo no 
contexto de um curso mal planejado ou materiais didáticos mal elaborados. 
Motivação pode surgir pela própria curiosidade do aluno ou interesse em 
progredir na vida (intrinsic motivation), ou pela ajuda do ambiente de estudo 
(extrinsic motivation), pelo exemplo do professor e dos colegas de turma ou por 
eventos reforçadores (reinforcer) que ocorrem em função do empenho e 
esforço aplicado pelo aluno. Em EAD, é mais difícil promover a motivação 
extrínseca e, portanto, a eficácia do curso pode depender da presença de um 
alto grau de motivação intrínseca. 
 
Motivation, extrinsic 
Motivação extrínseca. Estudo motivado por fatores externos ao estudante, tais 
como as exigências de trabalho, a situação econômica, o desejo dos pais ou as 
forças sócio-culturais. 
 
Motivation, intrinsic 
Motivação intrínseca. Estudo motivado por fatores internos ao estudante, tais 
como curiosidade, interesse pelo assunto ou vontade de estudar. 
 
Mouse 
Mouse; ratinho. Periférico de entrada (input peripheral) de um computador que 



 

 

permite a seleção e movimentação de itens na tela pelo processo de apontar e 
clicar (point-and click). 
 
MPEG  
MPEG. Sigla para "Moving Picture Experts Group" que estabelece normas para 
compressão (compression) e armazenamento de vídeo. 
 
Multi-User Domain 
Ambiente multi-usuário (MUD). Tipo de ambiente criado em software que 
permite interações entre diversos usuários. Ver MUD. 
 
Multiple-choice question  
Questão tipo múltipla-escolha. Formato de pergunta muito usado em testes, 
provas, material didático impresso e alguns tipos de software educacional 
(courseware). 
A vantagem desse tipo de pergunta é a facilidade de processamento dos 
resultados, especialmente em sistemas de ensino por computador (computer-
assisted instruction). A desvantagem é que a facilidade de formulação e do 
processamento dessas perguntas leva ao uso excessivo de questões do tipo 
múltipla-escolha mesmo em casos quando essa forma de pergunta não seja a 
mais indicada de ponto de vista pedagógico. 
 
MUD 
MUD. Sigla para "multi-user domain". Uma forma de software que roda em 
redes e permite a participação de muitos usuários na criação colaborativa e 
interativa de textos, peças de teatro e demais documentos. Os MUDs surgiram 
como ambientes para jogos de imaginação e fantasia. Na atualidade estão 
sendo utilizados também para fins educacionais, tais como desenvolvimento de 
habilidades de composição literária. 
 
Multi-disciplinary team  
Equipe multidisciplinar. No contexto de EAD, o desenvolvimento dos currículos, 
cursos e, especialmente, dos materiais didáticos costuma ser executado por 
uma equipe multidisciplinar, composta de especialistas em conteúdo (subject 
matter expert; SME), especialistas em elaboração de diversos meios/materiais 
de comunicação (message design; media specialist) e especialistas em 
planejamento e avaliação do processo de aprendizagem (curriculum design; 
instructional design). A Open University da Inglaterra era pioneira na aplicação 
sistemática dessa abordagem. Grande parte do sucesso desta instituição de 
EAD pode ser atribuída à qualidade superior dos materiais didáticos e esta 
qualidade, por sua vez, é atribuída ao trabalho em equipes multidisciplinares 
(Romiszowski, A. J. 1981. "Designing Instructional Systems"). 
 
Multi-way communication 
Comunicação multi- direcional. Processo de comunicação livre entre todos os 
participantes. Em EAD, uma situação de ensino-aprendizagem que permite 
comunicação entre todos os participantes durante toda a aula (contraste: one-
way communication; two-way communication). 
 
 



 

 

Multimedia  
Multimídia. Significado original em inglês: meios múltiplos utilizados em 
combinação para apresentar uma mensagem. Recentemente, o termo ganhou 
novo significado: sistemas de hardware e software capazes de armazenar e 
apresentar qualquer forma de mensagem por meio de informações 
digitalizadas. 
 
Multimedia instructional program 
Programa instrucional em multimídia / meios múltiplos. Pode referir-se a 
multimídia digital como, por exemplo, CD-ROM ou uma apresentação que 
utiliza diversos meios de comunicação. 
 
Multimedia package 
Pacote multimídia. Pacote instructional (learning package; instructional 
package) que utiliza uma combinação de meios. No passado, este pacote 
poderia conter diversos materiais, cada um necessitando de equipamentos 
diferentes para sua apresentação (livro, projetor de slides, computador, 
gravador de vídeo etc.). Na era digital, o pacote pode ter um só componente, 
como por exemplo um CD-ROM, que apresenta informações em diversas 
modalidades (texto, áudio, visual, audiovisual) por meio de um só equipamento 
(computador multimídia). 
 
Multiple choice question  
Pergunta de múltipla escolha. As perguntas de múltipla escolha costumam ser 
bastante usadas em materiais auto-didáticos por serem de fácil avaliação e 
supostamente objetivas. 
 
Multiplex 
Multiplex. Técnicas que permitem a transmissão simultânea de diversas 
mensagens pelo mesmo circuito. 
 
Multipoint 
Pontos múltiplos; multipoint. Sistema de comunicação entre diversos terminais 
ou estações (contraste: point-to-point). 
 

N 
Narrowband 
Baixa capilaridade. Circuitos de telecomunicação de baixa capacidade, como 
os sistemas convencionais de telefonia, que servem para transmissão de voz. 
Contraste: broadband. 
 
Needs assessment  
Levantamento de necessidades No contexto da EAD, trata-se do processo de 
levantamento de necessidades globais para planejamento de um curso geral, 



 

 

ou de necessidades individuais para planejamento de programas 
individuais/personalizados. 
 
NetScape 
NetScape. Sistema de navegação (browser) para a WWW (World-Wide Web) 
atualmente mais usado. Utiliza uma interface gráfica, seguindo o modelo do 
seu precursor Mosaic. Atualmente, o grande sucesso da WWW, e portanto da 
NetScape, está ocasionando o lançamento de sistemas parecidos pela 
Microsoft e muitas outras empresas de desenvolvimento de software. 
 
Network 
Rede. Em EAD existem diversos sentidos importantes: a rede de contatos 
pessoais e interpessoais entre os participantes de um curso (mesmo a 
distância) que permitem a formação de grupos de estudo e apoio mútuo de 
aprendizagem (autonomous study group, study group, self-help group); a rede 
física de comunicação entre os participantes, que pode ser uma combinação de 
várias redes (telefônica, LAN, WAN, Internet); a rede de informações 
estruturadas e interligadas organizada na forma de hipertexto ou hipermídia 
(hypertext; hypermedia) ou de material auto-didático que permite a seleção livre 
e inteligente das partes relevantes para o estudo (information map, information 
mapping, functional block); a rede de conceitos e princípios que determinado 
aluno construiu na sua mente sobre uma área de estudo, ou seja, a rede 
semântica (semantic network), estrutura cognitiva (cognitive structure), ou rede 
conceitual (conceptual network) criada na mente do aluno como resultado de 
estudo. 
 
NII 
NII. Sigla para o projeto "National Information Infrastructure" do governo norte-
americano. Conhecido coloquialmente como a "Information Superhighway". 
Promete a instalação futura de um sistema nacional de telecomunicações muito 
mais poderoso do que o existente hoje em dia. Como se trata de um projeto 
político que necessita de enormes investimentos, não se sabe se e quando a 
Information Superhighway se tornará realidade. 
 
Node 
Nó. Dois sentidos: um ponto de concentração em uma rede de comunicação 
onde diversas linhas convergem e se interligam; uma unidade de informação 
(uma tela, uma página, um módulo) em um sistema de hipertexto (hypertext) ou 
hipermídia (hypermedia). 
 
NSF  
NSF. Sigla da "National Science Foundation", o órgão norte-americano que 
promove e financia pesquisas científicas (como o CNPq no Brasil). No contexto 
da EAD, a importância da NSF foi a rede NSFnet que permitiu pesquisadores 
norte-americanos trabalharem a distância em equipes "virtuais" de pesquisa. 
 
NSFnet  
NSFnet. Rede que interligava as universidades e outros centros de pesquisa 
nos EUA. Evoluiu da rede de segurança nacional ARPAnet montada na época 
da guerra fria. Foi administrada e mantida pela National Science Foundation 



 

 

(NSF). O equivalente da NSFnet no Brasil é a Rede Nacional da Pesquisa 
(RNP). A importância dessas redes no contexto de EAD é que elas 
demonstraram a viabilidade de trabalho acadêmico em grupos "virtuais" a 
distância, sem a necessidade de pesquisadores se deslocarem ou trocarem de 
emprego (veja: telecommuting). Hoje, a NSFnet é absorvida pela Internet e não 
existe mais como uma entidade separada. 
 
NTSC 
NTSC. Sigla para "National Television Standards Committee" o órgão que 
estabeleceu as normas norte-americanas de transmissão de sinais de televisão 
(contraste: PAL; SECAM). 
 

O 
Object-oriented  
Orientado por objetos. Abordagem à programação de software baseado na 
criação e manipulação de "objetos".(qualquer conjunto de informações que, 
uma vez criado, pode ser manipulado e usado como um todo). Importante na 
informática por ser uma abordagem mais poderosa, mais flexível e mais 
econômica de programação. Importante na EAD por ter criado um ambiente 
mais amigável (user-friendly) e uma interface mais fácil de dominar, assim 
facilitando o uso de computadores na educação. 
 
Objectives 
Objetivos. Na EAD, usado como termo técnico para descrever os resultados de 
aprendizagem esperados de determinado curso ou programa de estudo. 
 
Objectives-oriented approach 
Abordagem orientada por objetivos Geralmente, isso significa que os objetivos 
estão pré-definidos e iguais para todos os estudantes (ver: "objectivism"), mas 
em sistemas de educação aberta (open learning) o curso pode ser orientado 
por objetivos, mas cada estudante pode ter a liberdade de escolher os objetivos 
que lhe interessam . 
 
Objectivism  
Objetivismo. Termo usado para diversos métodos ou sistemas de ensino que 
tendem a ser orientados por objetivos. Contrasta com a abordagem 
"construtivista" que nega a imposição 
de objetivos comuns ao processo de ensino-aprendizagem ("constructivism"). 
 
On-the-job training 
Treinamento em serviço. Ver também; "in-service training", "performance 
support system", "just-in time". 
 
 
 



 

 

One-way communication 
Comunicação unidirecional. Processo de comunicação em uma só direção. Em 
EAD, uma situação de ensino-aprendizagem que permite comunicação apenas 
do professor (ou outro meio que o substitui) para os estudantes. 
 
 
Open circuit  
Circuito aberto. Sentido genérico: uma rede aberta a todos que possuem os 
equipamentos necessários para só ligar à rede (exemplo: a Internet).Sentido 
específico (Telecurso): sistema de distribuição de teleaulas ou programas em 
forma de fitas de vídeo, sendo necessário, portanto, a utilização de aparelho de 
vídeocassete além da televisão. 
 
Open Education 
Educação aberta. Sistemas de educação que estão baseados em princípios de 
aprendizagem aberta ("open learning"). 
 
Open entry 
Acesso aberto;acesso flexível. Um curso ou sistema de educação que não 
exige determinadas qualificações prévias como condição de admissão tem 
"acesso aberto". 
 
Open learning 
Aprendizagem aberta. Um conceito de educação que tem as características de 
abertura: abertura a diversas clientelas sem restrições; abertura a variações 
individuais em termos de critérios de aprovação; abertura a variações 
individuais em termos de métodos ou meios de ensino-aprendizagem. Para 
permitir tanta abertura e flexibilidade, os sistemas de aprendizagem aberta 
geralmente utilizam materiais auto-didáticos e sistemas de EAD. 
 
Open questions  
Questões abertas. Perguntas que exigem uma resposta construída pelo próprio 
estudante. 
 
Open University 
Universidade Aberta. Originalmente, o nome da Universidade Aberta da 
Inglaterra, mas agora usado como termo genérico para qualquer instituição de 
ensino superior que exibe as características da aprendizagem aberta (open 
learning). 
 
Option 
Opção; alternativa. Em sistemas de aprendizagem aberta ("open learning") o 
estudante pode optar por diversas alternativas de conteúdo, método de estudo, 
até objetivo e instrumento de teste. 
 
 
Organized reception  
Recepção organizada. Sentido genérico: um sistema de participação em EAD 
de forma pré-planejada e organizada.Sentido específico (Telecurso): 
Modalidade de participação no Telecurso pela qual o aluno assiste aos 



 

 

programas de TV ou , diariamente no espaço fixo previamente definido, em 
pequenos grupos (20 alunos) sob controle e orientação do orientador de 
aprendizagem antes, durante e depois da transmissão. 
 
 
 
Out-of-school education  
Educação informal. Grande parte da educação informal hoje em dia está sendo 
ministrada a distância. 
 
Output 
Saída; produto; resultado. Termo técnico usado em análise de sistemas. Em 
planejamento educacional, os produtos ou resultados esperados de um sistema 
qualquer são os objetivos de aprendizagem ("objective"). 
 
Output peripheral  
Periférico de saída. Qualquer equipamento acoplado a um computador que 
informa o usuário sobre os resultados do processo de computação ou 
processamento de dados que está sendo executado. Exemplos: monitor, 
impressora, alto-falante. 
 
Overview  
Resumo introdutório. Uma introdução a um curso ou uma aula que descreve 
em resumo o que será trabalhado, quais os objetivos, quais os métodos de 
estudo, etc. Difere de um sumário ("summary") em ter menor detalhamento e 
estruturação do conteúdo específico e maior ênfase na importância e 
relevância desse conteúdo para o alcance dos objetivos finais do curso. 
 

P 
 

Pace;pacing 
Rítmo de estudo. Em EAD, o ritmo de estudo pode ser sob controle do 
próprio estudante (ensino individualizado baseado em módulos impressos ou 
software multimídia) ou do sistema ( telecurso composto de uma série de 
transmissões semanais de TV). 
 
Package  
Pacote; módulo Módulo instrucional, ou pacote de materiais de 
aprendizagem. Ver também "packet"). 
 
Packet 
Pacote. Dois sentidos relevantes a EAD: um conjunto de material didático 
(sinônimo para módulo instrucional); um conjunto de dados a serem 
transmitidos como um "módulo" de uma mensagem maior - veja packet 
switching. 



 

 

 
Packet switching 
Packet switching. Um conjunto de normas (protocol) para sistemas de 
telecomunicação em redes, que transmite os pacotes individuais de 
informação (packet) por caminhos diferentes do ponto de origem ao ponto de 
recepção, aproveitando com eficiência a capacidade disponível da rede. 
 
PAL 
PAL. Padrão da televisão Européia. Sigla para "Phase Alternative Line 
System". Este padrão é baseado em sistema eletrônico de 50 ciclos por 
segundo, 625 linhas por tela e 25 telas por segundo. O padrão norte-
americano (NTSC) é baseado em 30 telas por segundo. O padrão francês é 
o SECAM. 
 
Parabolic Antenna 
Antena parabólica. Antena com seção em forma de uma parábola, usada 
para receber sinais de satélites ou sistemas de transmissão de 
comunicações por microondas (microwave). A forma parabólica concentra o 
sinal fraco em um ponto central, onde ele é capturado pelo aparelho 
receptor. 
 
Part-time study 
Estudo em tempo parcial. Uma grande vantagem de sistemas de EAD é que 
eles permitem o estudo em tempo parcial. 
 
PARTI (Participate)  
PARTI. Um software para teleconferências computadorizadas, que permite a 
manutenção de uma estrutura de discussões principais e sub-discussões 
complementares e minimiza a necessidade de um moderador (moderator) 
para manter ordem na discussão. 
 
Pass rate 
Índice de aprovação O inverso do índice de reprovação ("failure rate"). 
 
Pedagogy 
Pedagogia. Palavra originária do grego "formação de crianças". Ver também 
"andragogy". 
 
Peer 
Colega de turma; outro aluno no mesmo curso. Este termo costuma ser 
usado em combinação com outros para descrever características específicas 
do processo de interação entre os participantes do um curso. Exemplos: 
"peer evaluation"; "peer support". 
 
Peer evaluation 
Avaliação pelos colegas do curso. Em EAD a avaliação do resultado de 
aprendizagem pode às vezes ser feito pelos colegas de um grupo de 
trabalho, mesmo sem a presença de um professor ou tutor. Alguns sistemas 
de ensino individualizado são baseados em uso intensivo de avaliação 



 

 

mútua do progresso da aprendizagem pelos próprios participantes do curso. 
 
Peer support  
Apoio do(s) colega(s). Um aspecto potencialmente negativo da EAD é a falta 
de oportunidades de interação entre os participantes para finalidades de 
apoio mútuo. Entretanto, alguns sistemas de EAD (por exemplo telecursos 
em regime de recepção organizadas) fazem uso intensivo de "peer support". 
Sistemas modernos utilizam os recursos da Internet para criar grupos 
"virtuais" de apoio mútuo. 
 
Performance 
Desempenho; rendimento. Pode ser o rendimento ou desempenho nas 
provas escolares, ou na aplicação do aprendizado nas tarefas do trabalho. 
 
Performance support system 
Sistema de apoio de desempenho. Geralmente um sistema de treinamento e 
orientação em serviço. Ver: "in-service training"; "electronic support system"; 
"EPSS". 
 
Permanent education 
Educação permanente. Um sistema de educação e formação profissional ao 
longo de toda a vida. 
 
Personal Computer 
Computador pessoal. Na realidade é um termo genérico para qualquer 
computador de baixo custo e uso individual. Recentemente o termo ficou 
usado no sentido mais restrito para os computadores da família IBM e seus 
"clones": os "PC"s". 
 
 
Pixel 
Menor elemento da composição de um gráfico apresentado por computador 
ou televisão. 
 
Point-and-click 
Apontar e clicar. Termo coloquial usado para descrever sistemas de interface 
homem/máquina que permitem interação sem uso do teclado. Importante no 
contexto de informática como exemplo de sistemas que podem ser criados 
pela programação orientada por objetos (object-oriented programming). 
Importante no contexto de EAD como abordagem para a criação de 
ambientes amigáveis para o usuário (user-friendly environments) e também 
permitindo o uso de computadores por crianças jovens e analfabetos. 
 
Point-to-point 
Ponta-a-ponta. Sistemas de comunicação entre apenas dois pontos 
distantes. 
 
Portability 
Portabilidade. Refere-se à transferência de tecnologia e tem sido mais usado 



 

 

na área de informática. Pode ser definido como a "viabilidade de uso de um 
recurso didático, com ou sem adaptação, em ambiente diferente daquele 
para o qual foi originalmente planejado e produzido" (Collis and Diana, 
1990). 
 
 
Practical training 
Treinamento prático; estágio. Um elemento importante em qualquer forma de 
educação, e especialmente em formação profissional. Sistemas de EAD às 
vezes enfrentam dificuldades em fornecimento de oportunidades adequadas 
para aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no curso. Uma solução 
é a incorporação de um estágio ou período de treinamento prático como 
parte integral do programa de estudo. 
 
 
Prerequisites 
Pré-requisitos. As condições acadêmicas e outras para ingressar em 
determinado curso. Também significa os conhecimentos prévios que são 
necessários para estudar determinado assunto com êxito. 
 
Presentation 
Apresentação. Decisões tomadas sobre o formato/tipografia de materiais 
escritos e que podem afetar os alunos de diversas maneiras. Ver também 
"format". 
 
Previous knowledge 
Conhecimentos anteriores. Em EAD é importante levar em conta os 
conhecimentos anteriores no planejamento dos materiais auto-didáticos. 
 
Printed material 
Material impresso. Apesar de todas as novas tecnologias e todas as formas 
de comunicação audiovisual e software educacional, o material impresso 
continua sendo um componente importante na maioria de sistemas de EAD. 
Prior knowledge 
Conhecimento prévio Ver "previous knowledge" e "prerequisites". 
 
Problem solving 
Resolução de problemas. Categoria de aprendizagem de grande importância 
que a EAD mais antiga nem sempre conseguiu promover e as metodologias 
modernas mais interativas estão promovendo com muito êxito. 
 
Productive learning  
Aprendizagem produtiva/criativa. É mais difícil promover esta forma de 
aprendizagem em alguns sistemas de EAD. 
 
Professional development 
Formação profissional. Desenvolvimento de habilidades técnicas e pessoais 
necessárias para a execução da determinada profissão. Ver também 
"vocational training". 



 

 

 
Program evaluation 
Avaliação de programas. A "macro"avaliação de todos os aspectos de um 
programa que possam interessar ao cliente ou facilitar a tomada de 
decisões. 
Programmed learning Aprendizagem programada Na Inglaterra, o termo 
programmed learning sempre foi preferido ao termo "programmed 
instruction" usado pelos norte-americanos. Os ingleses costumavam 
interpretar o conceito de maneira mais eclética e menos baseada em 
princípios de behaviorismo (behaviorism), incluindo no seu conceito de 
aprendizagem programada muitas metodologias de aprendizagem por 
descoberta (discovery learning) e técnicas de ensino-aprendizagem 
experiencial (experiential learning). 
 
Programmed instruction 
Instrução programada. Técnica de ensino em passos pequenos, geralmente 
por meio de texto ou outro material didático "programado". Ver também 
"programmed learning"; "instructional program". 
 
Project work 
Projeto; estudo por projeto. Método usado em sistemas de EAD para 
promover estudo em grupos locais pequenos e envolver os estudantes em 
tarefas abertas e criativas. 
 
Protocol  
Protocolo; norma. Uma definição de normas para possibilitar a comunicação 
entre computadores diferentes e redes diferentes. A comunicação global, 
como, por exemplo, pela Internet, depende da definição e uso internacional 
de um único "protocol". 
 
Psychomotor domain 
Domínio psicomotor. As habilidades e competências envolvidas na execução 
de atividades físicas. Veja também: cognitive domain; affective domain; 
interpersonal domain. 
 
PTT 
PTT. Sigla para "Post Telephone and Telegraph Administration" 
 

Q 
Qualitative data 
Dados qualitativos. Opiniões ou observações que descrevem o que ocorre, o 
que as pessoas pensam, o que elas fazem em determinadas situações. 
 
 



 

 

Qualitative research 
Pesquisa qualitativa. Pesquisa científica baseada em colheita e análise de 
dados qualitativos ("qualitative data"). 
 
Quality assurance 
Procura e garantia de qualidade. Em EAD a questão de avaliação e 
certificação da qualidade de um curso é, segundo alguns estudiosos, uma 
das questões que ainda precisa ser pesquisada. 
 
Quality control 
Controle de qualidade. Ação/atitude que deve cobrir todo processo que 
pretenda assegurar ao cliente/aluno um produto da melhor qualidade 
possível. Em EAD deve ser um processo constante. 
 
Quantitative data 
Dados quantitativos. Dados que medem uma variável, ou um conjunto de 
variáveis, de forma objetiva e capaz de ser contados e processados 
matematicamente ou estatisticamente. 
 
Quantitative research 
Pesquisa quantitativa. Pesquisa científica baseada em colheita e análise 
estatística de dados quantitativos ("quantitative data") sobre um determinado 
assunto. 
 

R 
Radio broadcast 
Radiodifusão. Ver também "educational radio" e "broadcast". 
 
Radiolink 
Conexão por rádio. Transmissão de informações em redes de 
telecomunicações por meio de uma tecnologia de rádio como, por exemplo, 
microondas (microwave). 
 
Radiovision 
Radiovisão. Uso de material visual junto com emissões radiofônicas. O 
material é geralmente distribuído antes da transmissão e o uso do mesmo é 
orientado pelo programa de rádio. 
 
Rationale 
Justificativa. Em materiais didáticos a serem estudados a distância é muito 
importante apresentar uma justificativa para o estudo. Isso pode ser em 
forma de descrição do uso prático do conteúdo da lição, ou um apelo à 
curiosidade natural do aluno. 
 



 

 

Readability índex 
Legibilidade; índice de legibilidade. Um fator muito importante na elaboração 
de material didático impresso ou em texto eletrônico. Existem métodos 
padronizados de medir o índice de legibilidade de um texto. 
 
Real time 
Tempo real. Termo usado na informática para sistemas que reagem 
imediatamente às intervenções do usuário. Na EAD o termo descreve 
sistemas de teleconferência que permitem comunicação sincrônica 
(synchronous communication) entre diversas pessoas. 
 
Reception  
Recepção. Em EAD/teleducação (ver Tele-education) é comum o uso de 
diferentes formas de recepção de programas de TV, por exemplo, como no 
telecurso 2000: recepções organizada, controlada e livre. 
 
Recurrent education 
Educação recorrente Sinônimo ou quase-sinônimo para educação 
continuada e educação permanente. 
 
RGB 
RGB; Sistema de vídeo a cores. Sigla para "Red, Green, Blue". Os sinais da 
televisão a cores são orientados como três imagens separadas: vermelho, 
verde e azul. Na tela de TV elas são integradas como um sinal de 
composição. Contudo, para melhorar a qualidade e em aplicações com o 
computador, elas são separadas durante as fases de transmissão e 
processamento de informações. 
 
Reinforcer  
Reforço; evento reforçador. Termo usado tecnicamente na teoria de 
aprendizagem que surgiu do behaviorismo ("behaviourism"). Também usado 
coloquialmente como sinônimo de prêmio ou recompensa. 
 
Reproductive learning 
Aprendizagem reprodutiva, ou repetitiva. Decorar informações ou adestrar 
uma habilidade repetitiva, como datilografia. Esta forma de aprendizagem é 
facilmente promovida em sistemas de EAD. 
 
 
RNP 
RNP. Sigla da Rede Nacional da Pesquisa, o órgão brasileiro que promove e 
sustenta a instalação e utilização de redes eletrônicas de comunicação entre 
as universidades e outros centros de pesquisa (Ver:NSFnet). 
 



 

 

S 
Satellite 
Satélite. Dois sentidos usados em EAD: o sentido mais conhecido é uma 
estação no espaço que recebe e retransmite dados, conversas telefônicas e 
programas educativos: o sentido menos conhecido é uma instituição para-
escolar vinculada a uma instituição central de ensino, que atua como um 
local de estudo a distância. Alguns exemplos: o "Telecurso 2000" reúne 
milhares de telesalas espalhadas por todo Brasil, como se fossem satélites, 
fornecendo materiais e programas educativos de um ponto central; na 
Indonésia, grande parte do sistema de ensino secundário ocorre por meio de 
um sistema "SMP Terbuka", que multiplica o impacto das escolas 
convencionais existentes pela vinculação de entre 5 e 20 centros de estudo 
"satélites" localizados nas áreas rurais ao redor de uma escola, onde os 
alunos estudam diariamente, a distância, por meio de materiais impressos e 
audiovisuais, visitando a escola central entre duas e quatro vezes por mês 
nos fins da semana. 
 
Scanner 
Scanner. Periférico de entrada (input peripheral) que permite a captação pelo 
computador de textos, fotos e gráficos de qualquer material impresso. 
Viabiliza e barateia a transformação de material didático impresso em 
componente de um sistema eletrônico de informações capaz de ser utilizado 
interativamente a distância. 
 
SECAM 
Sistema de TV a cores desenvolvido pela França e usado também na USSR. 
Opera com 625 linhas por "picture frame"e 50 ciclos por segundo. Em termos 
de operação é incompatível com o sistema europeu PAL e o norte-
americano NTSC. 
 
Self-assessment 
Auto-avaliação. Avaliação da aprendizagem ou do progresso efetuado pelo 
próprio aluno, por meio de provas ou tarefas fornecidas no material didático 
do curso, junto com chaves de correção ou respostas-modelo. 
 
Self-checking exercise 
Exercício de auto-correção. Pode utilizar uma chave de correção a ser 
aplicado pelo próprio aluno, ou um algoritmo mais sofisticado de correção 
aplicado pelo computador. 
 
Self-directed learner 
Estudante/aluno autônomo. Ver: "autonomous learner"; "learner centered". 
 
 



 

 

Self-help group 
Grupo de apoio mútuo. A formação de grupos de auto-apoio mútuo é uma 
técnica utilizada para aumento da eficácia do ensino a distância. 
 
Self-instruction 
Auto-instrução. Ver também "programmed instruction" ; "self study module". 
 
Self-instructional materials 
Materiais auto-instrucionais. Materiais projetados para substituir, o professor, 
até um certo grau, no processo de ensino. Além da apresentação do 
conteúdo temático, estes materiais oferecem oportunidades para aplicação e 
prática dos novos conhecimentos e fornecem testes de auto-avaliação para 
permitir que o próprio estudante avalie seu progresso (exemplos: computer 
assisted instruction; programmed instruction; self-study module). 
 
Self-study module 
Texto auto-didático. Texto que incorpora exercícios de auto-avaliação e 
outros recursos projetados para substituir o professor ou tutor no processo 
de ensino-aprendizagem (ver: programmed instruction; self-instructional 
materials). 
 
Server 
Servidor. Em sistemas modernos de computação distribuída, necessários 
para comunicação a distância em redes, costuma-se utilizar a configuração 
cliente-servidor (client-server) na qual grande parte das informações reside 
em um computador principal (o servidor) e os usuários do sistema acessam 
as informações e trabalham com elas a distância por meio dos 
computadores-clientes ligados ao servidor pela rede. 
 
Skill 
Habilidade. Ver também "competency". 
 
Slide  
Slide; diapositivo. O termo é usado também para qualquer outro tipo de 
apresentação gráfica estática, inclusive as telas de uma apresentação de 
palestra, desenvolvida em Powerpoint ou outro software de autoria. 
 
SLIP 
SLIP. Sigla para "Serial Line Internet Protocol", que permite a conexão de um 
computador à Internet por meio de modem e linha telefônica. 
 
SME  
Especialista em conteúdo/disciplina. A sigla, muito usada sem explicações 
do "subject matter expert" 
 
Software 
Software; programas; material didático. O termo surgiu como gíria no 
contexto da informática. Já que os equipamentos (computadores e 
periféricos) ganharam o apelido de "ferragens" ("hardware"), os programas 



 

 

que rodam dentro das máquinas chegaram a ser chamados de "software" 
(jogo de palavras: hard/soft = duro/mole). Na educação, e especialmente em 
EAD, os dois termos foram adotados para distinguir os meios de 
comunicação e as mensagens por eles transmitidos (medium; message). 
Nos últimos anos, com o crescente uso da informática na educação, houve 
muita confusão entre os dois sentidos da palavra "software". Como 
resultado, surgiram novos termos, como "software educativo" e 
"courseware". 
 
Stimulus 
Estímulo. Termo técnico da teoria behaviorista (behaviorism) que procura 
explicar a aprendizagem como formação de seqüência complexas de 
estímulos e respostas (response). 
 
Stimulus material 
Material didático. Termo freqüentemente usado como sinônimo para material 
didático. 
É o material que estimula o estudante a fazer o esforço necessário para 
aprender e fornece os exercícios e as atividades que oferecem as 
oportunidades de prática e avaliação. 
 
Structured writing 
Redação estruturada. Técnicas de elaboração de material didático que 
apresentam a estrutura do assunto sendo comunicado, além do seu 
conteúdo. Exemplo: "information mapping". 
 
 
Study Center 
Centro de estudo; teleposto; telessala. Em EAD, um local onde os alunos 
podem encontrar apoio, seja pelo estudo de material suplementar (ver: 
learning center), seja pelo estudo em grupo (group learning). Contrastar com 
learning center. 
 
Study circle 
Circulo de estudo. Uma forma de grupo de estudo (study group). 
 
Study group 
Grupo de estudo. Ver: study circle; self-help group; autonomous learning 
group; group tutorial. 
 
Study guide 
Guia de estudo. Material didático que orienta o uso de outros materiais e 
execução de diversas atividades de aprendizagem e avaliação. 
 
Study habits 
Hábitos de estudo Ver: "learning style"; "cognitive style". 
 
Study unit 
Unidade de estudo. Ver: "module", "package", "packet". 



 

 

 
Subject matter expert 
Especialista no conteúdo/assunto. Um dos três elementos essenciais de uma 
equipe multidisciplinar (multidisciplinary team) de planejamento e 
desenvolvimento de um curso (course team). 
 
Subject specialist 
Especialista de conteúdo/assunto. Ver: subject matter expert; SME; course 
team; multidisciplinary team. 
 
 
Summary 
Sumário. Um dos elementos importantes de um material didático qualquer, 
especialmente no caso de utilização do mesmo em regime de estudo 
individual ou a distância. Um sumário geralmente encontra-se no final da 
lição ou do módulo, atuando como resumo do que acabou de ser estudado e 
como material de referência posterior, ou ajuda de trabalho (job performance 
aid). Mas, em alguns sistemas de elaboração de material auto-didático, o 
sumário é colocado no início do módulo, atuando como uma forma de guia e 
instrumento de avaliação diagnóstica (diagnostic test) que permita ao 
estudante decidir quais as partes do material apresentado são de maior 
importância ou dificuldade e, assim, orientando um estudo autônomo e 
individualizado do material. Neste sistema, o sumário não é igual a, nem 
substitui, uma introdução ao módulo (introduction). 
 
Summative evaluation 
Avaliação somativa. Avaliação efetuada no final de um processo de ensino-
aprendizagem que se destina a apresentar conclusões sobre os estudantes 
ou o programa como um todo, para a tomada de decisões. 
 
Surf 
Surfar; navegar. Termo coloquial para navegação na Internet, outras redes, 
ou até os canais de TV a cabo, sem objetivo específico, mas para ver o que 
se encontra de interesse. 
 
Synchronous communication 
Comunicação sincrônica. Processo de comunicação no qual as mensagens 
emitidas por uma pessoa são imediatamente recebidas e respondidas por 
outras pessoas. Exemplos: ensino presencial; conferências telefônicas 
(telephone conference); vídeotelconferências (videoconference). Contraste e 
compare com comunicação assincrônica (asynchronous communication). 
 
 
Systemic/systems approach 
Enfoque sistêmico. Abordagem à solução de problemas complexos e 
probabilísticos baseada em conceitos e princípios de cibernética 
("cybernetics") e teoria geral de sistemas ("general systems theory"). 
 



 

 

T 
Take-home exam 
Prova aberta; exame domiciliar. Uma prova final em que o estudante pode 
levar para casa e fazer referência a quaisquer recursos e materiais de apoio 
no processo de resolução dos problemas apresentados. Este tipo de prova 
faz muito sentido nos contextos da educação continuada e de adultos (adult 
education; continuing education) e formação profissional (professional 
development). É uma forma de prova de fácil administração e controle no 
contexto de EAD. 
 
Target population/ group/ audience 
População-alvo; clientela. No processo de planejamento de cursos e 
desenvolvimento de materiais didáticos, é necessário identificar claramente 
para que tipo de estudante os referidos cursos e materiais são direcionados. 
 
Task 
Tarefa. Elemento de atividade humana que tem uma única finalidade, um 
ponto de partida bem definido e uma determinada série de passos a serem 
executados para chegar ao fim. Em EAD, o planejamento do curso muitas 
vezes envolve a análise das tarefas que os alunos devem aprender a 
executar. 
 
TCP 
TCP. Sigla para "Transmission Control Protocol". Uma norma (protocol) que 
define o processo de transmissão de pacotes (packet) de informações em 
redes de telecomunicações, garantindo que eles sejam recebidos na mesma 
ordem em que foram emitidos. Também é chamado de IP/TCP (veja: IP). 
 
Teaching material 
Material didático. Sinônimo ou quase-sinônimo para: "instructional material" 
ou "learning material". 
 
Teaching method;teaching model 
Método/ modelo de ensino. O que o professor ou tutor faz para maximizar as 
chances de aprendizagem eficaz. 
 
Teaching technology 
Tecnologia de ensino; tecnologia instrucional. Termo mais apropriado para 
ser usado no caso de equipamento técnico de apoio ao professor (exemplo: 
retroprojetor). Contraste com "educational technology". 
 
Telecommuter 
Trabalhador por meio de telecomunicação. Usuário de rede de 
computadores que trabalha da sua própria casa em vez de se deslocar ao 



 

 

escritório da sua empresa. Usando tecnologias de longo alcance (ISDN; 
Internet, telefone e modem), ele se integra à espinha dorsal da rede local 
(LAN) da sua empresa, podendo assim trabalhar como se estivesse presente 
no escritório. A importância dessa tendência no mundo de trabalho para a 
EAD é que esta nova categoria de funcionários precisa de sistemas de 
atualização profissional continuada (continuimg education) e para isso 
prefere a EAD (por meio de redes e telecomunicações) sobre qualquer outra 
alternativa educacional. 
 
Teleconference 
Teleconferência. Termo genérico para toda e qualquer forma de 
comunicação em tempo real entre pessoas distantes. Inclui teleconferências 
auditivas por telefone, teleconferências audiográficas; videoconferências e 
conferencias por meio de computador. 
 
Telecourse  
Telecurso. Curso ministrado principalmente pelo sistema de teleducação 
(tele-education). No passado, muitos telecursos usavam apenas as 
transmissões de programas de TV ou rádio, com material de leitura 
suplementar. Hoje em dia, a maioria de sistemas que oferecem telecursos de 
boa qualidade procuram incorporar meios que possibilitam um certo grau de 
interatividade (interactivity) entre os aluno se o professor ou tutor. 
 
Tele-education  
Teleducação; educação a distância. Termo utilizado como educação a 
distância, especialmente sistemas de EAD que utilizam a televisão ou rádio 
como os principais meios de comunicação do conteúdo do curso (veja: 
telecourse). 
 
Telematics 
Telemática. A fusão das tecnologias de telecomunicação com os mais 
modernos avanços de informática. 
 
Telemedicine  
Telemedicina. Prática que usa tecnologias de videoconferência para 
diagnosticar doenças e prover tratamento médico à distância. Utilizado, 
principalmente, em áreas rurais onde o serviço médico é escasso, em 
prisões ou em outras aplicações afins. 
 
Telephone conference 
Conferência telefônica. A forma mais antiga e mais acessível de tele-
conferência. 
 
Telephone tutorial 
Tutoria por telefone. Alguns sistemas de EAD fornecem um serviço formal de 
tira-dúvidas por meio de conversas telefônicas individuais ou em grupos 
pequenos. 
 
 



 

 

Teletext  
Teletexto. Sistema de apresentação de telas ou "páginas" de texto pelo meio 
da televisão. 
 
Television program 
Programa de televisão. Ver também "television broadcast"; "educational 
television". 
 
TELNET  
TELNET. Protocolo para acesso a um computador remoto de outro 
computador ou terminal. 
 
Text 
Texto; fascículo; livro. Usado em dois sentidos: termo genérico que significa 
comunicação por meio de material impresso; termo específico para 
descrever o material impresso (livro. fascículo, módulo) que o estudante 
recebe para estudar. 
 
Transmitter  
Transmissor. Equipamento eletrônico que produz um sinal de rádio ou 
televisão para radiação na atmosfera através de antena (antenna). 
 
Transponder 
Transponder. Uma combinação de receptor, conversor de freqüência e 
transmissor. Fisicamente, parte de um satélite de comunicação. 
 
Turn-around time 
Prazo para correção e devolução de tarefas. Este fator é crítico para o 
funcionamento de EAD, especialmente no caso de ensino por 
correspondência. Se o tempo entre o envio das tarefas e exercícios ao tutor 
e o recebimento do feedback for muito mais que uma semana, a eficácia do 
processo de interação cai vertiginosamente e o curso como um todo pode 
ser abandonado. 
 
Tutor 
Tutor. O tutor é um elemento importante em muitos sistemas de EAD, sendo 
o principal responsável pelo processo de acompanhamento e controle do 
ensino-aprendizagem. 
 
Tutor-marked assignment 
Trabalho avaliado e corrigido pelo tutor. O trabalho apresentado ao tutor 
para avaliação e correção é geralmente o exercício final da lição que envolve 
a aplicação dos conhecimentos adquiridos em situações-problema mais 
complexos. Os exercícios iniciais e intermediários são geralmente 
submetidos a uma auto-avaliação pelo aluno (self-assessment) ou um 
processo de correção automatizada por computador (computer-marked 
assignment). 
 
 



 

 

Tutorial 
Tutorial. Evento interativo que envolve o fornecimento de feedback ao aluno 
sobre as tarefas e atividades já executadas e orientação das tarefas a serem 
executadas. 
 
 
Two-way communication 
Comunicação bidirecional. Processo de comunicação em ambas as 
direções. Em EAD, uma situação de ensino-aprendizagem que permita 
comunicação do professor para os estudantes e dos estudantes para o 
professor (contraste: multi-way communication; one-way communication). 

U 
Updating 
Atualização. O processo de identificação de mudança no conteúdo ou nas 
necessidades específicas da clientela e a conseqüente reorganização dos 
materiais e processos didáticos do curso. 
 
Uplink 
A estação terrestre (earth station) usada para transmitir sinais para satélites. 
É um componente de qualquer sistema de transmissão de videoconferência 
(contraste: downlink) 
 
Upload 
Transmitir dados por meio de rede. O processo de transferência de qualquer 
informação eletrônica do computador de origem para outro computador 
distante ou para a rede em geral. Originou no mundo de telecomunicações: a 
distribuição de programas de TV por meio de satélite (portanto UP-load, já 
que os satélites se encontram na grande altura). 
 
URL  
URL. Sigla para "Universe Resource Locator", que é o termo técnico para o 
endereço de um website na Internet. 
 
USENET 
USENET. Grupos de discussão na Internet que focalizam notícias gerais ou 
específicas a um determinado setor de interesse. 
 
User control 
Controle pelo usuário. Em EAD, a característica do curso ou material didático 
que permite ao usuário selecionar seu próprio conteúdo, ritmo de estudo, 
método de aprendizagem etc. 
 
 

 



 

 

User-friendly 
Amigável ao usuário. Característica importante de qualquer sistema que 
pretende ser utilizado por pessoal não-técnico. Esta característica é de suma 
importância em sistemas de educação a distância que utilizam as novas 
tecnologias de comunicação. 
 

V 
Validation 
Validação. Algum tipo de testagem para verificar se o material didático, o 
curso ou o programa como um todo tem sido bem sucedido. Pode se dar de 
várias maneiras, de acordo com realidades e objetivos. 
 
VERONICA  
VERONICA. Uma ferramenta de busca de informações, que forma parte do 
sistema de navegação (browser) na Internet "GOPHER". Permite ao usuário 
digitar a(s) palavras(s) chave(s) do assunto que quer pesquisar. 
 
Video 
Vídeo. Sentido genérico: a arte, ciência e tecnologia de comunicação por 
meio de imagens audiovisuais.Sentido específico: os aparelhos usados pare 
gravar e reproduzir programas audiovisuais em fita magnética. 
 
Videocassette  
Vídeocassete. Termo específico: cassete de fita magnética para gravação e 
distribuição de programas audiovisuais (ver audiovisual). 
 
Videoconference  
Videoconferência. Conferência que reúne pessoas separadas pela distância 
e oferece a possibilidade de comunicação audiovisual. As possíveis 
variações: comunicação visual unidirecional do estúdio para todos os 
participantes e comunicação áudio bi-direcional entre os participantes e o 
estúdio; comunicação visual unidirecional do estúdio para todos os 
participantes e comunicação áudio multi-direcional entre todos os 
participantes; comunicação visual multi-direcional entre todos os 
participantes (ver as definições de: multi-way communication; two-way 
communication; one-way communication). 
 
Videodisc 
Videodisco. Sentido genérico: qualquer formato de disco capaz de gravar, e 
reproduzo\ir programas de vídeo.Sentido específico: videodisco laser com 
gravação analógica de slides ou vídeos. 
 
Videotape 
Vídeotape. Termo genérico: qualquer fita magnética usada para gravar ou 



 

 

reproduzir programas ou imagens em movimento. 
 
Videotext 
Videotexto. Sistema de transmissão de informações textuais em forma de 
texto, através do aparelho de televisão. Ver também "teletext". 
 
 
Virtual classroom 
Sala de aula virtual. Um ambiente de comunicação a distância que simula 
uma sala de aula convencional em relação às possibilidades de 
comunicação e interação entre os participantes. 
 
Virtual group 
Grupo virtual. Um grupo de estudantes, separados por distância e/ou tempo 
que trabalham como se fosse um grupo presencial por meio de 
teleconferências ou redes de computadores (teleconference; computer 
mediated communication). 
 
Virtual laboratory 
Laboratório virtual. Software educacional (courseware) que simula 
experiências normalmente praticadas em laboratórios ou oficinas (computer 
simulation), permitindo ao aluno controlar as variáveis e fazer as medidas 
necessárias para compreensão dos fenômenos ou princípios exemplificados 
pela experiência. 
 
Virtual library 
Biblioteca virtual. Um acervo de textos e outras mídias accessíveis pela 
Internet ou outras redes. 
 
Virtual school 
Escola virtual. Qualquer sistema de EAD que reúne os participantes por meio 
de redes de computadores, facilitando a comunicação e interação dos 
participantes sem os mesmos estarem presentes no mesmo local a mesmo 
tempo. 
 
Virtual reality 
Realidade virtual. Software de simulação de ambientes para permitir ao 
usuário interagir com os objetos ali encontrados como se realmente 
estivesse dentro do ambiente simulado. Também a área da informática que 
estuda a criação e utilização de tais ambientes simulados. 
 
 
Virtual university 
Universidade virtual. Uma instituição de ensino superior que visa funcionar 
exatamente como se espera de uma universidade convencional, mas pelas 
técnicas de comunicação e educação a distância. 
 
VSAT 
VSAT. Sigla para "Very Small Aperture Terminal", que é uma pequena 



 

 

estação terrestre (earth station) usada para receber sinais destinados para 
grupos restritos de usuários. Pode ser a base de um sistema de EAD restrito 
aos funcionários de uma só empresa, providenciado programas de 
treinamento profissional. 
 

X 
Xerography  
Xerografia. Processo de fotocopiagem que revolucionou o mundo de 
documentos impressos. Em EAD, o impacto principal dessa tecnologia foi: a 
possibilidade de produção econômica de cópias de material didático 
impresso em pequenas quantidades; o custo/efetividade 
("cost/effectiveness") da utilização de ensino por correspondência com 
pequenas clientelas; a possibilidade de revisão técnica e pedagógica do 
material didático com maior freqüência. 
 

Y 
Yahoo  
Yahoo. O mais conhecido software de busca de informações ("browser") na 
Internet e na WWW ("World-Wide-Web"). 
 
Yellow Book 
Yellow Book. Livro "amarelo"de normas técnicas para a preparação de 
software em CD-ROM e outros formatos de "multimedia". 
 
Yes/no question 
Pergunta sim/não. Forma de pergunta de múltipla escolha ("multiple-choice 
question") muito usada em provas corrigidas automaticamente por 
computador ("computer-marked assignments"). O uso (ou abuso) dessa 
forma de pergunta pode ser resultado da facilidade com qual o computador 
processa informação binária ("binary system"): um exemplo do impacto 
negativo da tecnologia no contexto humano. 
 

 



 

 

Z 
Zip 
Zip. Sistema popular de compactação de software que possibilita a 
transmissão de gráficos, aplicações multimídia e outros arquivos grandes por 
meio de FTP e outros sistemas de transferência de informações na Internet. 
 
 
Zoom 
Zoom. Mudança rápida de ponto de vista de uma câmera de vídeo da visão 
geral ("long shot") para os detalhes ("close-up"). Agora também usado por 
técnicos de comunicação e elaboração de material didático para a técnica de 
mudança da visão geral de um assunto complexo para os detalhes da sua 
estrutura, e vice-versa: uma técnica usada para promover uma abordagem 
sistêmica ("systemic/systems approach"). 
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