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RESUMO 
 
Esta pesquisa tem como objeto central de discussão a Gestão do Conhecimento no 

âmbito educacional, analisando exclusivamente a educação superior na modalidade 

de educação a distância. Neste contexto, o cerne da pesquisa explorou o ambiente 

virtual de aprendizagem disponível nesta modalidade de ensino, ofertado no curso 

de pedagogia a distância de uma instituição privada de ensino superior localizada no 

noroeste do estado do Paraná. O motivador principal para essa escolha de tema de 

pesquisa deve-se a necessidade de se discutir a Gestão do Conhecimento na 

modalidade de Educação a Distância, que aborde as práticas de GC e as 

ferramentas de apoio para o processo de ensino e aprendizagem utilizados nesta 

modalidade. Esta pesquisa busca essencialmente relacionar as ferramentas utilizada 

como apoio didático aos alunos da Educação a Distância, com as práticas de GC 

descritas na literatura, além de incorporar o trabalho de tutoria presente nesta 

modalidade e a prática de mentoring nas organizações. O fator determinante para 

este estudo foi a observação sistemática do ambiente virtual de aprendizagem e a 

análise do currículo proposto neste curso. A pesquisa é de natureza aplicada, com 

objetivos exploratório e descritivo, uma abordagem qualitativa e procedimentos 

fundamentados em um estudo de caso. 

 

PALAVRAS–CHAVE: Gestão do Conhecimento; Educação a distância; Pedagogia; 
Ferramentas e Práticas de Gestão do Conhecimento.  
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ABSTRACT 

The present research's central discussion is the Knowledge Management in the 
educational field, focusing on teaching to higher education through online classes. 
In this context, the core of the research explores the virtual learning environment, 
present on this  teaching method, offered by a private institution of superior education 
in northwest of Paraná, to Pedagogy online classes. The main motivation for the 
choice of this subject is due to the need of discussing Knowledge Management - KM 
- when it comes to distance learning - referring to the practices of KM and the support 
tools for the teaching and learning process used in this study kind. 
This research's main concern is to connect the tools such as didactic support to 
distance education students, with KM practices, in the literature, and also incorporate 
the work of mentoring present in this kind of study and the mentoring practice in 
organizations. The systematic observation of the virtual learning environment and the 
analysis of the curriculum proposed in this online course were determinant for this 
research. The research can be put into practice, with exploratory and descriptive 
purpose, qualitative approach and fundamental procedures in the studied case. 
 
 
KEYWORDS: Knowledge Management; Distance education; Pedagogy; Tools; 
Practices of KM. 
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1 INTRODUÇÃO  

Nesta introdução pretende-se expor uma breve contextualização do tema 

desta dissertação, posteriormente abre-se espaço para o item adesão ao mestrado 

de gestão do conhecimento nas organizações, ainda nesta seção de introdução são 

apresentados os objetivos da presente pesquisa, em seguida têm-se a justificativa 

deste trabalho. Ainda na parte introdutória é trazido o escopo da pesquisa e 

finalmente apresenta-se a estrutura da dissertação.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

Tratando-se do contexto corporativo, sabe-se que atualmente as 

organizações tem sofrido grandes transformações envolvendo o uso da tecnologia, 

as novas formas de relações pessoais e até mesmo as variadas demandas do 

mercado atual; sendo que tais modificações têm exigido, de modo geral, maior 

adequação das empresas, atualizar-se passa a ser necessário para que a empresa 

subsista de modo a ser considerada uma organização competitiva no mercado, o 

capital de uma organização, envolvendo seus serviços e produtos, tem relação 

direta com o seu conhecimento organizacional.  

A Gestão do Conhecimento (GC) tem importante papel no que se entende por 

agregar valor à organização; é importante salientar que o conhecimento é altamente 

reutilizável. Quanto mais for utilizado e emitido mais aumenta seu valor, o que é uma 

característica especifica desse recurso, diferentemente dos demais, pois o efeito de 

desvalorização ocorre de modo contrário, a depreciação do conhecimento advém do 

não uso do mesmo (SANTIAGO JR, 2002). Ainda para este autor, todos os 

profissionais da empresa são tidos como fonte de conhecimento, pode-se medir 

ainda o sucesso da GC determinando correlação entre o conhecimento 

organizacional e a boa performance financeira.  

Gerenciar o conhecimento na organização é essencialmente criar situações 

em que o conhecimento possa ser criado, adquiro e organizado a fim de elaborar 

estratégias que se constituem em vantagens e benefícios para a organização, 

tornando-a, assim, mais competitiva. Para Strauhs et alii (2012), a GC concilia 

formas para uma estrutura física e digital-tecnológica indispensável para gerir a 
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ampla variedade de conhecimentos de nível técnico e pessoal difundido no seio da 

organização. 

Ainda para Strauhs et alii (2012), a GC conta com um arsenal de práticas e 

ferramentas para sua implementação nas organizações. Aderir as práticas de GC irá 

possibilitar a elaboração de equipes abertas a compartilhar seus conhecimentos, a 

fim de que seus conhecimentos se tornem um bem comum para a organização. As 

estratégias utilizadas nas organizações tendem a basear-se na criação, transmissão 

e compartilhamento do conhecimento existente na organização. Nesta pesquisa, 

apresentam-se algumas ferramentas e práticas de GC presentes no universo da 

educação a distância. As ferramentas que aqui serão apontadas são utilizadas como 

estratégia de ensino e aprendizagem na Educação a Distância - EAD.  

 

FIGURA 1 – Componentes da GC. 

 

Fonte: STRAUHS et alii, p. 56, 2012.  

   

A Educação a Distância é uma modalidade educativa consolidada e 

desenvolvida metodologicamente no Brasil. O uso de mídias e tecnologias 

apropriadas para a EAD, inspiraram a criação de universidades abertas que 

ofereçam distintos cursos, incluindo o de formação docente, particularmente para 

este estudo, a Pedagogia.  
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As primeiras iniciativas brasileiras de Educação a Distância objetivando a 

formação de professores são registradas em 1996. Neste período, com o surgimento 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 9.394/96, é instituída a 

Década da Educação, que iniciou no ano da publicação desta Lei e previa que ao 

final do espaço de dez anos somente seriam admitidos nas escolas para ministrar 

aulas, na educação básica, tanto nos anos iniciais como nos anos finais professores 

habilitados em nível superior ou formados em algum curso superior de licenciatura. 

A partir da LDB de 1996 e regulamentações decorrentes, as políticas públicas 

de educação a distância na educação superior tomam corpo e começam a surgir 

cursos de graduação voltados à formação profissional para atuar em distintas áreas, 

sobressaindo-se os cursos de administração e de formação de professores, 

inicialmente o magistério superior e, sequencialmente, a pedagogia. Neste cenário 

da modalidade EAD, a proposta de educação a distância envolve a separação física 

entre o professor e o aluno, o que contribui para a autonomia do aluno e envolve o 

atendimento individual do aluno por meio de um tutor encarregado de tirar suas 

dúvidas; o propósito de ampliar as oportunidades de acesso à educação e atender 

grande contingente de estudantes. 

Neste sentido, a proposta desta pesquisa consiste em averiguar como a GC e 

suas práticas podem contribuir na formação docente. Trata-se de uma pesquisa 

focada  nas práticas de GC encontradas na literatura específica da área e que irá 

elencar as práticas adequadas e possíveis de se adaptar para o uso na educação a 

distância no curso de pedagogia.  

Segundo o relatório analítico de aprendizagem a distância, cerca de 1.145 

instituições de ensino superior foram contatadas para responderem o questionário 

do Censo EAD.BR 2015, entretanto obteve-se resposta de 339 instituições. Nesta 

pesquisa será investigada especificamente uma instituição privada do noroeste 

paranaense. Tal decisão se deu pelo aumento expressivo do número de instituições 

privadas participantes do Censo 2015, que evoluiu em 98,28% o número de 

instituições com fins lucrativos na última edição disponível do Censo (CENSO, 

2016). 

A discussão desenrolar-se-á em torno do curso de pedagogia na modalidade 

de educação a distância. Os cursos de licenciatura têm recebido grande número de 

alunos, foram registrados cerca de 148.222 alunos matriculados (CENSO,2016). O 

curso de pedagogia tem importante papel na formação de docentes, a formação 
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profissional do docente exige uma avaliação da prática pedagógica do professor, 

que geralmente é tido como aquele que movimenta os saberes profissionais 

(NUNES, 2001). Dada esta contextualização esclarece-se o pano de fundo por traz 

desta pesquisa e os pontos impulsores que moveram este estudo. 

O problema de pesquisa deste trabalho traz a questão envolvendo a GC e 

educação a distância. Foi realizado um estudo da metodologia adotada no curso de 

pedagogia, especificamente na modalidade a distância, a fim de identificar de que 

modo as práticas de GC podem contribuir para a efetividade do curso de pedagogia 

na modalidade a distância de uma instituição de ensino superior privada no norte do 

Paraná. 

 

1.2 ADESÃO AO MESTRADO GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS 

ORGANIZAÇÕES 

 

O Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento nas 

Organizações (PPGGCO), do Centro Universitário Cesumar – UNICESUMAR, visa 

promover a pesquisa e a produção cientifica com abordagem nos trabalhos 

científicos interdisciplinares. Este programa vem reafirmar a preocupação da 

Instituição na pesquisa e pós-graduação em GC, área interdisciplinar apoiada por 

cursos de graduação e pós-graduação lato-sensu nas áreas de gestão, educação, 

tecnologia e outras áreas correlatas.  

O PPGGCO foi concebido e organizado em uma área de concentração 

denominada Gestão do Conhecimento nas Organizações, respondendo ao contexto 

contemporâneo que exige de indivíduos e organizações competências voltadas para 

o trabalho com informação e conhecimento. Tem como objetivo principal buscar 

soluções científicas e tecnológicas para a implementação de processos de gestão 

organizacional orientados pelo conhecimento.  

Neste estudo, encontra-se claramente as discussões inerentes da linha de 

pesquisa Educação e Conhecimento. Nesta linha de pesquisa, tem-se o objetivo de 

investigar os pressupostos teóricos do conhecimento e da educação. Analisar e 

compreender os processos de formação, bem como investigar a interface entre a 

ciência, a gestão, as políticas públicas, a tecnologia e a inovação a serviço da 

educação. 
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Nesta abordagem interdisciplinar, envolvendo a linha de pesquisa Educação e 

Conhecimento, pretende-se avaliar a educação a distância mapeando as 

concepções de currículo, o ambiente virtual de aprendizagem no curso de formação 

de professores, além de identificar as ferramentas e práticas de GC disponíveis na 

modalidade EAD.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral. 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar de que modo as práticas de GC 

contribuem para a efetividade do curso de pedagogia na modalidade EAD, tendo em 

vista o currículo e o material disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem 

oferecido aos alunos.  

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

Para tornar possível e alcançável o objetivo geral desta pesquisa, propõem-se os 

seguintes objetivos específicos: 

• identificar as práticas de GC no contexto do curso de pedagogia na 

modalidade EAD, de uma instituição de ensino superior privada do noroeste 

do Paraná; 

• mapear as concepções de currículo e ambiente virtual de aprendizagem no 

curso de pedagogia na modalidade EAD, a fim de identificar as práticas de 

GC, na instituição escolhida para a pesquisa; 

• identificar as práticas de GC a partir dos atores e papéis no processo de 

ensino e de aprendizagem no curso de pedagogia na modalidade EAD da 

instituição pesquisada; 

• realizar observação sistemática do ambiente virtual de aprendizagem dos 

alunos de pedagogia na modalidade EAD de modo a relacionar ferramentas 

disponibilizadas e práticas de GC; e 

• propor estratégias que possibilitem o aprimoramento das práticas de GC no 

contexto dos cursos de pedagogia na modalidade EAD da instituição 

estudada. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Esclarecer os motivos que levaram ao desenvolvimento da presente pesquisa 

implica em refletir acerca do crescimento exponencial envolvendo a educação a 

distância no Brasil. Ouve uma relevante migração de alunos dos cursos de 

licenciatura da modalidade presencial para a modalidade de educação a distância, 

tal migração se deve pela maior flexibilidade oferecida aos alunos no quesito espaço 

e tempo.  

 Na pesquisa produzida pelo Censo BR, publicada pela Associação Brasileira 

de Educação a Distância (ABED) em 2015, a educação a Distância (EAD) retratou 

um aumento 52,5% no número de alunos inseridos nesta modalidade, 

contabilizando, assim, cerca de 1.108.021 alunos que frequentam cursos 

regulamentados totalmente a distância. Pela contabilização de matrículas o censo 

revela que a EAD movimenta, “no mínimo, 5.048.912 de alunos nas mais variadas 

áreas de conhecimento, níveis acadêmicos e tipos de cursos (CENSO, p. 46, 2016). 

Para Alarcon (2015), a educação a distância consiste em uma propensão 

para atender numeroso público, de modo mais eficaz que outras formas tradicionais 

de ensino. Ainda para o autor supracitado os aspectos atados à sociedade em rede, 

o virtual e a globalização tornam necessário atualizar e promover a qualidade dos 

serviços envolvendo a educação. É preciso desenvolver métodos e táticas a fim de 

atender ao novo perfil de aluno e usuários exigentes (ALARCON, 2015). Deste 

modo, tornar-se indispensável o estudo que investiga as práticas de GC inseridas no 

curso de pedagogia na modalidade de educação a distância, isto é, investigar de 

que forma o conhecimento é compartilhado dentro dos ambientes virtuais de 

aprendizagem.  

Tal modalidade de ensino exige um corpo docente multidisciplinar e 

interdisciplinar, focado para explorar meios que melhorem os processos e serviços, 

enriquecendo os recursos educativos didáticos e pedagógicos entre os atores 

envolvidos. Toda a dinâmica da educação a distância envolve inicialmente a 

produção e a distribuição de conteúdos e materiais didáticos no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). Contudo para que os procedimentos e intervenções sejam de 

fato eficientes e completos, é fundamental haver a Gestão do Conhecimento, desde 

a criação do material didático até a utilização deste material no processo de ensino e 

de aprendizagem (ALARCON, 2015).  
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Ainda como motivação e justificativa de cunho pessoal, o estudo sobre 

Gestão do Conhecimento abre vertentes de pensamento envolvendo a visão 

particular acerca do que é conhecimento e o que de fato é e como se gerencia o 

conhecimento presente dentro de uma instituição, neste caso a instituição de ensino 

superior. A partir das descobertas realizadas no decorrer deste programa de 

mestrado, criou-se o interesse em observar a Gestão do Conhecimento presente na 

EAD, além de averiguar se existem iniciativas de GC presentes no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem – AVA ou se há o uso de algumas das ferramentas e práticas de 

GC estudadas. É possível que ao longo do curso o maior motivador  de busca a 

essas questões, esteja envolvido diretamente com o interesse latente pela atuação 

desta modalidade crescente no meio educacional em nível de ensino superior. 

 

1.5 ESCOPO DA PESQUISA 

 

O escopo desta pesquisa é traçado sob a perspectiva da educação a 

distância, observando os recursos educacionais presentes nesta modalidade; o foco 

principal se deteve na análise do AVA, a fim de identificar ferramentas e práticas de 

Gestão do Conhecimento, disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

No âmbito desta pesquisa foi analisada uma instituição de ensino superior 

que oferece a modalidade de educação a distância para diversos cursos em nível 

superior. Tal instituição de ensino privado tem sua sede administrativa localizada na 

região do noroeste do estado do Paraná e conta com polos parceiros oferecendo 

formação superior na modalidade de educação a distância em diversas regiões do 

Brasil. O foco deste estudo envolveu especialmente o AVA oferecido por esta 

instituição de ensino e teve como objeto de análise o curso de formação de 

professores, a saber,  o curso de pedagogia na modalidade a distância.  

O AVA é sobretudo um ambiente virtual propício à criatividade e incentivador 

para promover o ensino e desenvolver, no aluno, maior autonomia neste processo, 

para tanto esta investigação é em torno das ferramentas e práticas de GC presentes 

no AVA e que têm por meta contribuir para o processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos. A proposta desta pesquisa é identificar tais ferramentas e práticas da 

GC relacionando-as com a literatura e averiguar a forma como cada uma destas 

práticas estão disponíveis no AVA e contribuem para o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos.  
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1.6 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

Expõe-se, a seguir, o esqueleto da estrutura da presente dissertação 

composta por cinco capítulos. No primeiro capítulo, apresenta-se uma breve 

contextualização do problema de pesquisa proposto e abordam-se os objetivos que 

impulsionaram a investigação. Mostra-se a justificativa da escolha do tema Gestão 

do Conhecimento e Educação a Distância e, ao final do capítulo, são abordados o 

escopo da pesquisa e a adesão ao mestrado em Gestão do Conhecimento nas 

Organizações.  

No segundo capítulo, abordam-se os pressupostos teóricos e conceituais da 

pesquisa aqui concluída. Apresenta-se uma revisão bibliográfica que se desdobra 

em torno de conceitos envolvendo a GC, os ciclos do conhecimento e as práticas e 

ferramentas utilizadas na GC.  

No terceiro capítulo, é retratada a metodologia utilizada nesta pesquisa, 

apontam-se as etapas de desenvolvimento dos métodos evidenciados neste 

trabalho, a saber: a estratégia da pesquisa, o delineamento da pesquisa e a figura 

representativa da operacionalização das etapas da pesquisa.  

No quarto capítulo encontram-se as análises e recomendações dos 

resultados encontrados no decorrer da pesquisa. Mostram-se e discutem-se os 

principais temas envolvidos: atores e cenários da educação a distância, currículo e 

formação docente, aulas; material didático, AVA, ferramentas de GC, fórum de 

discussão, sala do café, tutoria e material de avaliação prática.  

No último capítulo, são apresentadas as considerações finais do trabalho 

onde expõem-se as contribuições mais relevantes dos objetivos propostos e 

destacam-se pontos positivos e negativos acerca dos resultados obtidos. 

Finalmente são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas nesta 

pesquisa. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E CONCEITUAIS 

No segundo capitulo deste estudo serão tratados os aspectos teóricos da 

gestão do conhecimento, neste capitulo serão discutidos temas envolvendo a GC , 

serão discutidos os ciclos da GC, expõem-se a seguir as práticas de GC, é trazido 

ainda como tema de reflexão a educação superior a distância e as relações 

existentes com a gestão do conhecimento.  

 

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES  

 

A GC é discutida categoricamente por Nonaka e Takeuchi (2008), que 

apontam o conhecimento como uma “arma” de competitividade e patrimônio 

indispensável para as empresas, considerando o conhecimento acumulado pelas 

pessoas que atuam nestas empresas – capital intelectual. O modo como administrar 

o conhecimento para adquirir e manter a vantagem competitiva tornou-se foco 

central das estratégias de concorrência em muitas organizações, assim como 

aspectos de definição do conhecimento e a categorização por tipos e 

desenvolvimento da estrutura para GC têm sido cada vez mais buscados e vêm 

avançando nos últimos anos (TAKEUCHI; NONAKA, 2008).  

Os autores ainda afirmam que o conhecimento pessoal de um indivíduo é 

transformado em conhecimento organizacional. Esse processo de tornar o 

conhecimento pessoal disponível para outros é a atividade central da organização 

criadora de conhecimento. Essa conversão de conhecimento é a transição do 

conhecimento tácito para o conhecimento explícito, tornando possível o 

compartilhamento do conhecimento antes individual, que passa a ser organizacional 

codificado e sistematizado (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). 

O conhecimento explícito, como o próprio nome sugere, é identificado como 

visível, tangível e pode ser entendido como um conhecimento codificado em 

linguagem, apresentando uma estrutura formal sistêmica que facilita sua 

transmissão de um indivíduo para o outro e confere a ele um caráter impessoal. O 

conhecimento tácito não é um conhecimento palpável, nem explicável; tem caráter 

profundamente pessoal e, por este motivo, é mais difícil ser compartilhado 

(CARVALHO, 2012).  
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Para Carvalho (2012), o conhecimento começa com um indivíduo e as 

relações que ele estabelece com outros promove a troca de conhecimento tácito, 

como know-how ou crença e essa socialização é uma interação que configura a 

primeira conversão do conhecimento. Em seguida, quando houver um grupo de 

indivíduos interessados em torno do mesmo conhecimento, que ainda é tácito, a 

tendência é que a interação entre eles (conversas, discussões e reflexão) leve a 

uma externalização do conhecimento. Uma vez que o grupo de indivíduos explicitou 

o conhecimento por meio de um novo conceito, cabe à organização disponibilizar 

esse conhecimento explícito de modo que os demais grupos sejam capazes de fazer 

a combinação desse conhecimento explícito com outros conhecimentos já existentes 

em seu ambiente interno e externo (CARVALHO, 2012).  

A combinação é um processo que viabiliza a disseminação do conhecimento 

dentro da organização, mas para que aconteça com sucesso é preciso que haja a 

internalização do conhecimento. A internalização tem o objetivo de permitir a criação 

de novos modelos mentais e a expansão do know-how do indivíduo (CARVALHO, 

2012). Em linhas gerais, o que acaba de ser apresentado, são os quatro modos de 

conversão do conhecimento segundo o modelo SECI (Socialização, Externalização, 

Combinação e Internalização) de Nonaka e Takeuchi (2008). Importante ressaltar 

que a dinâmica desse modelo não é em linha nem em círculo, mas em espiral 

(CARVALHO, 2012). Conforme ilustra a figura 2, representando a Espiral do 

Conhecimento. 

 

  



24 

 

 

FIGURA 2 – Espiral do conhecimento 

 

 

 
Fonte: Nonaka; Takeuchi, (2008, p. 60). 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) conceituam GC organizacional como a capacidade 

de uma organização criar novo conhecimento, difundi-lo na organização como um 

todo e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas. A inovação não pode ser 

encarada como uma peça de um só ato, pois uma inovação leva a outra, 

proporcionando aperfeiçoamentos e melhorias contínuas. O conhecimento 

acumulado externamente é compartilhado de forma ampla dentro da organização, 

armazenado como parte da base de conhecimentos da empresa e utilizado pelos 

envolvidos no desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Essa dupla 

atividade interna e externa abastece, portanto, a inovação contínua dentro da 

organização que por sua vez, leva a uma vantagem competitiva (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997).  

Numa outra concepção, a GC pode ser considerada a partir de três princípios, 

sendo eles: dados, que geralmente advém de quantificações feitas por máquinas 

informação, que possivelmente são os dados após a intervenção humana e tornam-

se significativos e o conhecimento, que envolve circunstâncias, conexão, história e 

contexto.  Esse terceiro se constitui na mente humana e é complexo e intransferível 

por máquinas (DAVENPORT, PRUSAK, 1998).  
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Conhecimento é uma mistura condensada, valores, informação 
contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura 
para a avaliação e incorporação de novas experiências e 
informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos 
conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido não 
só em documentos ou em repositórios, mas também em rotinas, 
processos, normas e práticas organizacionais. (DAVENPORT, 
PRUSAK,1998, p. 6) 

 

Alarcon (2015) elabora uma definição de GC baseado em diversos autores 

desta área. Expõe se a seguir alguns conceitos extraídos da síntese publicada pela 

autora.  

 

QUADRO 1 - Definição de GC por Autores  

 

Autor(es) Conceito ou definição 

NONAKA; TAKEUCHI 

(1997) 

Explica a GC como modo das organizações produzirem novos 

amplificarem o conhecimento presente na organização.  

GURTEEN (1998) 

Na perspectiva de Gurteen, a GC consiste em um aglomerado de 

projetos e operações organizacionais em ascensão, utilizando-se 

de tecnologias que sirvam de auxílio para os colaboradores da 

organização impulsionarem a criatividade e potencializar e gerar 

valor para o negócio.  

TERRA (2005) 

Para Terra (2005), a GC assimila atributos envolvendo o meio 

competitivo e compreende ainda as carências tanto do indivíduo 

quanto do grupo, estrelado aos métodos de criação de 

conhecimento.  

BEJARANO (2006)  

 

Para este autor a GC é definida como um concomitante de 

técnicas aquisição, modernização, armazenamento e viabilização 

do conhecimento utilizando tecnologia e fundamentos 

organizacionais para sua efetivação  

 

Fonte: Alarcon (2015, p. 60)  
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 Probst e Romhardt (2002, p.16), afirmam que para “sobreviver e competir na 

sociedade do conhecimento, as empresas devem aprender a administrar os seus 

ativos intelectuais, já que o conhecimento é o único recurso que aumenta com o 

uso”. Tratando-se do conhecimento tácito é um arranjo de princípios cognitivos e 

técnicos, os fundamentos cognitivos corroboram para que o sujeito possa  

compreender e distinguir seu universo através de “modelos, paradigmas, esquemas, 

perspectivas, crenças, entre outros” (WILLE et al., 2012, p. 5).  

  

2.2 CICLO DA GC 

 

Um importante conceito para compreender os ciclos de GC é o de capital 

pessoal, que é um termo cunhado para explicar a divergência da tradicional noção 

de capital, que é um ativo “propriedade” de uma organização. O futuro da GC pode 

transpassar as fronteiras existentes entre o indivíduo e a organização, tornando a 

parte predominante da forma como conduzimos nossas vidas diárias no negócio; por 

meio de adoção de melhores práticas e processos de GC, que até então têm se 

focado no nível organizacional e que poderão ser futuramente utilizados por pessoas 

na gestão de seu próprio capital (DALKIR, 2005). 

Ainda para a autora supracitada, uma série de tecnologias desempenha 

importante papel na gestão de conhecimento bem-sucedida. A utilização de 

ferramentas de GC serve de auxílio para a compreensão, aplicação e uso do 

conhecimento disponível na organização. As ferramentas eletrônicas e de sistemas, 

por sua vez, dão suporte para a aprendizagem e a compreensão do novo 

conhecimento a ser adquirido. Além disso, funcionam como suporte de desempenho 

de sistemas especialistas e de apoio à decisão (DALKIR, 2005):  

 
Historicamente, o cavalo tem sido sempre colocado a frente do 
transporte e é crucial pensar em ferramentas de GC em termos 
estratégicos, dizem frequentemente que se temos um martelo nas 
mãos, então todos os problemas que vemos parecem muito com 
pregos. É importante evitar esse viés na GC. Ferramentas e técnicas 
são um meio e não um fim em si mesmo. Em primeiro lugar, os 
objetivos do negócio devem ser claramente identificados, e em 
seguida deve ser alcançado um consenso, áreas de aplicação 
prioritária a ser desenvolvida. (DALKIR, 2005, p. 257)  

 
Embora nunca tenham sido especialmente desenvolvidas ou direcionadas 

para a aplicação de GC, muitas ferramentas têm provado sua utilidade. Numa 
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abordagem prática, é preciso que a organização tenha disponível um kit de 

ferramentas de GC para não existir apenas uma única solução de ponta disponível, 

a fim de tratar todas as dimensões críticas envolvendo resoluções de conflitos e 

tomada de decisão, sendo importante que haja algumas novas ferramentas 

adaptadas para a GC (DALKIR, 2005). 

As organizações privadas precisam sobreviver e, por isso, devem se 

preocupar constantemente em ser mais competitivas por meio da adoção de novos 

métodos e ferramentas de gestão, como a GC, visto que o setor privado implementa 

a GC visando lucro e crescimento (BATISTA, 2012). Batista (2012) afirma ainda que 

é necessário um modelo de GC para a organização que permita a relação entre os 

processos de GC, a aprendizagem e a inovação, de forma contextualizada para 

melhor administração da organização (BATISTA, 2012). 

Baseado no manual APO (2010)1, o processo de GC envolve cinco etapas 

fundamentais que são: identificar o conhecimento, criação do conhecimento, 

armazenamento do conhecimento, compartilhamento do conhecimento e aplicação 

do conhecimento. Para melhor compreensão, cada etapa encontra-se devidamente 

conceituada, conforme segue na representação da figura 3.  

 

FIGURA 3 – Etapas da GC 

 

Fonte: European Guide to good Practice in Knowledge Management (2004, p. 7)  

                                            
1 APO: Manual publicado pela Organização de Produtividade da Ásia (Published by the Asian 
Productivity Organization)  
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2.2.1 Identificação do Conhecimento 

 

A identificação do conhecimento é uma etapa decisiva no ciclo de GC, pois 

nesta etapa são identificados os conhecimentos indispensáveis ao desenvolvimento 

de aptidões essenciais na organização. A organização deve incentivar os indivíduos 

a refletirem sobre as metas a serem alcançadas e quais os conhecimentos que são 

imprescindíveis para esta tarefa (SENA; DANDOLINI; SCHINEIDER, 2013). 

Para os autores, o ato de identificar o conhecimento presente na organização 

pode ser efetivado por meio de análise que identifique qual é o conhecimento já 

existente e qual está em falta, tendo por orientação os objetivos estratégicos e a 

missão da organização e requisito dos clientes: “Essa análise deve envolver 

pessoas de todos os níveis da organização: estratégico, tático e operacional. A fim 

de promover a reutilização do conhecimento, a fase de identificação deve anteceder 

a de criação de conhecimento” (SENA; DANDOLINI; SCHINEIDER, 2013, p. 5). 

Juliani (2004) explica que o conhecimento, seja ele interno ou externo, não 

pode ser visível instantaneamente, ou seja, a identificação do conhecimento deve 

proceder de forma rigorosa, a fim de determinar um grau de transparência que 

permitirá aos indivíduos da organização a possibilidade de acesso ao ambiente de 

conhecimento externo.  

 

2.2.2 Criação do Conhecimento 

 

O princípio da criação do conhecimento foca-se em como as organizações 

podem criar conhecimento dentro delas mesmas, com o propósito de utilizá-los para 

promover inovação em seus processos, produtos e no meio em que atuam 

(CARVALHO, 2012). Ainda para o autor, tratando-se de criação do conhecimento, 

considera-se que o conhecimento não é algo que simplesmente existe e, mesmo 

sendo um termo abstrato, o conhecimento manifesta algumas características 

orgânicas, por exemplo: ele começa (é criado); desenvolve-se (é convertido) e, 

depois de ser utilizado, invariavelmente acaba (é aniquilado por outro conhecimento 

recém-criado).  

A criação do conhecimento geralmente parte de um indivíduo “que propõe a 

ideia inicial, um conceito inovador se desenvolve, é posto em discussão, é 

questionado e debatido até que seja finalmente assimilado pela organização” 
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(LEITE; GONTIJO; MENEGHELI, 2010, p. 29). A criação de conhecimento é 

possível pela permanente interação entre funções dentro da empresa, envolvendo 

os colaboradores de linha de frente, aqueles submersos em tecnologia, que tem 

atenção voltada para os detalhes das especificações, enquanto que o caos criativo 

causado pelas ideias fica a encargo dos conhecimentos tácitos dos colaboradores e 

da alta administração (LEITE; GONTIJO; MENEGHELI, 2010). 

O conhecimento é criado apenas pelos indivíduos e transformado em 

conhecimento em nível de grupo e organizacional. Desta forma, as organizações 

têm responsabilidade neste processo em oferecer apoio aos indivíduos geradores de 

conhecimento, promovendo condições que possibilitem a criação de novos 

conhecimentos. A dinâmica da criação do conhecimento consiste em uma interação 

sucessiva e ativa entre conhecimento tácito e explícito (LEITE; GONTIJO; 

MENEGHELI, 2010). 

Para os autores, “empresas criadoras de conhecimento são as que, 

sistematicamente, criam e propagam novos conhecimentos por toda a organização, 

incorporando-os rapidamente aos seus produtos e serviços” (LEITE; GONTIJO; 

MENEGHELI, 2010, p. 33). A estrutura organizacional pode, em certa medida, 

influenciar no comportamento dos indivíduos inseridos no contexto organizacional. 

No entanto, a finalidade da estrutura da organização não deve ter um fim em si 

própria, “mas no mecanismo facilitador que propicie a realização econômica e 

efetiva de suas metas e objetivos, assim como o bem-estar e a capacidade de 

expressão de seus integrantes” (MULBERT; MUSSI; ANGELONI, 2008, p. 108). 

 

2.2.3 Armazenamento do Conhecimento 

 

Para que o conhecimento produzido na organização se torne ativo 

organizacional e seja viável e empregado pelos indivíduos, é preciso que tal 

conhecimento seja armazenado. Essa etapa tem o encargo de fornecer 

acessibilidade para as bases de conhecimento, mas para isso é necessário 

documentar todo o conhecimento da organização, o que não é uma tarefa fácil, visto 

que não é possível documentar ou explicitar todo o conhecimento tácito existente em 

um espaço organizacional. As vivências particulares e o saber fazer, que 

caracterizam o conhecimento tácito, estão muito mais dentro da cabeça de cada 
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pessoa do que em processos, métodos e manuais (SENA; DANDOLINI; 

SCHINEIDER, 2013).  

A vivência pessoal e particular de cada um e o saber fazer são tidos como 

conhecimento tácito do indivíduo. Para que seja possível converter o conhecimento 

tácito em explícito é essencial distinguir o conhecimento relevante para a 

organização e reter as pessoas que trazem consigo tais conhecimentos, para 

elaborar o modelo para a explicitação, com a finalidade de transformar o 

conhecimento tácito existente no indivíduo para o conhecimento explícito disponível 

para toda a organização (SENA; DANDOLINI; SCHINEIDER, 2013). 

 

2.2.4 Compartilhamento do Conhecimento  
 

A conversão do conhecimento tácito em explícito se dá por meio da 

socialização, externalização, combinação e internalização. Neste contexto, é 

importante compreender que na socialização existe a troca de experiências, isto é, 

“o indivíduo compartilha seu conhecimento tácito diretamente com o outro pela 

linguagem, observação, imitação e prática” (GROTTO, 2008, p. 171).  

A externalização permite o compartilhamento do conhecimento com os outros 

de forma indireta. Na fase de combinação o conhecimento já é caraterizado como 

explícito, é compartilhado também de forma explícita e, por fim, o compartilhamento 

se dá pela internalização em que o receptor transforma o conhecimento explícito em 

conhecimento implícito (GROTTO, 2008). 

A autora afirma ainda que para ocorrer o compartilhamento do conhecimento 

dentro da organização faz-se necessário o uso desse mecanismo de 

compartilhamento utilizando o método SECI, conforme foi ilustrado anteriormente na 

figura 1.  

Quando o conhecimento tácito é transformado em explícito torna-se mais fácil 

o compartilhamento de tal conhecimento, visto que o conhecimento tácito se revela 

mais demorado e ineficaz quanto ao seu compartilhamento do que o conhecimento 

explícito.  

Para Grotto (2008), um dos desafios da GC é justamente impulsionar o 

compartilhamento do conhecimento, mesmo aqueles conhecimentos que não estão 

presentes nas pesquisas, nos relatórios e nos manuais disponíveis na organização. 

Por se tratar de um conhecimento “de difícil captação, formalização e comunicação, 
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diligenciar seu compartilhamento pode exigir mudanças e mobilização de toda a 

organização” (GROTTO, 2008, p. 173). 

Ainda para a autora, o compartilhamento do conhecimento advém de práticas 

formais e informais. O conhecimento sendo compartilhado de modo informal 

acontece de forma não pretendida em encontros casuais e diálogos e trocas de 

ideias, quando não há intenção prévia de compartilhar o conhecimento. Esta prática 

informal favorece o compartilhamento de conhecimento tácito entre os 

colaboradores. Por outro lado, existe o compartilhamento formal do conhecimento, 

em que a intenção e a formalidade estão presentes. A forma mais comum para 

possibilitar esse conhecimento formal é por meio de reuniões e compartilhamento e 

disponibilização de documentos escritos (GROTTO, 2008).  

 

2.2.5 Aplicação do Conhecimento 

 

A GC deve necessariamente gerar valor para as pessoas, para a organização 

e para os clientes, mas só é possível ser aplicado o conhecimento em técnicas de 

negociação. Fazer uso do conhecimento com o intuito de melhorar os produtos, os 

serviços e a gestão da empresa, nomeia-se aplicação do conhecimento:  

   
O patrimônio intelectual se torna propriedade da empresa quando 
aplicado voluntariamente a seu favor. O capital intelectual quando 
colocado em ação pelos colaboradores traz impacto para a forma de 
atuação, a forma de inteligência dos processos de negociação e 
produção, a capacidade e a inteligência de relacionamento com os 
clientes, fornecedores e parceiros, o modo como opera, distribui, 
vende e atua na cadeia de valor. (FIGUEIREDO, 2006, p. 13)  

  

A ação do conhecimento promove avanço organizacional, contudo é 

primordial que a estratégia de negócio da organização esteja disponível de forma 

detalhada a todos os seus membros e aliando os processos e as ações diárias da 

empresa (SENA; DANDOLINI; SCHINEIDER, 2013).  

 

2.3 PRÁTICAS E FERRAMENTAS DE GC 

 

Em cada etapa do processo de GC, existem as cinco etapas, em que uma 

lista de métodos e ferramentas é sugerido. Portanto, como primeira ação de GC 

deve-se identificar quais são os cinco passos pretendidos como iniciativa de 
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implementar a GC e, em seguida, elaborar uma lista de métodos e ferramentas, 

considerando a aplicação da GC, com base nas ferramentas que melhor se 

encaixam para o desenvolvimento de uma equipe (YOUNG, 2010). 

Considerando as cinco etapas do conhecimento, apresentadas no item 2.1, o 

quadro 1 apresenta as vinte e oito ferramentas de GC. As práticas descritas a seguir 

foram elaboradas a partir de exemplos concretos observados em organizações de 

todo o mundo, englobando aplicações práticas, técnicas, processos e ferramentas 

(BATISTA, 2006). 

O quadro 1 evidencia ainda o agrupamento ao qual foram organizadas as 

práticas de acordo com suas especificidades e área de atuação (BENTO; 

MASSUDA, 2016).  

 

QUADRO 2 – Práticas e Ferramentas da GC 

 

Agrupamento Objetivo 
Ferramentas agrupadas por área 

de atuação na organização 

Gestão de 

recursos 

humanos. 

 

Facilitar a transferência, 

disseminação e 

compartilhamento do 

conhecimento e da 

informação. 

1. Fóruns /listas de discussão. 
2. Educação corporativa. 
3. Narrativas. 
4. Mentoring. 
5. Coaching. 
6. Brainstorming. 
7. Universidade Corporativa. 
8. Comunidades de prática. 

Estruturação de 

processos 

organizacionais. 

 

Facilitar a geração, retenção, 

organização e disseminação 

do conhecimento 

organizacional. 

9. Benchmarking. 
10. Melhores práticas. 
11. Memória organizacional. 
12. Inteligência organizacional. 
13. Mapeamento do 

conhecimento. 
14. Gestão por competências. 
15. Banco de competências 

organizacionais. 
16. Banco de competências 

individuais. 
17. Gestão do capital intelectual. 

Base tecnológica 

e funcional. 

Dar suporte à GC 

organizacional, incluindo a 

automação da gestão da 

informação, dos aplicativos e 

das ferramentas de 

Tecnologia da Informação 

(TI) para captura, difusão e 

18. Portais / intranets / extranets. 
19. Sistemas de workflow. 
20. Gestão de conteúdo. 
21. Gestão Eletrônica de 

Documentos (GED). 
22. Data warehouse. 
23. Decision Support Systems 

(DSS). 
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colaboração. 24. Balanced Scorecard (BSC). 
25. Data mining. 
26. Customer Relationship 

Management (CRM). 
27. Key Performance Indicators 

(KPI). 
28. Enterprise Resource Planning 

(ERP). 

 
Fonte: BENTO; MASSUDA (2016, p. 38), adaptado pela a autora 

 

Tendo em vista este quadro, pretende-se analisar tais práticas de modo a 

verificar como podem contribuir com o tema proposto nesta pesquisa. Serão 

investigadas as ferramentas que têm correlação com o ambiente virtual de 

aprendizagem e foram elencadas quatro práticas, a saber: Braisntorming, Fórum de 

Discussão, Mentoring e Comunidades de Prática.  

Por meio destas quatro ferramentas classificadas para investigação neste 

estudo, pretende-se descobrir se estão presentes no AVA e se promovem, de fato, 

uma melhor GC no curso de pedagogia na modalidade EAD da IES escolhida.  

 

2.3.1 Brainstorming 

 

O Brainstorming pode ser traduzido como “tempestade de ideias”, prática que 

potencializa atividades criativas tanto do indivíduo quanto do grupo. Pode-se 

considerar o Brainstorming como uma importante ferramenta geradora de ideias. A 

questão da criatividade pode ser fundamental para solucionar problemas envolvendo 

a competitividade da organização (ROLDAN et al., 2009).  

O Brainstorming tem como principal objetivo “a solução de problemas, 

utilizando a imaginação e a criatividade, em que os participantes, de forma livre, 

produzirão ideias para solucionar algum problema específico” (ROLDAN et al., 2009, 

p. 55). Essa técnica necessita de liberdade para os participantes se expressarem, 

motivação para pensar e ter um objetivo para usarem a criatividade, de modo que 

tais ideias são direcionadas a soluções de problemas e criação de novos produtos 

(ROLDAN et al., 2009).  
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Para iniciar um Brainstorming, devem-se definir previamente as 
pessoas que estarão envolvidas (o ideal é que estejam 
espontaneamente participando), o moderador (quem irá conduzir 
aquela reunião) e o objetivo, ou seja, qual o motivo daquela reunião 
estar acontecendo e onde se pretende chegar com aquilo. Essa 
técnica pode ser utilizada de forma estruturada (onde todos 
expressam suas ideias respeitando uma ordem preestabelecida) e 
não estruturada (sendo mais descontraída e com maior fluxo de 
ideias, uma vez que as pessoas expressam suas ideias à medida 
que elas vão acontecendo, sem uma ordem a ser aguardada). 
(ROLDAN et al., 2009, p. 56)  

 
O Brainstorming oferece prioridade para a quantidade de ideias e nem 

sempre se atém à qualidade das ideias que surgem. A estrutura da reunião pode ser 

feita no formato de rodadas em que cada um dos participantes lança suas ideias e 

passa a vez ou num outro formato em que o grupo se reúne e livremente expõe suas 

ideias aos demais participantes (BEHR, 2008).  

 

2.3.2 Fórum de discussão 

 

O fórum de discussão é uma ferramenta que além de promover a interação 

entre seus participantes, tem a característica de incentivar o trabalho colaborativo. 

Oliveira (2007, p. 145) afirma que “o uso de tecnologias de informação e de 

comunicação, na forma de redes e mídias para a constituição de comunidades 

virtuais de aprendizagem, abre perspectivas para uma nova lógica no processo de 

ensinar e aprender”; os fóruns de discussão não se limitam a tempo e espaço para 

disponibilizar conhecimento.  

O fórum de discussão funciona como uma interface de envio de mensagens 

em rede direcionadas a um grupo específico de pessoas que participam do fórum 

(OLIVEIRA, 2004). As mensagens ficam disponíveis de acordo com seu tema de 

discussão, para promover interação e colaboração entre os alunos.  

Para Oliveira (2007, p. 150) o fórum possibilita a avaliação contínua do aluno 

pois é “constituído por momentos em que há discussão e interversões individuais, 

onde cada um pode realizar reflexões auto avaliativas, acrescentado, reafirmando e 

revendo posicionamentos”. Por meio do fórum de discussão é possível perceber 

uma situação que Bassani (2009) denomina como “interação com articulação” 

especialmente quando a discussão tem um foco e um contexto; essas discussões 
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focadas em um estudo específico e registradas as suas mensagens, possibilitam a 

abertura para novos aprendizados:  

 

Operacionalmente, o espaço destinado ao fórum pode estar dividido 
em diversos subníveis, cada qual representando a tentativa de 
centralizar as discussões em torno de um assunto. Existe a 
possibilidade de que todos os assuntos signifiquem aprofundamentos 
de um tema central eleito previamente. Nesta configuração, bastante 
comum, as mensagens iniciais (“provocadoras” da discussão) 
surgem em uma lista de hipertextos que são os títulos das 
respectivas mensagens. O usuário clica no link de seu interesse para 
ler o conteúdo disponível, tendo, posteriormente, a possibilidade de 
responder, inserindo uma nova mensagem que, por sua vez, poderá 
ensejar novas repostas, e assim por diante, em um ciclo 
potencialmente ilimitado. (OLIVEIRA, 2004, p. 4) 

 

Ainda para o autor supracitado, o fórum pode ser um espaço para as 

discussões entre os participantes em torno da temática proposta nos cursos 

oferecidos em ambientes virtuais. Se utilizado corretamente, o fórum de discussão 

pode se tornar um importante instrumentos para as discussões que trarão relevantes 

reflexões entre os participantes, já que além de promover maior preparo dos alunos 

pelas leituras e pesquisas necessárias para o conhecimento do tema a ser discutido, 

as contribuições dos colegas ficam disponíveis a todos os participantes do fórum, o 

que enriquece e organiza o conhecimento com novas referências. O fórum pode se 

tornar um espaço de aprendizado colaborativo, que agrega um grande número de 

ideias e pontos de vista diferentes, é onde acontece a comunicação e debates em 

tempo assíncrono o que potencializa as discussões (OLIVEIRA, 2004). 

 

2.3.3 Mentoring 

 

A origem do termo mentoring remete à Grécia antiga (séc. VIII a. C.), mais 

especificamente ao poema épico Odisseia, atribuído a Homero, no qual o 

personagem Ulisses solicita a seu amigo Mentor que cuide de seu filho Telêmaco. O 

modelo de relação apresenta uma dinâmica de busca, de experimentação e 

realização, um mentor não se coloca na posição de quem sabe mais, mas daquele 

que está disposto a navegar na busca do conhecimento (BARROS, 2011). O 

mentoring é uma modalidade de gestão do desempenho na qual um expert 

participante (mentor) modela as competências de um indivíduo ou de um grupo, 
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observa e analisa o desempenho e retroalimenta a execução das atividades do 

indivíduo ou do grupo (BASTISTA, 2012). 

Programas de mentoring são utilizados nos mais diversos meios, sendo 

frequentes nas empresas e nas instituições de ensino. O novo olhar para as 

relações de trabalho e a identificação da necessidade de investimentos na 

qualificação e formação profissional de maneira menos padronizada para dar conta 

da diversificada demanda do mercado, levaram à ideia de mentoring para o 

ambiente corporativo (BARROS, 2011).  

No Brasil, ainda que de maneira tímida e pouco estruturada, surgem os 

primeiros passos do processo de mentoring, ainda sem adotar uma nomenclatura. 

Na década de 1990, observa-se o fortalecimento de propostas de ações mais 

personalizadas, visando ao incremento na carreira dos profissionais mais talentosos 

(BARROS, 2001). 

Para Merleverde e Bridoux (2008), o mentoring enfatiza o desenvolvimento do 

indivíduo como um todo, como um processo pautado em uma perspectiva 

inspiradora, que auxilie e motive o mentoriado, a identificar seus anseios e definir as 

direções que quer seguir (MERLEVERDE; BRIDOUX, 2008). O mentoring é uma 

forma eficaz de intervenção, sendo um excelente veículo para o desenvolvimento da 

carreira corporativa de modo geral, além de representar uma forma de partilha de 

conhecimento e, em termos de ciclo de criação de conhecimento, cria um espaço 

para as pessoas, espaço esse que permite que elas internalizem e explicitem o 

conhecimento através de reflexões sobre as suas experiências. A socialização se dá 

pela troca de ideias e por meio da externalização do que se conhece (YOUNG, 

2010).  

No Guia Europeu de Boas Práticas em GC (2004, p. 26), o mentoring é visto 

como um método para melhorar a transferência de conhecimento, pois treina e 

desafia a compreensão do destinatário e, além disso, envolve o mentor e o leva a 

suspender sua própria opinião e atitude com o objetivo de desenvolver as 

competências do indivíduo (CEN, 2004).  

Para Araújo, (2010, p. 14):  

 
O mentoring tem sido utilizado para garantir o desenvolvimento 
profissional dentro das instituições bem como propiciar o 
compartilhamento de conhecimento e da esperiência. Neste sentido, 
o objetivo primordial tem sido garantir que a organização perpetue 
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seu conhecimento adquirido, bem como propicie motivação e 
perspectiva de crescimento àqueles que ingressam.  

  

Para Bernhoeft (2001), o mentoring sempre se baseia no princípio da livre 

escolha, por se tratar de encontrar a melhor fonte para as necessidades específicas, 

reconhecer a possibilidade de trabalhar com absoluta confiança e estabelecer uma 

relação de ganho mútuo. Ainda para a autora, não se pode afirmar que existe um 

programa de mentoring certo para todas as empresas, cada uma deve verificar sua 

necessidade e adequá-la a essa é a melhor receita para atualização e constante 

crescimento do capital humano presente na organização, sendo de alto benefício e 

custo baixo (BERNHOEFT, 2001).  

O trabalho de mentoria para Salgues (2004) é uma ferramenta que capacita o 

desenvolvimento do indivíduo que está no processo de iniciação.  

 

2.3.4 Comunidade de prática 

 

A comunidade de prática é uma ferramenta presente na GC que tem por 

finalidade promover a socialização do conhecimento presente na organização: 

“Uma comunidade de prática consiste num grupo de pessoas que compartilham 

interesse sobre um assunto ou problema e aprendem com interações regulares” 

(RIBEIRO et al., 2011, p. 693). Busca-se a interação e o contato entre os 

participantes da comunidade de forma presencial ou virtual e é necessário 

promover e possibilitar a troca de conhecimentos, “que ao serem postos em prática 

pelos outros membros, auxiliam na busca de soluções e das melhores práticas, 

promovendo o aprendizado do grupo” (RIBEIRO et al., 2011, p. 694). 

A comunidade de prática é tida como fábrica de aprendizagem, 

especificamente por promover compartilhamento de ideias e interação entre seus 

elementos participantes: “A comunidade deve permitir que seus integrantes 

exponham suas questões independentemente do nível de conhecimento e as 

tratem com atenção, criando um clima não só de confiança, mas também 

desafiador” (RIBEIRO et al., 2011, p. 694).  

Para Schommer (2005, p. 111), o “termo comunidade de prática constitui uma 

unidade. Nem toda comunidade define-se pelas práticas que compartilha, assim 

como nem toda prática está inserida no âmbito de uma comunidade específica”. A 
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autora afirma ainda que uma comunidade de prática existe pelo engajamento 

mútuo das pessoas e que suas ações são estebelecidas entre elas e “num 

processo compartilhado de definição do empreendimento conjunto de uma 

comunidade de prática, são definidas as competências que se espera de seus 

membros ou um regime local de competências” (SCHOMMER, 2005, p. 112). 

Sobre o engajamento mútuo presente em uma comunidade de prática, Schommer 

(2005, p. 112) declara que:  

 
O engajamento mútuo envolve as competências de cada membro, o 
que cada um sabe, o que faz, bem como a habilidade que possui 
para conectar-se ao que não sabe e não faz, ou seja, ao 
conhecimento e às ações complementares dos demais membros. 
Podem haver competências que se sobrepõem, mas não significa 
que haja homogeneidade entre os membros. A homogeneidade não 
é requisito nem resultado de uma comunidade de prática. O que 
torna o engajamento possível é muito mais uma questão de 
diversidade. Cada participante de uma comunidade de prática 
encontra um espaço único dentro dela e possui uma identidade 
única, que se torna mais integrada e mais definida no curso do 
engajamento na prática. 

  

Schommer (2005) destaca ainda que outro fator importante presente na 

comunidade de prática é o empreendimento conjunto, definido pelos próprios 

participantes durante a criação da comunidade. Essa negociação de 

empreendimento conjunto promove o compromisso mútuo dos integrantes da 

comunidade. A autora avalia ainda que o empreendimento conjunto também define 

“o que importa ou não, o que fazer e o que não fazer, em que prestar atenção e o 

que ignorar, o que dizer e o que não dizer, quando uma ação é boa e quando deve 

ser aprimorado” (SCHOMMER, 2005, p. 113). 

Para a autora a comunidade de prática também conta com um repertório 

compartilhado, em que seus elementos “ganham coerência não em si mesmos como 

atividades, símbolos ou artefatos, mas como parte de uma prática de uma 

comunidade que comunga de um empreendimento” (SCHOMMER, 2005, p. 114). 

Compreende-se que “boa parte do repertório de uma comunidade é importado, 

adotado e adaptado para seus propósitos” (SCHOMMER, 2005, p. 114).  

Assim visto o ciclo de gestão do conhecimento e algumas das práticas de GC, 

busca-se a seguir tratar da educação superior na modalidade a distância, a fim de 

primeiramente apresentar aspectos relevantes envolvendo a EAD e posteriormente 

são trazido conceitos envolvendo o currículo e a formação docente, em seguida 
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trata-se da aula no contexto EAD e finalmente no tópico 2.5 são abordadas algumas 

relações existentes entre a educação a distância e a gestão do conhecimento nas 

organizações.    

 

2.4 EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA 

 

A Educação a Distância se apresenta há muito tempo, como um caminho 

para a inovação e a renovação educacional de que tanto se necessita no Brasil, seja 

no ensino regular e formal, seja na educação corporativa, seja na formação 

profissional continuada (SIMÃO NETO, 2008). O autor afirma ainda que no contexto 

da EAD, dois grandes cenários despontam: o primeiro revela um grande avanço 

tecnológico, porém, com grande retrocesso educativo que reitera as práticas 

pedagógicas tradicionais e que vê as novas mídias e tecnologias apenas como 

simples recursos didáticos; o segundo cenário revela um avanço animador em 

direção às novas formas de ensinar e de aprender.  

A educação a distância tem por característica a flexibilidade, por se tratar de 

uma educação tecnicamente virtual, promove novos parâmetros para a 

compreensão do contexto de espaço e tempo. Tal modalidade de educação tende a 

ser importante ferramenta para a autonomia do aluno e viabiliza a democratização 

das oportunidades educacionais, especialmente no ensino superior (BELLONI, 

2008). A EAD é um conjunto de métodos e instruções pedagógicos em que a ação 

de ensino se dá de modo separado do ato de aprender, o ensinar e o aprender 

acontecem em tempos e espaços físicos diferentes, nesta forma de educação a 

comunicação entre o professor e o aluno acontece por meio do uso de tecnologia 

(BELLONI, 2008).  

Nesta modalidade, não se faz necessário a presença do professor junto ao 

aluno no momento em que o mesmo recebe o conteúdo, a estrutura da EAD requer 

diálogo, autonomia dos alunos e faz uso de meios tecnológicos a fim de mediar a 

comunicação entre os envolvidos. Esta forma organizada de aprendizagem é 

necessariamente fundamentada na distância física entre os alunos e os envolvidos 

na coordenação da sua aprendizagem. Esta separação pode significar maior 

liberdade ao aprender e satisfazer suas necessidades de conhecimento por meio de 

um modelo educacional não tradicional (BELLONI, 2008). 



40 

 

 

É importante pontuar que a expressão “sociedade do conhecimento” se deve 

ao conhecimento ser, atualmente, considerado fator de produção, como a terra, o 

capital e o trabalho, de maneira que sua existência e aplicação passam a ser 

fundamentais para a continuidade da sociedade. Assim, o significado do 

conhecimento precisa ser redimensionado (ANTUNES, 2000). A competitividade do 

mercado vem ameaçando as posições garantidas pelas organizações anteriormente, 

tornando urgente a aplicação de GC e de Know-how tecnológico para se adaptarem 

às exigências do novo mercado, à nova situação econômica e, assim, sobreviverem 

(ANTUNES, 2000). 

Antunes (2000) considera que a tecnologia da informação e das 

telecomunicações possibilitou a globalização da economia, conhecimento e do 

capital intelectual dos indivíduos, o capital intelectual abrange vários elementos 

intangíveis, incluindo o elemento recurso de conhecimento e tudo o que é resultante 

da aplicação do conhecimento estruturado. No cenário atual, é cada vez mais 

importante que as organizações, de um modo geral, passem a adotar novas formas 

de atuação, no intuito de alcançar e/ou manter posição sustentável no mercado 

(SANTIAGO; SANTIAGO, 2007). 

Para os autores supracitados, as redes de computadores e as demais 

ferramentas de tecnologia da informação, ao manipularem e transmitirem 

informações e produzirem novos conhecimentos, para as organizações que 

usufruem de boa tecnologia de informação possuirão fluxos mais rápidos de 

conhecimento, pois eliminarão a hierarquia, o que garante sucesso no 

desenvolvimento de iniciativas de GC (SANTIAGO; SANTIAGO, 2007).As 

modificações no modo de transmissão do conhecimento necessário para a 

manutenção, criação e recriação da estrutura social dá-se ao mesmo tempo em que 

ocorrem grandes mudanças econômicas. As salas de aula criadas pelas máquinas 

cerebrais – os ambientes virtuais de aprendizagem – gradativamente parecem 

constituir respostas adequadas a algumas exigências que a era da informação 

coloca. E, assim como o relógio acabou por modificar a relação do homem com o 

tempo – uma mudança no modo como o tempo é percebido e subjetivado – 

obrigando a pensar na relação ensinante-aprendente nesta nova configuração 

(BISOL, 2010, p. 23).  
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2.5 CURRÍCULO E FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Sacristán (2013) afirma categoricamente que o currículo não apenas é um 

conceito teórico, útil para explicar o mundo englobado no discurso sobre educação, 

mas também se constitui em uma ferramenta de regulação das práticas 

pedagógicas. O currículo e sua implementação têm condicionado as práticas de 

educação, sendo um componente formador da realidade do sistema de educação no 

qual somos inseridos.  

Pode-se dizer que o currículo dá forma à educação, bem como as práticas 

dominantes em determinado período também condicionam o currículo, ou seja, ele é 

simultaneamente instituído por meio da realização das práticas. O currículo é um 

texto que representa aspirações, interesses, ideias e formas de entender a missão 

em um contexto histórico, sobre o qual são tomadas decisões e escolhidos 

caminhos que são afetados pelas opções políticas gerais, assim como as 

econômicas e culturais (SACRISTÁN, 2013). 

Para o autor, o currículo desempenha uma função dupla – organizadora e ao 

mesmo tempo unificadora – do ensinar e do aprender, destaca ainda que o currículo 

recebeu o papel decisivo de ordenar os conteúdos a serem ensinados, além da 

capacidade reguladora de conceitos, como o de classe (ou turma), empregado para 

distinguir os alunos entre si e agrupá-los em categorias que definam e classifiquem:  

 
O currículo em termos modernos, deve se em primeiro lugar evitar a 
arbitrariedade do que será ensinado em cada situação, enquanto em 
segundo lugar, se orienta, modela e limita a autonomia dos 
professores. (SACRISTÁN, 2013, p. 33) 
 

Entretanto, o currículo determina que conteúdos serão abordados e, ao 

estabelecer níveis e tipos de exigências para os graus sucessivos, ordena o tempo 

escolar, proporcionando os elementos daquilo que se entende como 

desenvolvimento escolar e daquilo que consiste em o progresso dos sujeitos durante 

a escolaridade (SACRISTÁN, 2013).  

No propósito esquemático de apresentar uma discussão teórica/prática sobre 

a questão do currículo, Ramal e Santos (2012), considerando os modelos 

disciplinares e interdisciplinares do currículo, destacam que o mesmo concentra uma 

série de decisões que se expressam na ação prática do professor quando planeja, 

executa e avalia seus planos. 
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Para Sacristán (2007), educar tem uma finalidade normativa e é daí que 

decorre a necessidade de controlar a ação educativa, observando o que 

conseguimos com o que fazemos, que consequências têm nossas ações sobre os 

seres sobre os quais influímos, que conhecimentos obtêm os educandos e quais e 

porque não obtêm. O currículo pode ser constituído de uma soma de conteúdos de 

ações empreendidas para influir nos alunos, em que a intenção e o significado 

coincidem em aproximar a inevitável distância entre ensino e aprendizagem:  

 
O olhar para a criança fez com que ela fosse um ponto de referência 
para o pensamento educativo em geral e os enfoques curriculares 
em particular durante o século XX; o olhar para a aprendizagem é a 
síntese dessa orientação e da exigência de uma sociedade em que o 
conhecimento desempenha um importante papel. (SACRISTÁN, 
2003, p. 15) 

  
 

Ainda segundo Sacristán (2007), o currículo é a expressão das finalidades e 

dos conteúdos da educação que se pretende alcançar no tempo da escolaridade de 

uma etapa. No desenvolvimento do currículo deve-se manter por parte dos 

professores o princípio do interesse dos alunos e a preocupação com uma visão 

global e não apenas no ensino do conteúdo das matérias. O currículo é formado 

pelos conteúdos que, transformados em aprendizagem, passam a ser direito do 

aluno no período em que estão estudando para serem capacitados como cidadãos 

livres, autônomos capazes de compreender e participar do mundo complexo em que 

vivem:  

 
O discurso sobre o que ensinar centrou-se na tradição anglo-saxã, 
em torno do currículo, sendo um conceito definido, primitivamente, 
nos fins e conteúdo do ensino, que mais tarde se ampliou. O 
pensamento em torno do currículo é muito heterogêneo e disperso, 
podendo se encontrar inclusive posições que desprezam a análise e 
decisões sobre os conteúdos, pretendendo unicamente proporcionar 
esquemas de como organizá-los e sistematiza-los por parte dos 
professores. (SACRISTÁN, 2000, p. 122) 

 
O período escolar é uma etapa a ser vivenciada pelos estudantes em 

diferentes fases do seu processo estudantil. O sistema escolar receberá diversos 

alunos, dada essa diversidade faz-se necessário haver organização para 

estabelecer quais conteúdos serão abordados de forma ordenada para os alunos, 

além de se envolver durante a construção do currículo da cultura escolar, dos 
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conteúdos curriculares e todo o contexto socioeconômico da instituição de ensino 

(SACRITÁN, 2000). 

Moreira (2013) trata o currículo como ferramenta que expande a ação de 

conservar e modificar o conhecimento já criado e o considera “como o conhecimento 

tratado pedagógica e didaticamente pela escola e que deve ser aprendido e aplicado 

pelo aluno” (MOREIRA, 2013, p. 11). Destaca ainda a necessidade de novas 

prescrições de conteúdo “para o processo, ou seja, para a prática escolar efetiva, 

chega-se assim à distinção entre o que se convencionou chamar currículo formal e 

de currículo real ou currículo em ação” (MOREIRA, 2013, p. 15).  

Segundo Johnson (1980, p. 18): 

 
O currículo é uma série de resultados pretendidos de aprendizagem. 
O currículo prescreve (ou pelo menos antecipa) os resultados do 
ensino. Não prescreve os meios, isto é, as atividades, os materiais 
ou o conteúdo do ensino que devem ser utilizados para a 
consecução dos resultados. 

 
Saviani, em sua breve análise dos historiadores, manifesta que a ideia de 

currículo está ligada a noções de controle do processo pedagógico e ao fato de 

estabelecer prioridades envolvendo os fins educacionais: “Os historiadores 

desmitificam, a visão da possibilidade de elaboração de currículos ideais, 

perfeitamente adequados a esta ou aquela teoria, e de sua aplicação nos moldes 

pelos quais foram concebidos” (SAVIANI, 2003, p. 22). 

O currículo tradicional, no qual figuram os saberes que foram considerados 

fundamentais para a formação do cidadão no interior das sociedades industriais, 

partia do pressuposto de que esses saberes, que se orientavam para a 

produtividade e para a construção de uma identidade e de uma cultura nacional, 

poderiam ser postos à disposição das novas gerações sem maiores mediações. 

Nesse sentido, efetuava uma seleção, hierarquização, organização e avaliação de 

alguns conteúdos desses saberes visando a sua transmissão, que predominou como 

forma hegemônica do currículo escolar. Os projetos curriculares interdisciplinares 

organizam o currículo escolar por um caminho completamente diferente, pois partem 

das problemáticas locais para selecionar, hierarquizar, organizar e avaliar o 

conhecimento, a partir de uma perspectiva que visa fazer com que a escola produza 

um conhecimento socialmente válido sobre o mundo local (GARCIA; MOREIRA, 

2003). 
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Vasconcellos (2011) apresenta duas compreensões acerca do currículo, em 

âmbito escolar: o primeiro refere-se ao currículo como a proposta curricular, seleção 

e organização de experiência de aprendizagem e desenvolvimento feita pela 

instituição de ensino. Em segunda instância, o currículo é entendido como o 

percurso efetivamente feito pelo sujeito na escola (vivido, em ação, realizado, 

atividade) e que não necessariamente coincide com a proposta Curricular. Ao longo 

do tempo, no entanto, nem sempre o enfoque, tanto teórico quanto prático, dado a 

estes elementos foi equilibrado.  

Ainda quando se falava em currículo escolar, a ênfase quase sempre pendia 

para o objeto do conhecimento (saberes, conteúdos, mesmo assim de forma 

reducionista, a-histórica), pouco se falando sobre as relações com o contexto (desde 

a sala de aula, escola, comunidade, até a sociedade como um todo), bem como 

sobre os sujeitos do currículo, em especial os educandos e os educadores: “O 

currículo é a espinha dorsal da escola, seu elemento estruturante. Existem sujeitos 

históricos que são agentes, seus construtores e realizadores, nas condições 

concretas da escola e da sociedade” (VASCONCELLOS, 2011, p. 38).  

O currículo é feito por sujeitos concretos, marcados, portanto, por seus 

tempos de vida, identidade e trajetória, gênero, orientação sexual, etnia, classe 

social, religião e cultura. Uma proposta curricular, seja dos órgãos dirigentes ou da 

própria escola, é sempre um elemento inspirador, provocador, orientador, mas não 

garante por si (não tem como garantir) a sua realização. Para sua concretização, há 

sempre a necessidade da mediação humana qualificada. O currículo escolar, 

enquanto construção humana, depende substancialmente dos sujeitos em relação 

(VASCONCELLOS, 2011).  

No que se refere à relação entre as práticas e ferramentas de GC, o currículo 

e a formação docente, pode-se ter como representação do currículo taxonomia, 

sendo, esta, presente na GC é possível aproximá-la do meio educacional podendo 

conectar a gestão do conhecimento, o currículo e a formação do docente.  

Sendo a Taxonomia uma Técnica que fornece estrutura para organizar as 

informações, documentos e bibliotecas de uma forma consistente. Essa estrutura 

ajuda as pessoas a navegar eficazmente, armazenar e recuperar, dados 

necessários e informações em toda a organização. Baseia-se no fluxo de trabalho e 

conhecimento em uma estrutura intuitiva (ALARCON; SPANHOL, 2015). Está 
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relacionada ao ciclo do conhecimento Armazenamento, compartilhamento e 

Aplicação do conhecimento. Esta prática se adapta ao currículo. 

 

2.6 Aulas 

 

No dicionário Aurélio, encontra-se a palavra aula como sendo um: 

 

lugar em que se leciona, sala de aula ou classe, lição ou exercício 
ministrado pelo professor num determinado espaço de tempo ainda 
nesta versão encontra-se a explicação do termo aula como 
explanação proferida por professor ou por autoridade competente 
perante um grupo de alunos ou num auditório. (FERREIRA, 2010, p. 
242) 

 

Partindo desta afirmativa, ver-se-á, nesta seção, alguns aspectos envolvendo 

as competências necessárias ao professor diante dos alunos e em sua prática 

docente durante suas aulas. O aluno que está na fase de aprendizado carece de 

estímulo para conseguir “ver seus erros e respeitá-los, tratando-os como 

oportunidade de mudança, isto implica que o professor precisa aprender a interagir 

com os que aprendem”; método que não envolve castigos ou exigências culturais 

(VALENTINI; FAGUNDES, 2010, p. 35).  

Para Young (2010) a autorreflexão pode resultar de uma relação de tutoria, 

pode ser uma experiência de crescimento forte e pode possibilitar ao sujeito novos 

insights sobre si mesmo, isto se aplica tanto para o mentor como para o estudante. 

O esquema de mentor é frequentemente usado como um programa de treinamento 

de liderança que vai além da classe, de treinamento para ensinar e modelar a 

habilidade desejada, o conhecimento e comportamento (YOUNG, 2010), como visto 

acima. 

Na modalidade de educação a distância, o tutor passa a cooperar com o 

aluno na sua construção de conhecimento, para isso utiliza diversos aspectos para 

cativar o aluno e captar sua atenção, com o intuito de fazê-lo entender e aprender o 

conteúdo (SPRESSOLA, 2010). 

Para a autora, a modalidade a distância, a instituição de ensino, alunos e 

professores devem trabalhar em parceria, para produzir algo novo e motivador para 

ambas as partes. Neste contexto, o tutor em especial tem como responsabilidade 

assegurar que o aluno cumpra os objetivos estabelecidos para o curso. A distância 
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física ou temporal não podem ser dificuldades para o aprendizado do aluno a 

distância, de modo que o uso de diferentes estratégias pedagógicas e tecnológicas 

podem servir como suporte, sendo uma ponte de acesso entre tutor e aluno e entre 

alunos em grupo (SPRESSOLA, 2010).  

Os agentes responsáveis pela organização da estrutura de ensino e 

aprendizagem do aluno na modalidade de Educação a Distância são os mesmos 

agentes presentes na modalidade de educação presencial, porém, seus papéis são 

bem diferentes. Os alunos, na modalidade presencial, podem até ser receptores 

passivos, mas na modalidade a distância o aluno precisa ser ativamente interessado 

no processo de aprendizado, sendo corresponsável pelo seu processo de 

aprendizagem; depende de seu próprio esforço a construção de seus 

conhecimentos e o desenvolvimento de competências (SPRESSOLA, 2010). 

A autora ainda destaca as muitas denominações para o papel docente na 

Educação a Distância: assistente, assessor, tutor, professor acompanhante, 

facilitador, mediador, porém, mais importante que um nome para a sua função, é o 

trabalho que realiza, as competências que possui e que são indispensáveis para um 

trabalho consciente. Ao analisar os diversos aspectos do perfil desse profissional, o 

professor tutor é fundamental no processo de articular o entendimento das 

interações no ambiente virtual, possibilitando que o conhecimento seja organizado, 

direcionado, disponibilizado e compartilhado de forma correta e constante 

(SPRESSOLA, 2010). 

Saviani (2003, p. 118) destaca que: 

 
O conteúdo do processo pedagógico se refere fundamentalmente, ao 
conjunto de conhecimento e técnicas cuja assimilação/apropriação a 
escola deve propiciar aos educandos, e o método refere-se à 
necessária trajetória a ser percorrida para que isso seja garantido. 
Na dialética do processo pedagógico, a relação conteúdo e método é 
um entre os múltiplos movimentos que se implicam e se determinam 
mutuamente.  

   
O currículo contém o conteúdo das disciplinas escolares que geralmente têm 

relação com a cultura e áreas do conhecimento e relaciona-se também com a 

organização das ciências em sua história. Para que o processo de ensino seja 

significativo é preciso manter uma ordem lógica em seu método, para que assim os 

fins de ensino e aprendizagem sejam didáticos. Ainda para a autora, o currículo 
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inclui o conjunto de disciplinas de ensino, que são distribuídos a partir dos níveis 

escolares, carga horária (SAVIANI, 2003).  

Garcia e Moreira (2003) pontuam que o currículo tem por característica a 

flexibilidade, que por vezes permite a inclusão de novos saberes disciplinares e 

temas diferentes dos temas tradicionais. O professor pode ser tido como o indivíduo 

que executa o currículo, que em alguns dos casos ele não participou da elaboração; 

no entanto, para que a inovação pedagógica seja alcançada o professor deve 

caminhar pelos caminhos da construção do currículo e contextualizar os saberes 

disciplinares em saberes escolares envolvendo seu local de atuação: “A mesma 

clareza que temos sobre a relevância do currículo no processo de mudança da 

escola, temos também em relação à necessidade de superar sua histórica 

configuração alienada, disciplinar e instrucionista” (VASCONCELLOS, 2011, p. 23). 

Há toda uma preocupação dos professores envolvendo o comportamento e a 

disciplina do aluno. Para Vasconcellos (2011), o currículo está ordenado para 

contemplar o indivíduo, a partir de seu cotidiano; contudo, formação acadêmica não 

garante a construção de um perfil humano do professor.  

Tratando-se das práticas de GC e as aulas na modalidade a distância, em 

cada módulo do curso pode-se perceber o uso do Brainstorming, pois esta prática é 

de grande importância para a fase inicial de todo o processo educacional na 

modalidade EAD, especificamente por auxiliar a equipe na geração de ideias e 

inovação. Tal método é fragmentado em duas etapas, sendo a primeira fase 

divergente em que a equipe gera insights, nesta fase não há julgamento sobre as 

ideias; na segunda fase envolve, decidir e selecionar as melhores ideias 

(ALARCON; SPANHOL, 2015). 

Faz-se uso ainda da taxonomia; como já mencionado, esta promove a 

organização e estruturação das informações documentais, a estrutura ordenada 

permite ao aluno a navegação de modo eficiente, além de armazenar e recuperar, 

dados necessários e informações em todos os módulos cursados e seus conteúdos. 

Esta prática se relaciona ao ciclo do conhecimento nas etapas de Armazenamento, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento, o que traz toda a estrutura das 

aulas na EAD (ALARCON; SPANHOL, 2015). 

As comunidades de prática relacionam-se diretamente com as aulas na EAD, 

por se tratarem da aplicação do conhecimento este é um dos objetivos das aulas. 

Sendo estas comunidades de prática um conjunto de pessoas que partilham de 



48 

 

 

interesse por algum conhecimento, estas comunidades são constituídas de modo 

intencional; por isto relacionam-se a fim de compartilhar espontaneamente e criam 

conhecimentos e experiência entre os participantes. Esta prática está ligada à 

identificação, criação, armazenamento, compartilhamento e aplicação do 

conhecimento (ALARCON; SPANHOL, 2015). 

Por fim, relaciona-se às aulas na EAD a ferramenta identificada, na GC, como 

sendo mapa do conhecimento. Esta técnica tem por finalidade identificar e 

categorizar os ativos de conhecimento, além de fomentar e impulsionar as 

competências já existentes; busca ainda apontar as barreiras que impendem de 

atingir as metas e objetivos. Neste sentido tal prática está intimamente ligada à 

elaboração e organizações das aulas a serem ministradas no AVA, a fim de que os 

conteúdos e estratégias de ensino ali apresentadas sejam, de fato, coerentes e 

eficazes.  

 

2.7 Educação e Gestão do Conhecimento: Relações Existentes  

 

No Brasil, o ensino superior, desde seu início, tem se ocupado com a 

formação vinculada a diferentes carreiras, valendo-se da participação de 

profissionais e especialistas que transmitiam informações e práticas aos seus 

alunos, avaliando-os para lhes conferir um diploma que permitiria sua atuação no 

mercado profissional (GAETA; MASETTO, 2013). A ênfase maior da docência 

estava na apresentação dos aspectos teóricos e na transmissão dos conhecimentos 

aceitos como necessários à formação profissional, enquanto a demonstração da 

prática profissional se restringia a exemplos, estudos de caso e práticas nos 

estágios quando previstos no currículo (GAETA; MASETTO, 2013).  

Maccarl e Rodrigues (2003) afirmam que a emissão da última versão da Lei 

de Diretrizes e Base da Educação – LDB – tem transformado o setor educacional (lei 

9.394, 1996). Não somente se abriu espaço para verdadeiras inovações na 

tecnologia educacional, mas principalmente o setor passou a ser visto como grande 

oportunidade de negócio por novos empreendedores. Isto é confirmado pelo 

crescimento quase exponencial de novas instituições de Ensino Superior. Ainda para 

os autores, o aumento da importância econômica está associado a uma acentuada 

concorrência localizada, que requer das instituições redobrados esforços para a 

busca de eficiência organizacional. Tornou-se inevitável a utilização da tecnologia 
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como aliada para melhorar a eficácia operacional. Neste contexto instrumentos de 

eficiência organizacional, como a GC, são importantes fatores de domínio dos 

negócios (MACCARL; RODRIGUES, 2003). 

A aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (2003), em substituição ao 

Currículo Mínimo, procurou retratar o novo contexto de formação no ensino superior, 

propondo o aumento da abrangência curricular e ampliando a liberdade das IES na 

seleção das habilidades, dos conhecimentos e das atitudes a serem desenvolvidos 

em cada curso, para atender às necessidades da sociedade e do mercado de 

trabalho, assim como as responsabilidades sociais e profissionais (GAETA; 

MASETTO, 2013).  

Para Maccarl e Rodrigues (2003), a Gestão do Conhecimento atualiza a 

atitude moderna dos administradores de instituição de Ensino Superior. Estudar a 

GC significa contribuir para a formulação de novos conhecimentos no processo de 

aperfeiçoamento e evolução do estado-da-arte em gestão moderna de IES. Como as 

demais organizações, as IES atingiram, ao longo do tempo, um grau de 

complexidade significativo, obrigando os seus administradores a reverem suas 

funções e apresentar propostas para acelerar o seu desenvolvimento (MACCARL; 

RODRIGUES, 2003).  

Os autores ainda apontam que, no caso da Universidade, existe uma cultura 

administrativa muito rígida que cumpre superar. Os especialistas dessas instituições 

ainda relutam em aceitar algumas relações como dinheiro/educação; aluno/cliente; 

conhecimento/produto, esquecendo-se de que todo sistema educacional é 

sustentado financeiramente com dinheiro público ou privado (MACCARL; 

RODRIGUES, 2003).  

Cajueiro (2008) aponta a GC como forma sistêmica de perceber os 

conhecimentos presentes na organização, apontando para indicações de como 

aproveitar o potencial em seu benefício. Neste sentido, para as instituições de 

ensino superior a GC considera o conhecimento presente na instituição, a sua 

transmissão para os demais membros, seja para o corpo de colaboradores da 

instituição ou para os alunos, assim como a criação de novos conhecimentos entre 

os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Para a autora é preciso o uso 

da criatividade para que a organização acompanhe as mudanças, o 

desenvolvimento de novas metodologias de gerenciamento, a fim de criar ambiente 
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propício para criação e compartilhamento de conhecimento que requer envolvimento 

dos indivíduos, além do uso de novas tecnologias (CAJUEIRO, 2008).  

Bolson (2012) declara que na era da informação, também conhecida como 

era do conhecimento, destaca-se a importância do capital humano ou do 

conhecimento humano, considera que o período é marcado também pelo dinamismo 

e imprevisibilidade das decisões e diante do mercado em que a organização está 

inserida e em face de seus concorrentes. As Instituições de Ensino Superior também 

estão preocupadas com os desafios das mudanças em sua gestão e os principais 

fatores medidos e acompanhados são os concorrentes e os indicadores exigidos 

pelo Ministério da educação – MEC, gerenciados pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação de Ensino Superior – SINAES² (BOLSON, 2012). 

Para Bolson (2012), não é suficiente para a organização possuir apenas o 

conhecimento, é preciso que esse conhecimento seja produtivo. Não é mais 

suficiente saber fazer, é preciso melhorar esse saber fazer, conhecer não é somente 

aprender a fazer um processo ou produto, mas é também aperfeiçoá-lo 

continuamente, o conhecimento não pode ser mais tratado apenas internamente na 

organização. Para isso, a autora afirma que é preciso que as pessoas passem de 

simplesmente serem treinadas para um estágio em que sejam educadas 

continuamente (BOLSON, 2012).  

Simão (2008) afirma que, para implementar projetos de gestão de 

conhecimento, a instituição de ensino deverá criar, capturar, assimilar e disseminar o 

conhecimento, de modo a gerar uma empresa mais competitiva. Ainda para a 

autora, para se construir conhecimento é necessário reconhecer a relação efetiva 

entre conhecimento tácito e conhecimento explícito dentro da instituição de ensino, 

elaborando processos sociais que irão criar novos conhecimentos por meio da 

conversão, pois essa troca poderá dinamizar as tarefas rotineiras do trabalho 

(SIMÃO, 2008).  

Angeloni (2008) explica que todas as organizações aprendem naturalmente, 

no entanto, somente aquelas que conseguem estabelecer meios sistemáticos de 

gerenciamento do aprendizado são as que realmente conseguem atingir a 

alavancagem do conhecimento. A autora afirma ainda que o grande desafio para as 

organizações consiste em compreender o significado de aprendizagem, como esta 

ocorre no indivíduo e como se processa a transferência da aprendizagem individual 



51 

 

 

para a organizacional, como intuito de obter a capacidade de gerenciar e maximizar 

esse processo (ANGELONI, 2008). 

Angeloni (2008) aponta dois processos pelos quais ocorre a aprendizagem: 

de forma individual e de modo organizacional. Para a autora a aprendizagem 

individual é possível por meio das experiências passadas e a relação que o indivíduo 

estabelece com o ambiente atual em que está inserido, levando o mesmo a novos 

fragmentos de informação e em seguida ao armazenamento em seus modelos 

mentais, gerando então um novo aprendizado. Por outro lado, a aprendizagem 

organizacional tem por objetivo fazer com que o indivíduo e a organização 

(instituição de ensino superior) aprendam e reaprendam, diante da estabilidade ou 

do caos presente no ambiente, com a finalidade de alavancar o conhecimento 

(ANGELONI, 2008).  

 Para os autores Cuffa, Rojo e Mello (2013), no âmbito acadêmico, a adoção 

de técnicas de GC e tecnologias se faz tão importante quanto no âmbito 

empresarial. O adequado emprego deste processo pode resultar na maior 

capacidade para tomada de decisão, na redução do tempo do ciclo de 

desenvolvimento do “produto” (desenvolvimento de pesquisa, por exemplo), nos 

serviços acadêmicos mais eficientes.  

Dados esses esclarecimentos acerca da EAD e a GC, será dada sequência 

no estudo expondo de modo detalhado e  minucioso a metodologia utilizada nesta 

pesquisa, a fim de promover ao leitor maiores esclarecimentos acerca dos métodos 

adotados nesta dissertação.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO E ESTRATÉGIAS DA PESQUISA 

 

Segundo Santo, “A dissertação de mestrado deve discorrer sobre um assunto 

em sentido aberto e, em sentido estrito dissertar significa discorrer sobre um tema 

servindo-se de técnicas e métodos de trabalho” (SANTO, 2005, p. 18). Nesta 

perspectiva o método é de suma importância para que a pesquisa alcance os 

resultados fidedignos do estudo empregado.  

Este estudo seguirá uma pesquisa de natureza aplicada, com objetivos 

exploratório e descritivo, uma abordagem qualitativa e procedimentos 

fundamentados em um estudo de caso.  

É uma pesquisa qualitativa, tendo em vista que se preocupa em analisar e 

interpretar aspectos profundos, descrevendo a complexidade do comportamento 

humano e fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, 

tendências de comportamento (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 269).  

Minayo (2004) afirma que a investigação social deve contemplar uma 

característica básica de seu objeto: o aspecto qualitativo. Isso implica considerar 

sujeito de estudo: gente, em determinada condição social, pertencente a 

determinado grupo ou classe com suas crenças, valores e significados. Implica 

também considerar que o objeto das ciências sociais é complexo, contraditório, 

inacabado e em permanente transformação.  

A pesquisa qualitativa permeia diversos desafios e limitações do ponto de 

vista da pesquisa social; um deles se dá pelas poucas tentativas feitas para incluir 

as perspectivas e atuações dos indivíduos investigados em seu contexto histórico ou 

estrutural; outro desafio se dá pela forte tendência do pesquisador em adotar uma 

postura não crítica das perspectivas e atuações dos participantes da pesquisa, sem 

considerar o desenvolvimento epistemológico (RICHARDSON, 1999).  

Quanto aos objetivos deste estudo se aplicam as pesquisas exploratória e 

descritiva. Santos (2005) explica que pesquisa exploratória se caracteriza pela 

existência de poucos dados disponíveis, objetivando aprofundar e aperfeiçoar ideias 

e a construção de hipóteses, ou seja, a busca pela elaboração de respostas 

antecipadas. Com isso pode-se dizer que seu planejamento é relativamente simples 

e objetivo. Na pesquisa descritiva é feita a descrição das características de uma 
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determinada população, sendo assim um estudo descritivo de determinado 

fenômeno com suas variáveis (SANTOS, 2005). A estratégia empregada será o uso 

do método bibliográfico que consiste no aprofundamento do tema a ser estudado 

pela busca por fundamentação teórica presente na literatura e em documentos que 

tratem o tema abordado (SANTOS, 2005). 

Tomar-se-á por técnica a ser utilizada neste trabalho a observação 

sistemática no ambiente virtual de aprendizagem, a qual servirá como apoio para a 

obtenção de informação acerca da estrutura de ensino da EAD. A observação é uma 

técnica de coleta de dados para conseguir informações utilizando os sentidos na 

compreensão de determinado aspecto da realidade. Não consiste apenas em ver e 

ouvir, mas em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar. A observação 

sistemática tem por objetivo observar a realidade em condições controladas para 

responder a propósitos preestabelecidos (MARCONI; LAKATOS, 2011). Os 

conceitos em ciência devem ter uma característica básica: a comunicação, isto é, 

devem ser construídos de maneira que todos os seus componentes sejam 

conhecidos ou passíveis de entendimento (MARCONI; LAKATOS, 2011). 

Aqui se delimita o tema de discussão, especificamente focando em GC, 

currículo e formação de professores; tendo em vista o universo da educação a 

distância e os atores presentes neste contexto: coordenador, professor conteudista, 

professor formador, mediador e designer educacional. 

A expressão mais habitualmente usada para o tratamento de dados em uma 

pesquisa qualitativa é a análise de conteúdo, que mais do que um procedimento 

técnico, faz parte de uma histórica busca teórica e prática no campo das 

investigações sociais (MINAYO, 2004). Para Minayo (2004), a análise de material 

recolhido busca atingir objetivos como: a ultrapassagem da incerteza, o que significa 

inserir-se no contexto de descobertas da pesquisa; enriquecimento da leitura, 

referindo-se às hipóteses levantadas confirmando e possibilitando o levantamento 

de novas hipóteses e a integração das descobertas, que amplia a compressão de 

contextos culturais com significações que ultrapassem o nível espontâneo das 

mensagens.  

Num segundo momento, esta pesquisa atingirá um estágio em que será 

possível propor o uso de algumas práticas de GC no ambiente virtual de 

aprendizagem, com o intuito de colaborar para uma estrutura eficaz no que se refere 

ao ensino e aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA.  
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Esta estrutura de norteamento da pesquisa é fundamentalmente baseada em 

um modelo metodológico de estudo de caso. Para Tachizawa e Mendes (2005, p. 

61): 

 
Um estudo de caso deve ser desenvolvido a partir da análise de uma 
determinada organização, embora um estudo deste tipo possa ser 
realizado em qualquer outro contexto que retrate a situação 
encontrada e proponha uma solução/mudança no contexto 
analisado. 

 
O estudo de caso coopera de modo sem igual para o entendimento que se 

tem acerca dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. Essa 

estratégia de pesquisa possibilita uma verificação que conserva características 

holísticas e relevantes dos acontecimentos da vida real (YIN, 2001). Estudo de caso 

pode ser a estratégia de pesquisa utilizada ao se estudar acontecimentos atuais e 

conta com técnicas incluídas no repertório do pesquisador, sendo elas a observação 

direta e série sistemática de entrevistas. Este método de estudo é pertinente quando 

o pesquisador julgar importante lidar com condições contextuais, crendo que tais 

condições podem ser conexas ao seu fenômeno de estudo (YIN, 2001): 

 

Questões do tipo “como” e “por que” são mais exploratórias, e é 
provável que levem a estudos de casos...isto se deve ao fato de que 
tais questões lidam com ligações operacionais que necessitam ser 
traçadas ao longo do tempo, em vez de serem encaradas como 
meras repetições ou incidências. (YIN, 2001, p. 25) 

 
Dentro do método de estudo de caso pode-se utilizar subunidades para 

análise, que “representam efeitos intermediários que devem ser explorados 

cuidadosamente e não somente o efeito final, que normalmente é o que se investiga 

mais aprofundado” (PEREIRA, 2012, p. 137).  

O estudo de caso é uma fase importante, é a coleção de documentos, que 

“trará uma forma mais veraz para o estudo e também uma nova posição direcional 

para o caso” (PEREIRA, 2012, p. 138).  

Ainda para Pereira (2012), completada a apreensão de documentos para o 

banco de dados da pesquisa, a tarefa passa a ser registrar as conclusões e tudo o 

que será coletado até o final da pesquisa. No estudo de caso com finalidade 

acadêmica, Pereira (2012, p. 138) alerta: “bom senso e imparcialidade são as 

principais armas para concluir adequadamente um trabalho científico”. 
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3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

3.2.1 Fase I: Pesquisa Bibliográfica 

 

Em um primeiro momento, realizou-se um roteiro sobre os elementos 

proeminentes que deram apoio teórico a esta pesquisa e, em seguida, foi realizada 

uma classificação das obras avaliadas relacionadas ao tema de estudo, quais sejam:  

- obras de autores que discorrem sobre a GC em seus diferentes ciclos: 

identificação; criação; armazenamento; compartilhamento e aplicação. Autores a 

serem citados: Kamiz Dalkir (2005); Nonaka e Takeuchi (2008); Fabio Batista (2012); 

APO (2010), entre outros.  

- estudos que discutam o currículo e aspectos envolvendo a didática de 

ensino e formação continuada do professor, utilizando estudos de José Gymeno 

Sacristán (2013); Antônio Flávio Moreira (2013); Marcos Masetto (1997), entre 

outros.  

- obras que delineiam o ensino a distância em suas variadas faces, isto é, o 

universo da pesquisa, o cenário da EAD; seus atores (coordenador, professor 

conteudista, professor formador, mediador e designer educacional), destacando-se: 

Simão Neto (2008), Nilvania Spressola (2008), Thais Barros (2011), Mattar (2012), 

entre outros.  

 

3.2.2 Fase II: Ambiente de Estudo 

 

A pesquisa teve por ambiente o curso de pedagogia na modalidade EAD em 

uma Instituição privada do noroeste do Paraná e seguiu a três etapas:  

Primeira: a pesquisa documental teve como finalidade conhecer 

minuciosamente o ambiente de estudo. Desta forma, buscou-se o PPC (Projeto 

Pedagógico Curricular) do curso de pedagogia na modalidade EAD da IES 

escolhida, como fonte principal que permitirá conhecer detalhadamente a estrutura 

da EAD e a realidade estudada.  

Segunda: a seleção do caso trata de eleger o objeto de estudo, para tal foi 

escolhido o curso de pedagogia na modalidade EAD em uma IES privada do 

Noroeste do Paraná.  



56 

 

 

Terceira: tendo as informações colhidas na fase de seleção, foi possível 

eleger categorias para facilitar a análise.  

 

3.2.3 Fase III: Análise e Interpretação das categorias 

 

Esta fase da pesquisa realizada teve como “pano de fundo” a modalidade de 

ensino a distância especificamente no curso de pedagogia da IES indicada e as 

práticas de GC presentes no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Turato (2003, 

p. 21) afirma que: 

 
O pesquisador deve ter a mente aberta, ser capaz de ver onde outros 
não viram, poder interpretar os dados em profundidade, indo além do 
aparente, modificando caminhos de forma criativa, sempre rumo ao 
novo, ao não conhecido. O procedimento de análise das categorias, 
será por meio de seleção em subcategorias.  

 

A primeira subcategoria a ser trabalhada foi a GC e os ciclos de GC. Por meio 

do estudo em torno dos ciclos de GC será possível avaliar a EAD na perspectiva da 

GC, averiguando se existe a identificação; criação; armazenamento; 

compartilhamento e aplicação do conhecimento no curso de pedagogia na 

modalidade EAD, na IES escolhida para o estudo.  

A segunda categoria a ser investigada foi a prática de GC ou ferramentas de 

GC; e sendo utilizado nesta categoria como apoio de investigação o manual da 

APO, que descreve as variadas ferramentas e práticas de GC presentes nas 

organizações, além de se fazer uso de uma tabela que, de forma ordenada, expõe 

as ferramentas e práticas de GC.  

Outra subcategoria a ser estudada foi a educação a distância, abarcando 

também o cenário da modalidade EAD, incluindo na observação o ambiente virtual 

de aprendizagem. Ainda nesta subcategoria será dada atenção aos “atores” 

presentes neste cenário, a saber: o coordenador do curso de pedagogia da EAD na 

IES escolhida; o professor conteudista; o professor formador; o mediador e o 

designer educacional. Esta faz-se possível por meio da observação. Para 

Richardson (1999, p. 26), “a observação não está restrita ao que vemos, inclui todos 

os sentidos. Portanto, devemos aprender a observar da maneira mais aberta 

possível para que possamos questionar-nos sobre o que, por que e como são os 

fenômenos”. 
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A última categoria que foi discutida neste trabalho envolveu as conexões dos 

dados entre GC, currículo e formação do professor. Tendo em vista a expansão 

tecnológica e sua utilidade para a educação observa-se que a educação a distância 

toma proporções cada vez maiores, o que de certo modo implica em um novo 

modelo de ensino, em que se torna necessário discutir o currículo e a estrutura da 

formação dos novos professores; sendo que para estes o uso da tecnologia como 

ferramenta didática será uma competência fundamental para atuar no ensino de 

modo a estar ciente das necessidades dos alunos da era tecnológica. 

As categorias supracitadas serão estudadas a partir de três diretrizes, a 

saber: 

- Analisar pelo relacionamento dos professores com os alunos, pela interação 

do aluno com os demais colegas, pelo contato direto com o AVA se existe espaço 

para identificar e implementar os ciclos de GC. 

- Observar se as ferramentas e as práticas pedagógicas que estão presentes 

no AVA podem ser considerados práticas ou ferramentas de GC.  

- Observar pelo prisma da GC, se os conteúdos que compõe o currículo do 

curso de pedagogia na modalidade EAD, pode ser associados as ferramentas ou 

práticas de GC, assim como identificar os ciclos de conhecimento. 

A figura 04 representa, de forma ordenada, a estrutura da pesquisa; traz de 

modo ilustrativo as etapas estabelecidas e métodos utilizados no presente estudo.  
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FIGURA 4: Operacionalização das etapas da pesquisa 
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4 ANÁLISES E RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS 

Este capítulo apresenta a análise dos dados envolvendo o estudo, além de 

apontar algumas das práticas e ferramentas de GC que foram identificadas no 

ambiente virtual de aprendizagem do curso de pedagogia. Algumas das práticas e 

ferramentas utilizadas como apoio para melhoramento e eficácia do curso, no que se 

refere ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos, nesta sessão abre-se 

espaço para que se relacione as práticas e as ferramentas identificadas no AVA, 

assim como algumas das ferramentas e práticas de GC expostas na literatura 

específica da temática.  

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Em resposta aos objetivos traçados com o intuito de promover maior 

consistência acadêmica para este estudo, faz-se necessário trazer neste capítulo a 

interlocução entre as perspectivas organizacionais da GC e algumas concepções de 

GC no meio educacional.  

Sendo objetivo geral deste estudo analisar de que modo as práticas e as 

ferramentas de GC contribuem para a efetividade do curso de pedagogia na 

modalidade EAD, tendo em vista o currículo de pedagogia da EAD e o material 

disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem oferecido aos alunos. Buscou-

se primeiramente averiguar a discussão teórica em torno das concepções de 

currículo, para atingir tal objetivo além de se apoiar no marco teórico sobre o 

currículo na educação no ensino superior.  

Para que a pesquisa ocorra de modo coerente e para que se atinja o seu 

objetivo geral, o presente estudo busca primeiramente responder a objetivos 

específicos que formulam a estrutura desta dissertação. Procurou-se no trabalho 

realizar: análises; mapeamento; observações e propor sugestões que estão 

discriminados sistematicamente em cada objetivo específico. A seguir expõe-se os 

objetivos traçados e as estratégias utilizadas para atingir cada um deles.  
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4.1.1 Analisar as práticas de GC no contexto do curso de pedagogia  

 

Para que a análise fosse possível, foi necessário ter acesso ao AVA do curso 

de pedagogia da modalidade EAD, além de averiguar na literatura as práticas de GC 

presentes nesta modalidade. Na literatura encontrou-se o aporte teórico para 

analisar na perspectiva bibliográfica as práticas de GC na EAD, aspectos práticos 

desta análise descreve-se a seguir nos tópicos seguintes.  

 

4.1.2 Mapear as concepções de currículo e AVA 

 

Realizou-se a análise do currículo proposto para o curso de pedagogia na 

educação a distância. O mapeamento das concepções de currículo, inclui antes de 

tudo, averiguar na literatura tais concepções envolvendo o currículo, para tal teve-se 

como referencial teórico as obras de autores como: José Gimeno Sacristán; Antônio 

Moreira; Nereide Saviani e Celso Vasconcelos.  

Posteriormente, obteve-se acesso ao currículo do curso de pedagogia para 

compor o estudo. A GC preocupa-se com o processo envolvendo a criação e 

disseminação do conhecimento existente em uma organização, de modo 

semelhante o currículo proposto para o curso de pedagogia, traz em sua essência a 

tentativa de promover o conhecimento. O currículo do curso visa promover ao aluno 

ingresso na modalidade a distância toda a facilidade possível de acesso às 

informações nos conteúdos; disciplinas cursadas e estágios envolvendo a prática. O 

currículo em suas linhas gerais visa proporcionar condições para que a criação e 

disseminação do conhecimento ocorra entre todos os envolvidos no processo de 

ensino e aprendizado. As concepções de currículo na modalidade EAD permeiam 

claramente as etapas de criação e disseminação do ciclo de gestão do 

conhecimento descritas na literatura.  

 

4.1.3 Identificar atores e papéis no processo de ensino e de aprendizagem no 

curso de pedagogia 

 

O universo EAD tem suas peculiaridades distintas do ensino superior 

presencial. Na tentativa de identificar os atores e papéis presentes nesta 

modalidade, constatou-se essa distinção entre o ensino presencial e a distância. A 
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educação a distância, além de ser diferenciada por desenvolver todo o processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos mediante a não presença física (espaço e tempo) 

e ao tempo, conta também com a participação ativa de agentes educacionais que 

não se têm no ensino presencial, tais como: o tutor; professor conteudista; professor 

formador; mediador e designer educacional.  

A ação destes profissionais na modalidade de ensino não presencial, visa de 

modo geral aproximar o aluno da figura do professor, disponibilizando ao aluno 

acessibilidade a um instrutor para que dúvidas sejam sanadas durante o processo 

de ensino e aprendizagem. O cenário da educação a distância de igual modo 

carrega em sua estrutura particularidades, o ambiente virtual também tem a 

finalidade de aproximar o aluno, mas principalmente este ambiente é pensado a fim 

de promover o conhecimento; tanto a criação quanto a disseminação do mesmo. 

Identificou-se neste ponto que para haver êxito nas práticas educacionais da 

modalidade EAD os atores envolvidos neste processo são essenciais. Verificou-se 

também que o ambiente virtual faz uso de várias ferramentas e práticas de GC a fim 

de beneficiar a metodologia adotada no curso de pedagogia EAD.  

 

4.1.4 Realizar observação sistemática do AVA dos alunos de pedagogia de 

modo a relacionar ferramentas e práticas de GC disponibilizadas 

 

Para tornar possível este objetivo foi necessário uma senha de acesso ao 

AVA, o que possibilitou uma análise sistemática acerca das práticas e ferramentas 

de GC disponíveis no AVA. Além disto, possibilitou a observação das ações dos 

pares envolvidos nesta modalidade; as postagens de materiais; atividades semanais 

e prazos de entrega. Neste ponto da pesquisa foi possível identificar as práticas e 

ferramentas disponíveis no AVA. Pode-se notar que algumas das ações e 

ferramentas não atingem sua finalidade com demasiada excelência, pode-se citar 

aqui, como exemplo, a tentativa frustrada da “sala do café”, em que poucos alunos 

se comunicam e trocam experiências. Possivelmente essa tentativa frustrada da 

“sala do café” em promover interação descontraída entre os alunos não aconteça 

com excelência pela falta de monitoramento de professores neste espaço, bem 

como pela não atribuição de nota ou presença aos alunos que utilizam a ferramenta 

resultando quem sabe uma certa desmotivação do aluno desta modalidade.   
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Nessa prática, o interesse principal é a interação descontraída dos alunos; 

essencialmente busca a aproximação entre os alunos que estão numa dimensão de 

distância física e temporal. A sala do café conta com pouquíssima interação entre os 

alunos, o que significa que o maior numero de alunos da EAD não fazem uso desta 

prática, fazendo assim com que tal prática não atinja seu objetivo.  

Pode-se considerar também o “fórum de discussão” que, em seu ideal de 

ferramenta na educação a distância, tem por objetivo principal promover entre os 

alunos a aprendizagem cooperativa, em que o professor tutor posta um assunto ou 

tema de discussão entre os alunos envolvendo a disciplina cursada. A finalidade 

desta iniciativa é encorajar os alunos a um debate acadêmico que enriqueça a todos 

os participantes do fórum.  

A intenção torna-se frustrada pelo excesso de textos copiados da internet e 

postados no fórum; conceitos prontos; respostas previamente elaboradas o que 

acaba por arruinar a principal intenção do fórum de discussão que é a busca por 

conhecimento mútuo, a elaboração de conceitos e reflexões em torno da temática 

proposta.  

A expressão fidedigna dos conhecimentos adquiridos pelo aluno no decorrer 

do curso, é minada pela facilidade e excesso do uso das ferramentas “copiar” e 

“colar”.  

 

4.1.5 Sugerir estratégias que possibilitem a implantação de práticas de GC no 

curso de Pedagogia 

 

Um dos pressupostos deste trabalho é a contribuição de sugestões de 

estratégias que possibilitem a implantação de práticas e ferramentas de Gestão do 

Conhecimento no contexto do curso de pedagogia na modalidade EAD. Como 

sugestão inicial, este trabalho se apoia na GC e instiga que as ferramentas e 

práticas de Gestão do Conhecimento sejam cada vez mais adotadas nos diversos 

cursos de nível superior que ofereçam a modalidade de educação a distância. 

Propõe-se também que haja preocupação em verificar a efetividade de uso das 

práticas e ferramentas de Gestão do Conhecimento disponíveis no AVA.  

Não basta apenas que as ferramentas estejam disponíveis aos alunos, mas é 

essencial que se perceba a funcionalidade de todo o ambiente virtual, apurando 

sistematicamente se tais práticas e ferramentas estão de fato atingindo suas funções 
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primárias no aprendizado de seus alunos. Por exemplo: como na “sala do café”, 

pode-se instigar mais avidamente a interação pessoal dos alunos, propõe-se 

especialmente que o “fórum de discussão” tenha um monitoramento mais 

determinado que estimule no aluno a ousadia em elaborar seus próprios conceitos, 

em refletir acerca dos conhecimentos obtidos nas aulas.  

Finalmente propõe-se aqui que o curso de pedagogia na modalidade a 

distância trabalhe, mesmo que de forma moderada, a GC no contexto educacional, 

visto ser relevante a Gestão do Conhecimento para o meio educacional, torna-se de 

suma importância que os novos profissionais da educação tenham o conhecimento 

prévio desta temática, que vem tomando grandes proporções nos cenários 

envolvendo a educação.  

Sendo cada vez mais favorável o uso de ferramentas e práticas de GC na 

educação, especialmente na modalidade de educação a distância em que, tem-se 

por prioridade o uso da tecnologia a fim de disseminar o conhecimentos entre os 

alunos.  

As novas configurações tecnológicas envolvendo a educação, trazem consigo 

toda uma estrutura pensada em atender os alunos, distante espacialmente, em 

tempo e estrutura física diferentes. Para isso a estrutura da EAD é formada por um 

cenário especifico e pela atuação de diversos atores, como ver-se-á a seguir.  

 

4.2 ATORES E CENÁRIOS 

 

Apresentam-se, aqui alguns atores e personagens da modalidade EaD: 

Professor conteudista: responsável pela criação do conteúdo; cria e 

seleciona conteúdos normalmente na forma de texto explicativo/dissertativo e 

prepara o programa do curso;  

Designer Educacional: responsável pela definição das estratégias e 

atividades de aprendizagem, pelas interações e pela estruturação e sequenciamento 

do conteúdo pedagógico do curso no ambiente;  

Designer Gráfico: realiza a programação visual e cria o projeto gráfico;  

Ilustrador, videomakers, animador: responsável pela parte de criação e 

desenvolvimento de objetos de aprendizagem, tais como: personagens, cenários, 

vídeos e animações;  
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Programador: responsável pela escolha das ferramentas e tecnologias 

adequadas ao tipo de projeto, projetam e implementam o sistema;  

Estudante: realiza o feedback necessário sobre o entendimento do uso do 

ambiente de estudo fazendo sugestões e gerando novidades ao curso.  

O cenário da modalidade de educação a distância exige uma estrutura, a fim 

de que se promova de forma organizada condições ao aluno de aprender sem a 

presença física do professor (SIMÃO NETO, 2008).  

O cenário da EAD inclui o recrutamento de profissionais e a busca por mão de 

obra qualificada para atuar na educação a distância profissionais aptos a fazerem 

uso de tecnologias, é visto ainda neste cenário a busca por infraestrutura robusta, a 

fim de oferecer excelente atendimento aos alunos. Ainda que o cenário da educação 

a distância traga novas perspectivas quanto aos campos profissionais que surgem, é 

indispensável a atenção a ser dada aos papéis dos atores presentes neste cenário, 

pois entende-se que há certa centralidade no papel docente, envolvendo todo o 

processo de ensino e aprendizagem (ALONSO, 2010).  

Neste contexto de educação a distância os atores são envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem de modo diferente ao modelo de educação presencial, o 

professor conteudista passa do modelo tradicional em que era visto como quem 

expõe o conteúdo em forma de palestra, para aquele que encoraja o aluno a 

aprofundar-se no conhecimento do conteúdo. Nesta modalidade o professor 

conteudista pode ser conhecido também como o professor autor, por ser 

responsável não somente pela apresentação do conteúdo, mas também da 

elaboração do material do curso. O professor autor é quem elabora o livro contendo 

os conteúdos a serem abordados na disciplina.  

O coordenador é responsável pelo curso e tem a função basicamente 

voltada para a parte administrativa e gerencial do curso; já o professor formador 

tem por meta a produção de atividades referentes à aula, este professor tem o 

mesmo nível de acesso ao AVA que o coordenador do curso (RIBEIRO et al., p. 6, 

2007). 

O professor mediador tem por função atender os alunos e prestar 

assessoria ao professor da disciplina; para o atendimento aos alunos faz-se uso de 

várias ferramentas tecnológicas como e-mail, fórum, chat e telefonemas para facilitar 

a comunicação. O mediador junto ao professor tem o dever de auxiliar na 

contextualização do conteúdo da disciplina (PEREIRA, 2009, p. 35-55). Já o 
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designer educacional tem por campo de atuação na modalidade de educação a 

distância a produção gráfica do material exposto e disponível ao aluno.  

O designer gráfico, bem como a equipe de modelagem pedagógica, tem por 

finalidade criar a identidade visual que permeará o processo de ensino e 

aprendizagem do aluno. A relevância do designer educacional na educação a 

distância baseia-se no ato de persuasão e no uso da linguagem híbrida e sincrética 

(SILVA; CASTRO, 2009, p. 7).  

Quanto ao designer instrucional e/ou educacional sabe-se que as “ilustrações 

e metáforas utilizadas no material didático não são apenas de cunho decorativo, 

trabalhando para a construção do conhecimento educacional (SILVA; 

CASTRO,2009,p.37)”. A função deste profissional, no ambiente virtual de 

aprendizagem, visa estimular o interesse dos alunos pelo ambiente, portanto, a 

produção do material didático exige demasiada atenção e cuidado dos profissionais 

envolvidos nesta ação (SILVA; CASTRO, 2009).  

Para Litto (2003), tratando-se de profissionais para atuar na modalidade EAD, 

lida-se com a utopia e a realidade: de modo utópico, busca-se profissionais docentes 

grandes pesquisadores, autodidatas e que sejam especialmente capacitados para 

lidar com a pedagogia a distância; entretanto, em muitos casos são selecionados e 

conservados profissionais que se destaquem por sua simpatia transmitida via aulas 

em vídeos, são avaliadas neste caso, as qualidades de animador e menos aquelas 

de renome acadêmico.  

Ainda para o autor, o sistema de entrega de conteúdo nesta modalidade 

também pode ser dívida entre a utopia e a realidade, tem-se como ideal que todos 

os meios de mídia façam parte do repertório de ferramentas tecnológicas usadas na 

EAD, o ideal seria que estivessem disponíveis ao aluno da modalidade EAD: 

material impresso, audiovisuais, um circuito aberto de interação virtual com os 

envolvidos, correspondência, teleconferência, dando ao aluno poder de escolha pelo 

método que melhor se adapte às suas necessidades.  

Entretanto, na realidade vê-se que, devido ao alto custo de investimento e 

manutenção, falta de mão de obra qualificada para oferecer uma tutoria individual a 

distância, meio disponível trata-se mais de uma proposta maciça de conteúdo ou 

atividades para os alunos estudarem (LITTO, 2003).  

Como ficou evidenciado até aqui, na modalidade de educação a distância o 

método a ser adotado deve fazer uso de novas tecnologias de comunicação, 
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portanto, o método de ensino tradicional não será reproduzido na EAD. O método 

pedagógico, neste caso, abriria espaço para que cada aluno aprendesse baseado 

em seu próprio estilo de vida, nesta proposta metodológica o professor é 

encarregado de esboçar atividades que influenciem o aluno na reflexão e solução de 

problemas. Contudo, vê-se que a relação tradicional entre professor e aluno ainda é 

mantida, pois são ministradas palestras formais e repetitivas sobre os temas já 

contidos nos materiais escritos, ainda se vê o aluno como passivo neste processo 

recebendo o conteúdo, memorizando para posteriormente reproduzi-lo em uma 

avalição (LITTO, 2003). 

Ao discutir a avaliação, Litto (2003) também aponta as duas perceptivas 

envolvendo a utopia e a realidade presente, tem-se por ideal que o aluno do curso 

superior na modalidade EAD, não seja avaliado por meio de provas tradicionais e 

sim pelo uso da criatividade e originalidade em trabalhos realizados e enviados 

através do AVA, entretanto a realidade mostra que o uso de avalições tradicionais e 

de provas de múltipla escolha é mais frequente do que se deveria esperar nesta 

modalidade, que tem por referência a aprendizagem de forma autônoma.  

 

4.2.1 Material didático 

 

Tratando-se de material didático não se pode atentar somente para o método 

e o conteúdo, é necessário que todo o processo avaliativo do aluno também envolva 

fins sociais (ARAÚJO, 2000). A didática em linhas gerais, envolve caminhos por 

diferentes saberes e experiências, a fim de buscar aprimoramento docente, 

permitindo ainda que os saberes prévios dos alunos sejam explorados, assim fica 

evidente a prática social do aluno e torna possível a elaboração de uma aula mais 

didática partindo do contexto de cada aluno (AMARAL, 2000). 

Para Masetto (1997) a didática é uma reflexão sistêmica sobre o processo de 

ensino e de aprendizagem que acontece na escola e na aula, buscando alternativas 

para os problemas de ordem pedagógica que possam surgir. A didática como 

reflexão sistêmica é o estudo das teorias de ensino e de aprendizagem aplicadas ao 

processo educativo que se realiza na escola bem como dos resultados obtidos. A 

didática, porém, não pretende ficar apenas na teoria, ela aplica os conhecimentos 

que produz para resolver problemas e questões que surgem no dia-a-dia da escola e 

do espaço de aula:  
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O processo de aprendizagem se realiza através do relacionamento 
interpessoal muito forte entre alunos e professores, esta dimensão 
humana do processo da aprendizagem interessa muito de perto à 
didática, mesmo que em alguns momentos de sua história esta 
dimensão tenha sido completamente esquecida. A aprendizagem é 
um processo intencional, isto é, orientado por objetivos a serem 
alcançados por seus participantes, interessa a esse processo que os 
alunos consigam aprender bem o que se propõe, através da 
organização de condições apropriadas. (MASETTO, 1997, p. 14) 
 

Para que a aprendizagem realmente ocorra é preciso envolver o aluno e 

tornar o processo significativo, o aluno deve relacionar o que está aprendendo com o 

conhecimento que já possui. O processo de aprendizagem inclui ação e desta forma, 

cabe ao professor buscar formas interdisciplinares e integradas de trabalho entre as 

disciplinas, utilizando de semelhanças de objetivos, sempre respeitando a 

especificidade de cada uma das disciplinas (MASETTO, 1997). 

Para Luckesi (2005), o ensino da didática passou a ser especificamente o 

ensino que visa o aluno aprendendo com maiores facilidades, o ensino didático está 

baseado no ensino do “saber fazer” e de “como” se chega a determinado resultado. 

Ainda sobre o papel da didática, afirma o autor que:  

 
Penso que a didática, para assumir um papel significativo na 
formação do educador, deverá mudar os seus rumos. Não poderá 
reduzir-se e dedicar-se tão somente ao ensino de meios e 
mecanismos pelos quais se desenvolve um processo ensino-
aprendizagem, mas deverá ser um elo fundamental entre as opções 
filosófico-políticas da educação, os conteúdos profissionalizantes e o 
exercício diurno da educação. Deverá ser, sim, um modo crítico de 
desenvolver uma prática educativa, forjada de um projeto histórico, 
que não se fará tão somente pelo educador, mas pelo educador, 
conjuntamente, com o educando e outros membros dos diversos 
setores da sociedade. (LUCKESI, 2005, p. 33) 

 

Na perspectiva do uso da didática na formação do educador, Candau (2005) 

afirma que todo o processo de formação de educadores e especialistas inclui no 

currículo elementos que tratam o “o que fazer” na prática pedagógica. O ensino da 

didática está presente no processo de formação de professores e a reflexão em 

torno da didática tem por finalidade buscar estratégias e alternativas para os 

desafios da prática pedagógica (CANDAU, 2005).  

Ainda para a autora, sem a articulação com o contexto social no cotidiano do 

educador, seus problemas reais envolvendo precariedade econômica, classes com 

muitos alunos, grande taxa de evasão e de repetências e também como a didática 
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não fornece elementos significativos para a análise da prática pedagógica real e o 

que ela propõe não tem nada que ver com a experiência do professor, este tende a 

considerá-la um ritual vazio que, quando muito, pertence ao mundo dos “sonhos”, 

das idealizações que em nada contribuem. A tentativa de cortar vínculos entre a 

teoria e a prática é um equívoco, já que muda somente o discurso do professor 

enquanto que a prática permanece a mesma (CANDAU, 2005):  

 
Para Rays (2005), a disciplina didática desenvolvida atualmente nos 
cursos de formação de educadores apresenta uma característica 
marcante por seu conteúdo enfatizar uma preocupação de caráter 
estritamente prático. Sua abordagem atual raramente ultrapassa a 
dimensão técnica do ensino. O conteúdo do ensino de didática 
assume, assim as características de um saber-fazer automatizado, 
que, em nome de uma metodologia eficiente e eficaz, dilui a definição 
dos valores, propósitos e razão de projeto educativo mais 
substancial. (RAYS, 2005, p. 26) 

  
O ensino da didática juntamente com as demais disciplinas é indispensável na 

formação do professor que irá atuar nas escolas de 1º e 2º graus (BALZAN, 2005). 

O material didático é uma ferramenta de suma importância na educação, 

especialmente na educação a distância, a produção de material didático para expor 

o conteúdo faz uso de mídias de divulgação.  

Ao tratar sobre o material didático, Paiva (2002, p. 6) aponta a necessidade 

de se usar uma linguagem adequada para melhor compressão do aluno que irá 

estudar individualmente. O material didático disponível no ambiente virtual de 

aprendizagem pode ser oferecido aos alunos no formato impresso e pode também 

ser constituídos de outros recursos, tais como multimídias (SANTO; BOHRZ, 2015). 

O uso de multimídias como material didático na modalidade de educação a distância 

pode ser considerado um benefício para o aprendizado dos alunos, além das 

contribuições cognitivas oferecidas aos alunos as ferramentas de audiovisual podem 

promover de forma associada ao conhecimento desenfadamento e entretenimento 

durante o processo de aprendizado (SANTO; BOHRZ, 2015).  

Moran (1995, p. 3) discute alguns aspectos relevantes sobre o uso de 

recursos audiovisuais como material didático na educação, revela o uso de vídeo 

como método de criar fascínio e entusiasmo no estudante. No curso superior de 

pedagogia na modalidade a distância oferecido na IES estudada, além do material 

textual disponibilizado aos alunos como ‘livro texto’, usa-se a linguagem dialógica 
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entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem ‘professores e alunos’, 

além de elementos ilustrativos de audiovisual.  

As mídias disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem - AVA, além da 

compreensão do aluno acerca do conteúdo estudado nas disciplinas, busca também 

mediar a relação e a interação entre os envolvidos no processo ensino e 

aprendizagem (SANTOS et al., 2006). No ambiente virtual de aprendizagem, além 

do material didático elaborado para o aluno, utiliza-se também de espaços didáticos 

em que o aluno tem a liberdade de expressar suas dúvidas acerca do conteúdo 

abordado e compartilhar os saberes adquiridos em determinado conteúdo no 

decorrer da disciplina.  

A taxonomia novamente pode ser conectada ao mundo da educação a 

distância no que diz respeito ao material didático. Como já exposto, a taxonomia 

serve como técnica estrutural e organizadora. No material didático de ensino na 

EAD, a taxonomia enquadra-se no objetivo de ordenar o material didático utilizado 

no curso de pedagogia na modalidade EAD.  

4.2.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Novas aprendizagens se constituem no “contexto digital de interação, 

reconstruindo conceitos e concepções, os ambientes virtuais têm contribuído para 

que os aprendizes construam novas relações de aprendizagem e interação na 

cultura digital” (VALENTINI; FAGUNDES, 2010, p. 33). Na construção de um curso 

na modalidade EAD, é nítido o constante cuidado ao se considerar às variáveis 

críticas da modalidade virtual, que são representadas a seguir no modelo de 

diagrama (BASSIS, 2009).  
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FIGURA 5 – Variáveis de formação na EAD 

 

Fonte: Bassis (2009, p. 12), adaptado pela autora  

 

 Na figura acima representada vê-se que a educação a distância é permeada 

por variáveis envolvendo o processo de ensino e aprendizagem, variáveis que 

envolve tanto o papel do aluno enquanto autônomo e responsável por sua busca 

pelo aprendizado quanto o professor que de igual modo inserido no contexto de 

educação a distância tem-se a necessidade de se adaptar ao contexto educacional 

da EaD. Isto é fazer uso de ferramentas tecnológicas como forma estratégica 

didática, até mesmo o processo de comunicação entre os pares envolvidos nesta 

modalidade se dão de modo distinto ao cotidiano da modalidade presencial.  

A universidade é uma instituição social que se molda às diferentes 

configurações sociais, entretanto, a universidade busca unicamente sanar as 

necessidades sociais, mas também se preocupa com as exigências do mercado. Por 

se tratar de uma organização com empreendimentos como tantas outras, 

principalmente quando se trata de uma instituição de ensino superior privada e não 
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pública, sua administração deve atender os requisitos gerenciais, desta forma a 

universidade passa a assumir várias formas, englobando as necessidades do 

mercado e integração com a comunidade: 

 
Precisamos de uma educação que estimule nossas crianças, nossos 
jovens e adultos a buscar soluções criativas. No ensino superior, é 
preciso pensar na formação de jovens com autonomia intelectual, 
com paixão pela busca do conhecimento, com postura ética que 
torne comprometidos com os destinos da sociedade humana. 
Precisamos pensar a universidade para os atuais e desafiadores 
tempos. É preciso que não ensinemos apenas as pegadas de 
caminhos conhecidos, mas que tenhamos a coragem também de 
saltar sobre o desconhecido, de buscar a construção de novos 
caminhos, criando novas pegadas. (CASTANHO, 2000, p. 77)  

 

Muitos professores podem apresentar muito bem o conteúdo, mas é 

necessário também conhecer métodos que incentivem o aluno a ter autonomia 

intelectual e construir sua própria aprendizagem. Entende-se que é no contexto da 

prática pedagógica no ensino superior que deve ser analisado o papel da 

criatividade como princípio metodológico, a forma de ensinar e aprender deve incluir 

ousadia e inovação na prática, o professor não deve ser apegado ao poder e menos 

ainda ter medo de dividi-lo com os alunos, além de pôr em ação outras habilidades 

que não as cognitivas apenas: 

 
Hoje o professor universitário que quer mudar sua prática na sala de 
aula, evitando os problemas decorrentes de uma postura tradicional 
em relação ao ensino, encontra-se numa zona de transição de 
paradigmas. E o desenvolvimento da criatividade está intensamente 
presente quando se propõe uma nova ideia de ensinar e aprender. 
Temos urgências de soluções criativas para nossos problemas, 
temos pressa de formar as novas gerações para criar propostas 
alternativas. (CASTANHO, 2000, p. 87) 

 

Araújo (2000, p. 91) afirma que é  

 
componente central das práxis pedagógica-escolar a 
intencionalidade, pois esta se exerce como uma referência que 
pretende guiar atividade pedagógica ou, metaforicamente, como um 
holofote a iluminar a direção e o sentido dos processos de ensinar e 
aprender. 

 

O autor ainda aborda a educação em sentido amplo, isto é, aborda a 

aprendizagem como maneira de pensar, de sentir e de agir que se dá no interior de 

uma determinada sociedade. A educação está intimamente ligada à sociedade, por 
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viabilizar o ensino e a aprendizagem daquilo que circula no interior da sociedade e 

da cultura, em certo grau promove a inserção social e cultural dos alunos (ARAÚJO, 

2000). 

Ainda para o autor, a educação formal de nível superior ocupa posição 

relevante envolvendo o currículo, a organização, a seleção de conteúdo, a gestão 

universitária, o projeto pedagógico e o material didático. Entende-se que estes 

contribuem para a construção da cidadania, da qualificação do trabalho e do 

desenvolvimento pleno do educando (ARAÚJO, 2000).  

Para Rover (2003), a tecnologia digital atingiu todas as áreas da indústria, das 

telecomunicações, do comércio e dos serviços. Máquinas que antes eram operadas 

somente por especialistas passaram a ser substituídas por microcomputadores cada 

vez mais potentes e acessíveis, essa expansão permitiu o acesso das pessoas a 

uma proporção cada vez maior de informação. A EAD está imersa num contexto de 

educação do futuro fundamenta-se na aprendizagem colaborativa e no estudante 

autônomo.  

Em geral, percebia-se a EAD como uma formação de segunda categoria, a 

ser utilizada por aqueles que não tiveram acesso a uma educação presencial 

convencional, entretanto, com as novas tecnologias, este preconceito não tem mais 

sentido. A EAD deve ser considerada relevante no contexto da educação por 

valorizar a experiência individual e cultural dos alunos: 

 
Hoje, as melhores universidades começam a oferecer EAD muitas 
vezes por meio de internet. Isto não quer dizer que tudo está pronto; 
ao contrário, uma das deficiências é a falta de pessoal capacitado e 
especializado em educação on-line. (ROVER, 2003, p. 45)  
 

Ainda para o autor, as novas tecnologias são apenas um instrumento, um 

meio sofisticado, porém inacabado; exigente e dependente das políticas formuladas; 

o bom ou o mau uso da ferramenta depende de quem a utiliza, que por sua vez 

precisa estar apto para tirar o melhor proveito da mesma. As pessoas e os 

ambientes mudaram, assim como a tecnologia e a educação; a mudança na 

educação vai muito além de uma simples troca do vídeo pelo computador ou da 

apostila pela web. O novo modelo deve estar comprometido com a diversidade e o 

pluralismo de ideias, oferecendo novos espaços de aprendizagem mediada pela 

tecnologia da informação e da comunicação.  
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A EAD baseada em recurso digital e de rede é dinâmica, permite maior 

controle do processo e tem como grande diferencial a exigência de meios que 

possibilitem a comunicação de via dupla entre professor e aluno sem estarem juntos 

na sala de aula ou em um mesmo local. A modalidade de educação a distância 

oferece aspectos positivos envolvendo aprendizado personalizado; independência 

da disponibilidade de tempo do usuário; elevada quantidade de opções de 

comunicação; maior facilidade de trabalho em equipe, entre outros fatores (ROVER, 

2003). A filosofia que fundamenta essa proposta de ensino defende que o 

aprendizado não deve apenas ocorrer na sala de aula, aliás, na sociedade da 

informação e do conhecimento, a sala de aula tradicional pode ser vista como o local 

menos propício para a educação (MAIA; MATTAR, 2007).  

Para Maia e Mattar (2007), a EAD conta com a separação física e temporal 

entre alunos e professores, o estudo a distância implica, portanto, a possibilidade da 

comunicação distinta, na qual o aprendizado não acontece para todos no mesmo 

instante; todos os envolvidos neste processo têm seu próprio tempo e espaço para o 

aprendizado. O planejamento das aulas da modalidade EAD, deve incluir o 

acompanhamento e a supervisão por parte dos professores e tutores a fim de 

superar a distância entre os envolvidos, a EAD utiliza-se de diversas ferramentas de 

comunicação.  

A educação a distância em certa medida democratiza e simplifica o acesso ao 

conhecimento, funcionando assim como um mecanismo de justiça social. As 

estruturas dos cursos de EAD podem ser mais rígidas ou mais flexíveis e isso é 

determinado não apenas pelas mídias utilizadas e pelas características dos 

professores e alunos, mas principalmente pela filosofia e pela cultura das instituições 

educacionais (MAIA; MATTAR, 2007). 

Sem dúvidas, a EAD traz novas (e diversas) possibilidades e oportunidades 

de aprendizagem para os alunos, independentemente de sua localização geográfica 

ou dos horários em que possam estar disponíveis para frequentar um curso. Surge 

com a EAD também uma oportunidade ainda pouco explorada: a do aluno universal. 

O desenvolvimento da EAD criou um novo tipo de personagem em nossas 

sociedades, o chamado “aprendiz virtual”. Assim como o aluno, o professor deve 

assumir novos papéis em EAD e, para isso, precisa desenvolver novas habilidades, 

pois, a educação a distância já não é mais uma miragem, uma aventura ou um risco, 

nem pode mais ser considerada vítima ou vilã da educação no Brasil, pois é uma 
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realidade que vem crescendo de maneira exponencial, desafiando diversos padrões 

da educação e a própria EAD tradicional (MAIA; MATTAR, 2007).  

O grande desafio pedagógico é o de encontrar forma de ensinar e de 

aprender mais adequadamente às necessidades das pessoas, das organizações e 

da sociedade. No que se refere ao desafio de comunicação no ensino a distância, a 

escolha correta das mídias e da linguagem que serão empregadas no processo de 

ensino não pode buscar referências no ensino presencial, que sempre privilegiou a 

fala direta do professor, não mediada por ferramentas de comunicação (SIMÃO 

NETO, 2008). Para aplicação de atividades e método avaliativo, assume 

fundamental importância o design de atividades, isto é, a criação, o planejamento e 

a elaboração de ações que visem a boa aprendizagem a distância, considerando os 

diferentes estilos de aprendizagem, idade, inteligência, interesse, condições físicas e 

aptidões dos alunos aprendentes (SIMÃO NETO, 2008).  

No que se refere aos desafios em relação ao papel dos alunos, no ambiente 

virtual pode-se dizer que o “uso proposto e os recursos desenvolvidos configuram-se 

como um meio de promover a cooperação e o confronto entre alunos e a construção 

de uma prática capaz de favorecer o processo de aprendizagem” (VALENTINI; 

FAGUNDES, 2010, p. 42). Sendo assim, torna função do professor o promover  

 
interação que viabilize as modificações internas dos mecanismos 
cognitivos, visando o processo da inteligência, além de 
problematizar, desencadear conflitos e propor situações de 
cooperação ente os alunos pois não há operação sem cooperação. 
(VALENTINI; FAGUNDES, 2010, p. 35) 

 

A prática da tutoria, o mentoring e a tutoria curricular são algumas das formas 

encontradas nas instituições de ensino superior para o programa de mentoring 

dirigido a estudantes do ensino superior que tem como principais objetivos integrar o 

novo estudante no novo meio acadêmico e fomentar o seu desenvolvimento pessoal 

e interpessoal, com vista à promoção do seu bem: 

 
De maneira geral, os conhecimentos necessários ao tutor não são 
diferentes dos que precisa ter um bom docente. Este necessita 
entender a estrutura do assunto que ensina, os princípios da sua 
organização conceitual e os princípios das novas ideias produtoras de 
conhecimento na área. Sua formação teórica sobre o âmbito 
pedagógico-didático deverá ser atualizada com a formação na prática 
dos espaços tutoriais. (MACHADO; MACHADO, 2004, p. 3) 
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Os professores tidos como mentores são vistos pelos alunos como aqueles 

profissionais experientes que instruem, auxiliam os alunos inexperientes oferecendo-

lhes conhecimento, são seus colaboradores, encorajam os alunos e são essenciais 

na construção da autoconfiança do aluno a ser mentorado. O ato de mentoria é de 

caráter absolutamente pessoal, especialmente pelo fato de não se poder 

responsabilizar o mentor pelos resultados das ações do mentorado, o mentor nada 

pode além de apontar determinada direção e oferecer suporte para o aluno, mas não 

tem poder para decidir em lugar do mentorado, seguir a direção indicada ou não, 

sendo o aluno o próprio responsável por suas ações e escolhas autônomas 

(SALGUES, 2004). 

Neste item, tratou-se do ambiente online de aprendizagem, pode-se 

relacionar diversas ferramentas da gestão do conhecimento, entretanto relaciona-se 

aqui o espaço presencial colaborativo tal prática é utilizada com o intuito de nutrir o 

trabalho colaborativo em equipe na prototipagem e design de produtos e processos, 

incentivando a experimentação e testando ideias (ALARCON; SPANHOL, 2015).  

O espaço presencial colaborativo está ligado ao ciclo do conhecimento 

especificamente nas etapas de criação, compartilhamento e aplicação do 

conhecimento; o AVA é o ambiente natural para que ocorra entre seus pares o 

processo de ensino e aprendizagem. Deste modo a comunidade de prática envolve-

se ao processo de elencar e desenvolver os conteúdos lecionados nas disciplinas no 

curso de pedagogia disponível no AVA.  

  

4.3 FERRAMENTAS DE EAD 

 

A estrutura operante do ambiente virtual de aprendizagem conta com 

inúmeros artefatos próprios desta modalidade, que servem de apoio tanto ao aluno 

no processo de aprendizagem do mesmo, quanto aos profissionais da educação 

envolvidos nesta modalidade. As ferramentas a serem tratadas a seguir, foram de 

modo aleatório elencadas nesta pesquisa a fim de promover maior esclarecimento 

acerca do AVA, é propícia a apresentação de tais ferramentas utilizadas na 

educação a distância e das práticas de GC até aqui discutidas, tais como “sala do 

café”, “fórum de discussão”, trabalho de tutoria e mapa de avaliação prática.  

A figura a seguir retrata algumas das ferramentas disponível no ambiente 

virtual de aprendizagem, são ilustrados também o aspecto estético e o visual 



76 

 

 

presente no AVA. Algumas das ferramentas exibidas nesta imagem ilustrativa, serão 

discutidas a seguir, nesta sessão.  

 

FIGURA 6 – Ilustração do ambiente virtual de Aprendizagem  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem - UNICESUMAR2 

Esta imagem retrata o ambiente de aprendizagem disponível aos alunos 

desta modalidade, neste ambiente estão disponíveis as ferramentas didáticas 

utilizadas na educação a distância e as instruções de como utilizar cada uma das 

ferramentas.    

 

4.3.1 Sala do Café 

 

Como já discutido anteriormente, a educação a distância teve maior impulso 

pela adesão de novas tecnologias da comunicação que significaram novas formas 

de produção e propagação de conhecimento, além de gerar um cenário em que os 

papéis tradicionais do aluno e do professor foram significativamente alterados 

(RODRIGUES et al., 2011).  

 

  

                                            
2 Disponível em: http://ava.unicesumar.edu.br/course/view.php?id=5882> Acesso em17 de Abril 2017.  



77 

 

 

FIGURA 7 – Ilustração da Sala do Café em Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

Fonte: Sala do café do curso de farmacêutica – EAD3  

 

Assim como ilustrada pela figura 7, a “sala do café” pode ser considerada 

como ferramenta que promove o momento de interação informal, onde os 

participantes têm a oportunidade de socializar seus conhecimentos; a “sala do café” 

pode ainda ser reconhecida como um espaço dentro do ambiente virtual de 

aprendizagem destinado a possibilitar a interação entre os seus usuários, neste 

espaço existe liberdade para a postagem de temas diversos.  

A “sala do café” ainda propõe um instante de descontração, um momento de 

interação entre os colegas estudantes e pode ser entendida como “a hora do 

intervalo de aula”, a fim de que neste espaço os alunos possam ter um “bate papo” 

entre eles. A “sala do café”, de modo diferente do “fórum de discussão”, não tem a 

participação dos alunos como uma obrigatoriedade e nem mesmo utiliza as 

postagens dos alunos para avaliação ou controle de presença (MARQUES; 

CAETANO 2014). 

Ainda que as postagens dos alunos neste espaço do AVA sejam voluntárias e 

sem atribuição de notas, o volume de participação coopera para a diminuição 

transacional do curso: “A distância transacional diz respeito à lacuna psicológica e 

comunicacional, frequentemente presente entre os atores de um curso EAD, que se 

somam às distâncias físicas e temporais”; e que, em certo grau, podem ser 

reesposáveis por potencializar as falhas de interação entre os participantes da 

modalidade de educação a distância (ALVES et al., 2015, p. 138). Sendo que a 

interatividade é uma prática constante na realidade cotidiana dos indivíduos por 

                                            
3 Disponível em: https://unasus.ufsc.br/gestaofarmaceutica/ > acesso em 18 de abril de 2017.  
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meio das diversas formas de redes sociais, é visível a importância de uma 

ferramenta com este foco presente na educação.  

A “sala do café” no AVA é uma ferramenta digital propícia para o progresso de 

um espaço social, “sem caráter avaliativo e mediado por um tutor, que viabiliza a 

interação entre os alunos” (ALVES et al., 2015, p. 139). A liberdade de expressão 

dos alunos neste espaço permite a troca de saberes, conhecimentos e informações 

entre todos os indivíduos introduzidos em realidades profissionais distintas (ALVES 

et al., 2015).  

A “sala do café”, além de ser um apoio para o processo de ensino e 

aprendizagem do aluno, traz contribuições para a aprendizagem por meio da 

interação entre os colegas. As trocas que se evidenciam neste espaço de sala do 

café não se limitam somente à pura interação descontextualizada, boa parte dessa 

interação se inicia por conta do fascínio envolvendo o aprendizado nas disciplinas 

ofertadas.  

A “sala do café” é um espaço que promove a criação do conhecimento, esta 

ferramenta disponível no AVA relaciona com diversas práticas de gestão do 

conhecimento descritas pela literatura especifica. Relaciona-se diretamente ao 

espaço presencial colaborativo, tal prática serve para a organização do trabalho 

colaborativo em equipe na formulação de protótipo e design tanto de produtos 

quanto de processos, a fim de experimentar e testar ideias novas.  

Tratando-se do ciclo do conhecimento, o espaço presencial colaborativo 

consiste nas etapas de criação, compartilhamento e aplicação do conhecimento, 

assim como a “sala do café”, este é o espaço natural para a criação do 

conhecimento, identificado na GC como o BA, segundo Nonaka e Takeuchi (1997).  

A “sala do café” claramente se relaciona com o café do conhecimento que 

busca provocar a discussão em grupo, a fim de refletir, elaborar e compartilhar as 

ideias que surgem neste espaço sem que haja maiores conflitos (ALARCON; 

SPANHOL, 2015). A “sala do café” envolve todos os ciclos da GC, sendo um espaço 

adequado para que ocorra o aprendizado de maneira informal.  

Neste espaço da “sala do café”, percebe-se ainda a prática de Aprendizagem 

e Captura de ideias, isto é, processo que coleta, classifica, recupera, armazena e 

compartilha o conhecimento nas atividades dos participantes neste espaço, foca na 

criação do conhecimento e torna-se uma ferramenta adequada para o aprendizado 

(ALARCON; SPANHOL, 2015). Entretanto como já mencionado a excelência no uso 
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desta ferramenta não é devidamente atingida pelo pouco aceso dos alunos ao 

espaço “sala do café”, foi exposto os vários benefícios e metas que tal ferramenta 

tem por intenção em atingir a fim de contribuir com o processo de ensino e 

aprendizagem na Educação a Distância. 

 

4.3.2 Fórum de discussão 

  

A aprendizagem cooperativa é, de fato, uma meta estabelecida pela 

educação a distância; e um dos desafios declarados da educação a distância é 

conseguir que professores e alunos sejam habitantes do espaço virtual, favorecendo 

desta forma o aprendizado cooperativo. O fórum de discussão no AVA tem por 

pretensão a busca pelo conhecimento mútuo, por meio das ações internas de 

comunicação entre os habitantes do ambiente virtual, tais ações servem de 

complemento para a efetividade do aprendizado (CHERER; BRITO, 2014, p. 62):  

 
Para que o fórum on-line e os demais recursos virtuais de 
aprendizagem cumpram a sua função que é a de permitir uma efetiva 
interação entre os sujeitos presentes no ambiente on-line e que 
possibilite a construção do conhecimento pelo aluno, mediada pelo 
professor, todas as suas potencialidades devem ser conhecidas 
pelos usuários desse ambiente. (BATISTA; GOBARA, 2006, p. 3)  
 

Vigotsky (2000) aponta a interação como indispensável para a sistematização 

do pensamento de modo lógico e analítico, para que haja interação adequada gera 

reciprocidade entre os indivíduos e para que haja essa troca recíproca de saberes 

no ambiente virtual de aprendizagem por meio do fórum de discussão é preciso 

haver indivíduos presentes no ambiente virtual.  

O “fórum de discussão” atua de modo que ameniza o maior desafio da EAD, 

que é a separação geográfica e temporal entre professor e aluno; entre aluno e 

aluno. Excluída a presença do professor ao lado do aluno, na EAD a aproximação 

entre os seus pares se dá pelos recursos tecnológicos e interacionais dentre os 

quais o “fórum de discussão” torna-se um viável meio para tal (BEZERRA, 2011, p. 

13).  

O “fórum de discussão”, na educação a distância evidencia, uma interação 

assíncrona, arranjos em sequência de comunicação, concentração de vários tópicos 

de discussão simultâneos, “linguagem erudita”, “tendência rígida ás possibilidades 
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de mudança dos participantes da discussão” (PAIVA; RODRIGUES Jr, 2007, p. 

150). 

Um dos aspectos que define a centralidade do fórum de discussão é a 

similaridade permanente marcada entre este e a sala de aula convencional 

(BEZERRA, 2011), o fórum de discussão é a “sala de aula por excelência”, sendo o 

fórum um “espaço a ser utilizado como sala de aula”; e é neste espaço que as 

relações entre professores e alunos serão estabelecidas “como em qualquer sala de 

aula presencial” (SOUZA, 2007, p. 7). 

Tratando-se da interação educacional dada em sala de aula no modelo 

tradicional e a interação educacional no modelo de educação a distância, segue a 

tabela ilustrativa em que Paiva e Rodrigues Jr. (2004) fazem um comparativo acerca 

dos diferencias em cada modalidade de educação, usando o fórum de discussão 

como contraponto da sala de aula presencial. 

QUADRO 3– Interação presencial X Interação Virtual  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PAIVA; RODRIGUES Jr., 2004, p. 13 
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Percebe-se no quadro, acima ilustrada, a diferença entre a interação na sala 

de aula presencial e a interação na educação a distância por meio do “fórum de 

discussão”; este promove relações interacionais menos assimétricas e mais 

colaborativas (BEZERRA, 2011). Os fóruns de discussão na EAD não estão 

disponíveis a qualquer indivíduo, somente àqueles participantes de um determinado 

curso ou disciplina, tais como os alunos matriculados e professores, coordenadores, 

tutores ou gestores; desta forma o fórum de discussão na educação a distância não 

é flexível à variação de participantes e nem mesmo à variação de temas a serem 

discutidos; são permitidos nesta ferramenta discussões acerca de um problema 

estudado, do conteúdo da disciplina ou mesmo algum tema especifico proposto pelo 

professor. O fórum educacional contará com a mediação do professor tutor a fim de 

monitorar os temas admitidos na discussão e com sua intervenção em momentos 

adequados para que o foco principal da discussão proposta seja mantido 

(BEZERRA, 2011).  

O “fórum de discussão” pode ser explorado como um espaço para a criação, 

disseminação e compartilhamento do conhecimento, tal como o espaço presencial 

colaborativo, o fórum intenta um trabalho colaborativo entre o grupo. Ainda no “fórum 

de discussão” da modalidade EAD, as intenções da comunidade de prática são 

presentes também neste espaço do AVA, isto é forma intencional de compartilhar e 

criar conhecimento de modo espontâneo dando espaço aos conhecimentos e 

experiências já existentes entre os participantes do fórum, o que envolve todas as 

etapas do ciclo de gestão do conhecimento (ALARCON; SPANHOL, 2015). Neste 

caso o objetivo comum do fórum de discussão é o aprendizado.  

Por fim, o “fórum de discussão”, como prática de gestão do conhecimento 

presente na modalidade de educação a distância, envolve a aprendizagem e captura 

de ideias que basicamente coleta e classifica as ideias que neste espaço surgem, 

envolve a criação do conhecimento, mas essencialmente busca consolidar o 

aprendizado que ocorre no fórum.  

 Contudo o fórum de discussão apresenta desafios em atingir plenamente a 

proposta inicial da ferramenta, especialmente no tocante ao compartilhamento do 

conhecimento entre os alunos. O fórum de discussão não atinge o cerne de sua 

proposta inicial por não ter em seu espaço a supervisão constante de um 

profissional da EAD, uma verificação adequada do fórum envolve não somente 

saber se os alunos postaram as respostas das questões em tempo hábil, mas 



82 

 

 

também verificar se as respostas dos alunos são de fato autenticas e resultantes de 

conhecimentos construídos nas aulas.  

 Torna-se relevante buscar a efetividade do fórum de discussão para que 

maiores contribuições sejam oferecidas ao ambiente virtual de aprendizagem por 

meio desta ferramenta, entretanto verificou-se que o numero de textos pré-

elaborados ou reproduzidos da internet permeiam boa parte das atividades presente 

no fórum de discussão da EAD. Em razão deste desafio do fórum constatou-se que 

o fator motivados pode ser um utilizado para obter-se respostas do alunos em 

relação a participação efetiva e adequado no fórum, isto é utilizar de estratégias 

motivacionais que impulsione os alunos a realmente elaborarem sua próprias 

produções, como ter o fórum como uma parte avaliativa da disciplina, elaboração de 

ensaios teórios a partir dos textos alunos entre outras produções cientificas.    

 

4.3.3 Tutoria 

 

O professor que, na perceptiva de educação tradicional, era tido como o 

elemento central da sala de aula, abre espaço para a atuação de um professor 

orientador e mediador, o aluno passivo e ouvinte toma a ação de gestor de sua 

própria aprendizagem. Neste mesmo cenário, pela troca de informações, as relações 

entre professor e aluno tornam-se horizontais, portanto, o “ser tutor não é tarefa fácil 

e exige preparo, estudo, planejamento e organização” (RODRIGUES et al., 2011, p. 

34).  

Por conta do trabalho de mediação e tutoria que são constantes no AVA é 

indispensável uma equipe que atue de modo integrado e que tenha profissionais 

com especialidades em diversas áreas. O tutor se vincula todo o composto de 

ensino e aprendizagem que permeia a educação a distância, este profissional estará 

incumbido de acompanhar, orientar, motivar e avaliar seus tutorados, focando 

sempre na aprendizagem autônoma do aluno. E para tal faz uso de vários recursos, 

tais como conversação, colocação de diversos pontos de vista, sempre 

demonstrando apreço à forma pessoal com que o aluno se porta frente ao 

conhecimento (RODRIGUES et al., 2011, p. 35): 

 
O tutor é uma figura estratégia nos cursos a distância, é o agente 
responsável por orientar, guiar, provocar, instigar o estudante, 
despertando-lhe o interesse pelo curso, o desejo de aprender e de 
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buscar novos horizontes. Ele participa ativamente do processo de 
ensino/ aprendizagem e contribui para o acompanhamento e 
avaliação do projeto pedagógico. (RODRIGUES et al., 2011, p. 35)  

Os vários “ruídos” de comunicação podem ser resolvidos pela ação do tutor, 

este ainda pode contribuir para o aperfeiçoamento da educação a distância, o 

professor tutor é parte integrante de um esquema tutorial em que basicamente 

gerencia todo o suporte técnico-pedagógico do AVA (RODRIGUES et al., 2011). O 

trabalho de tutoria no contexto de ambiente virtual de aprendizagem acontece a 

distância, o professor tutor pode guiar o aprendizado do aluno de modo individual e 

pode ser tido como um apoio disponível ao aluno para as mais variadas situações 

envolvendo o aprendizado (RODRIGUES et al., 2011).  

Sendo que a função do tutor no cenário da educação a distância é 

proporcional ao aluno um ambiente personalizado ao aprendizado, a fim de atender 

aos desafios dos estudantes este profissional deve dispor de agilidade de 

comunicação, flexibilidade e abastada interpretação das diversas situações 

vivenciadas pelo aluno durante o processo de ensino e aprendizagem (RODRIGUES 

et al., 2011).  

No quadro quatro que será representado logo a seguir, observa-se um quadro 

expositivo preparado por Sá (1998), em que apresenta um comparativo acerca da 

atuação do professor presencial e do professor tutor na educação a distância. 
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QUADRO 4 - Funções do Professor Convencional X Professor Tutor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sá (1998, p. 47)  

 

Manter o aluno predisposto para o saber ainda é um desafio tanto para o 

professor presente em sala de aula quanto para o professor tutor no ambiente virtual 

de aprendizagem, ambos podem valer-se de vários artifícios para estimular os 

alunos e provocar a vontade de aprender, apresentando novos desafios, mantendo 

contínua comunicação e disponibilizando matérias extracurriculares (CUNHA; 

SILVA, 2009).  

Mesmo o papel do tutor tendo sido originado “por volta do século XV” este 

ainda vem sofrendo modificações ao longo do tempo, além de seu conhecimento 

acerca de “métodos de ensino e metodologia do próprio assunto lecionado” o 

professor tutor deve ainda dispor da habilidade de “motivar e incentivar o aluno 

durante o curso”; os professores tutores dispõem de diversos materiais didáticos 

online como ferramenta de apoio (CUNHA; SILVA, 2009, p. 4). 
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O orientador, exercendo de forma plena sua função, participará da execução 

das atividades de modo que orienta os estudantes a não somente buscar a resposta 

certa, mas também a buscarem diferentes compreensões, novo olhar e refletindo em 

novas perspectivas a fim de que haja, assim, a estruturação do conhecimento. O ato 

de “guiar, orientar e apoiar” o aluno é de inteira “responsabilidade do professor tutor 

na modalidade de Educação a Distância (PARANÁ, 2010).  

O trabalho de tutoria realizado pela figura do professor tutor relaciona-se 

claramente com o processo de mentoring exposto na gestão do conhecimento. 

Sendo que o mentoring, de modo semelhante ao trabalho de tutoria, visa o 

desenvolvimento universal do indivíduo/aluno, permeia uma perspectiva inspiradora 

corroborando para o mentor motivar aquele que se mentoria.  

O professor tutor, na posição de mentor da turma, tem por propósito favorecer 

a transferência de conhecimento, isto é, ambos envolvem capacitar e estimular o 

entendimento receptor do conhecimento. Para o trabalho do mentor e do professor 

tutor é necessário que o ponto de vista pessoal seja retido, a fim de que se tenha por 

prioridade o desenvolvimento das competências do indivíduo.  

4.3.4 Material de Avaliação Prática 

O MAPA (Material de Avaliação Prática de Aprendizagem) é uma atividade 

avaliativa que possibilita exercitar e praticar os conteúdos aprendidos na disciplina. 

Pode ser um questionário, projeto de pesquisa, um estudo de caso, a elaboração de 

ferramentas da área, pesquisa, entrevistas, análises de documentários ou vídeos, 

entre outras. Essa atividade é realizada on-line e o professor tem a possibilidade de 

explorar de forma diferenciada os conteúdos trabalhados. 

Como ferramenta utilizada na EAD a fim de contribuir para o processo de 

ensino e aprendizado o MAPA deve ser planejado e alinhado, posteriormente com a 

coordenação e equipe de mediadores para definir os procedimentos e estratégias a 

serem utilizadas, bem como definir a parametrização para a correção da atividade.  

 Toda a dinâmica envolvendo o MAPA como ferramenta de ensino no 

ambiente virtual de aprendizagem ocorre da seguinte forma; o MAPA é postado no 

banco de questões e ao postá-lo no banco de questões, pede-se ao professor que 

tome os cuidados necessários quanto ao cadastro da questão, sobretudo as Tag e 

ao calendário, pois o MAPA é a primeira atividade disponibilizada para o aluno no 
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AVA. Na primeira aula ao vivo o professor coloca-se disponível ao aluno que pode 

contatar o professor que se encontrará no estúdio para que a explicação aos alunos 

sobre os objetivos e elaboração do material de avaliação prática seja feita de 

imediato e pronto de transmissão ao vivo para os alunos. 

O MAPA tem intima relação com a prática de GC nomeada lições aprendidas, 

esta é uma técnica de captura das lições que foram aprendidas, posterior a um 

projeto, mas tratando do universo educacional pode-se dizer que o MAPA em 

conformidade com a prática mencionada de GC, busca além de capturar as lições 

aprendidas em determinada disciplina, permite ainda que os alunos reflitam no 

conteúdo de forma prática, com isto podem propor o melhoramento dos pontos 

fortes e substituir algumas das estratégias que não atingiu a meta. O MAPA na 

modalidade EAD, servirá como método de se avaliar o que se aprendeu e quais as 

lições aprendidas pelos alunos durante a disciplina expressas no MAPA.  

As narrativas na GC é uma prática útil para compartilhar experiências e lições 

aprendidas, esse compartilhamento se dá por meio de narrações e acontecimentos 

que são contados de modo simples esta pratica esta relacionada ao 

compartilhamento do conhecimento (ALARCON; SPANHOL, 2015). Na EAD esta 

prática relaciona-se com o MAPA por se tratar de confirmar o aprendizado adquirido 

na disciplina.  

Ainda neste capitulo pode-se abrir espaço para sugerir e propor algumas 

ferramentas de TI para compor o quadro de ferramentas já existentes e disponíveis 

no ambiente online de aprendizado, a fim de contribuir para a melhoria do processo 

de ensino e aprendizado na educação a distância. A gestão do conhecimento conta 

com um vasto arsenal de ferramentas de tecnologia da informação, que poderão 

compor a estrutura do AVA. 

Como ferramenta de TI pode-se fazer uso dos blogs, que funciona como um 

diário com uma lista de entrada, mas no sentido de ordem cronológica inversa. Nas 

entradas contem pequenos textos relatando eventos e historias atuais (ALARCON; 

SPANHOL, 2015), para a EAD estes blogs servirão para a criação, armazenamento, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento adquirido em sala de aula.  Os blogs 

além de ser atrativo para os jovens que os utilizam abundantemente, servira também 

como um diário de bordo dos alunos em que estes expressam suas percepções 

particulares em torno da disciplina, dos conteúdos, do ambiente online de 
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aprendizado e até mesmo sua particularidades quanto ao método de ensino adotado 

na modalidade a distância.  

As redes sócias tornaram-se um aporte para a nova geração imersa na era 

tecnológica, sendo assim uma ferramenta de TI útil na modalidade de educação a 

distância é o serviço de rede social, nesta rede social existe a busca por pessoas 

que tenham interesse parecidos , desta forma os compartilhamentos de conteúdos 

nesta rede torna-se relevante para quem se relaciona, espaço semelhantes já se 

pode notar nas paginas online de interesse estritamente acadêmico, em que todo 

compartilhamento de conhecimento ocorre de modo direcionado e intencional, para 

determinada área de  pesquisa.  

Entretanto neste universo online as conexões são incontáveis, o que pode 

levar o aluno do ensino na rede virtual facilmente se fascine e perca o foco em suas 

buscas, para tal existe na GC a ferramenta de busca avançada, que basicamente é 

impulsionador de busca, que dá mais consistência para os resultados das 

pesquisas. O objetivo é diminuir a sobrecarga de informações, o que facilita a 

identificação e aplicação do conhecimento (ALARCON; SPANHOL, 2015). Sugere-

se também o uso de clusters do conhecimento, um grupo de individuas que tem por 

priori a intenção de inovar no modo de criar e disseminar o conhecimento, este 

grupo reúne-se via meio virtual e comunicam-se, colaboram uns com os outros, 

aprendem e compartilham seus conhecimentos (ALARCON; SPANHOL, 2015). 

O localizador de especialistas é uma ferramenta que como o próprio nome já 

nos enuncia, auxilia na localização de especialista dentro de uma organização, a fim 

de montar equipes de projetos mais eficazes e identificando os tipos de 

conhecimento existente e quais os tipos de conhecimentos que se necessita 

(ALARCON; SPANHOL, 2015). No contexto da EAD, esta ferramenta torna-se 

viável, para facilitar para o aluno a busca por profissionais especialistas e de modo 

mais direto ampliar os conhecimentos do aluno em determinados assuntos do curso. 

Esta ferramenta tornará os profissionais especialistas da modalidade EAD mais 

acessíveis para os alunos, os estudantes poderão buscar esclarecimento e 

referências teóricos diretamente com profissionais especialistas de determinada 

área de conhecimento. 

Esta prática proporcionará reflexões mais vigorosas e auxiliará na produção 

de material acadêmico de relevância para a comunidade universitária. Por fim 

sugere ainda neste trabalho a adoção do espaço virtual colaborativo como 
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ferramenta de TI para contribuição da aprendizagem na modalidade da educação a 

distância.  

O espaço virtual colaborativo, tem a intenção de que os indivíduos trabalhem 

juntos, a colaboração pode acontecer de várias formas pelo compartilhamento de 

documentos, pela produção escrita em coautoria, por videoconferência, o que 

implica que o trabalho seja realizado em grupo mesmo a distância física dos 

envolvidos (ALARCON; SPANHOL, 2015). Este espaço virtual colaborativo torna-se 

ideal pois deixa claro ser possível os trabalhos em grupo, também para alunos da 

educação a distância, que fazem uso das diversas práticas de gestão do 

conhecimento e suas várias ferramentas de Tecnologia da Informação.  

Em toda esta sessão buscou-se apresentar as ferramentas didáticas utilizada 

na Educação a Distância, tais ferramentas como já mencionado visam propor o 

melhoramento do curso de pedagogia na modalidade EAD, ainda nesta sessão 

exibiu-se algumas das ferramentas de gestão do conhecimento que claramente tem 

intenções e proposta semelhantes as ferramentais encontradas no ambiente virtual 

de aprendizagem. Mesmo sendo direcionadas para ambientes diferentes, no caso 

das ferramentas de gestão do conhecimento são focadas para o contexto 

organizacional enquanto os ferramentais da Educação a Distância têm sua 

disposição atenta para a educação de seus alunos, ainda assim com vê-se que 

existem fortes relações entre as ferramentas de GC e as ferramentas da EAD.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se, nesta pesquisa, tratar cada assunto de modo amplo, dedicando-

se a oferecer em cada tópico estudado fragmentos de conclusão e considerações 

finais, em cada um dos capítulos deste trabalho. Entretanto, torna-se pertinente 

ainda retomar alguns tópicos cruciais, especialmente algumas das contribuições 

trazidas pelos objetivos específicos desta dissertação.  

A análise do ambiente virtual de aprendizagem traz à pesquisadora maiores 

possibilidades e consistência nas interpretações acerca do AVA. Tratando da 

educação a distância conclui-se que não há possibilidades de dissertar sobre a 

mesma, sem que haja contato direto com o AVA, e para conceder ainda mais 

propriedade nos argumentos a pesquisadora pode se colocar em posição de usuário 

das práticas e ferramentas de GC no ambiente virtual de aprendizagem. Tratando do 

currículo na modalidade EAD, ficou de forma sugestiva a necessidade de haver 

maiores intenções de incluir no documento currículo, aspectos envolvendo a 

implementação de práticas de GC. 

O currículo pode se tornar importante peça impulsionadora para adesão de 

novas práticas e ferramentas de GC na EAD, a adoção de tais ferramentas e 

práticas de gestão do conhecimento irá de fato, propiciar significativas condições 

para que ocorra a construção e disseminação do conhecimento. Para que o 

processo de ensino e aprendizagem seja eficaz é necessário identificar os atores 

presentes no cenário da EAD. Não se pode ignorar o fato de que a educação a 

distância é permeada por diversos profissionais exclusivos dessa modalidade.  A 

distância física e temporal entre os alunos deve ser superada por esses atores, que 

devem empregar suas energias não somente no ensino, mas também na 

socialização dos envolvidos nesta modalidade, na socialização do conhecimento 

adquirido no curso EAD.  

A observação sistemática do AVA no curso de pedagogia da modalidade de 

educação a distância, a fim de verificar as ferramentas e práticas de GC disponíveis, 

revelou neste estudo a necessidade de monitoramento em torno das práticas já 

adotadas, com o intento de garantir que tais ferramentas atinjam de fato seu objetivo 

principal inicialmente traçado. Como já exposto anteriormente existe falha no uso 

adequado de algumas das ferramentas disponíveis na EAD, além desses lapsos 

evidentes nas ferramentas e práticas  já existentes na  educação a distância, notou-



90 

 

 

se também discretas lacunas, como já mencionado anteriormente lacunas 

especificamente na forma de uso das ferramentas, ou seja não é suficiente ter as 

ferramentas disponíveis ao alunos, mas que se verifique a efetividade das mesmas o 

que cotidianamente não ocorre no AVA, contudo tais lacunas não impossibilitam o 

funcionamento do curso na EAD, mas podem impedir seu funcionamento pleno e 

ideal.   

Ao se detectar tais lacunas, tornou-se evidente a imprescindibilidade de se 

propor algumas estratégias e adoção de novas práticas de GC, bem como 

implementação de novas ferramentas de TI, que poderão contribuir para o processo 

de ensino e aprendizado dos alunos. O acréscimo de práticas e ferramentas de GC, 

aliados a certificação do uso adequado das ferramentas já disponíveis no AVA, pode 

significar em grande medida o melhoramento e eficácia do curso na modalidade a 

distância, por se tratar do ensino estritamente online, em que se disponibiliza 

conteúdos e aulas virtuais para os alunos. O uso de tais ferramentas torna-se 

indispensável para que haja comunicação adequada e essencial para que aconteça 

devidamente a conclusão de cada etapa do ciclo do conhecimento, isto é, a 

identificação, criação, armazenamento, compartilhamento e aplicação do 

conhecimento.  

Em linhas gerais, as reflexões até aqui trazidas constituem uma revisão 

bibliográfica e uma análise de conteúdo no ambiente virtual de aprendizagem, que 

possibilitou maior entendimento sobre a GC, as práticas de GC e suas interrelações 

e possibilidades em ambientes virtuais de aprendizagem em um curso de pedagogia 

na modalidade a distância. Por meio deste estudo pode-se averiguar as 

peculiaridades da instituição de ensino superior na modalidade a distância vista 

como uma organização especializada e a relação do conhecimento como produto 

oferecido pelo ensino superior. Notou-se como peculiaridade da educação a 

distância, o próprio conceito de sala de aula virtual, que permite o acesso livre do 

aluno em tempo e espaço diversos. O cenário da EAD e os atores ali representados 

expressam também a singularidade desta modalidade, que conta com profissionais 

de atuação especifica no AVA e pela metodologia praticada.  

Ainda na educação superior tornou-se objeto específico de análise a 

educação a distância, seus cenários e atores, pois esta modalidade carrega em sua 

estrutura diversas faces relevantes de investigação. Entretanto, para tal pesquisa, 

buscou-se analisar o ambiente virtual de aprendizagem do curso de pedagogia.  
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Para esta pesquisa elegeu-se quatro práticas de gestão de conhecimento 

com o intuito de averiguar a presença de tais práticas no ambiente virtual de 

aprendizagem e se pela utilização de tais práticas, torna-se possível aplicar GC no 

curso de pedagogia, na EAD.  

Como práticas de GC elencou-se o uso do Brainstorming, Fórum de 

discussão, Mentoring e Comunidade de Prática, visto que tais práticas de GC são 

claramente percebidas no ambiente virtual de aprendizagem, essas ferramentas 

servem de apoio e suporte para a metodologia de ensino a distância; é correto 

afirmar que de modo muito positivo as ferramentas de GC contribuem tanto para o 

aluno quanto para os professores da EAD. Contudo vale ressaltar a necessidade de 

meticuloso monitoramento acerca da forma de uso das ferramentas a fim de que se 

possa experimentar os reais resultados que a ferramenta de antemão propõem.  

É importante pensar na colaboração como estratégia de promoção de ensino 

na EAD, além de auxiliarem no processo e na prática de tutoria no sentindo de 

responder aos desafios relacionados com a diversidade de perfis de estudantes e 

contribuir para a qualidade da formação dos alunos que terão contato com o 

aprendizado em espaço e tempo diferente de seus colegas. Além do processo de 

interação entre tutor e aluno, as ferramentas de GC visam a propiciar interação entre 

os alunos, a fim de constituir oportunidades de desenvolvimento pessoal, acadêmico 

e mesmo crescimento profissional aos professores que atuam nesta modalidade 

educacional.  

Elencaram-se ainda algumas práticas e ferramentas de GC em que se nota a 

existência na EAD mesmo que de modo sutil, ferramentas e práticas que são 

facilmente correlacionadas com algumas das práticas já existente na EAD como já 

discutido anteriormente, a taxonomia que se funde no currículo da educação a 

distância e com o material didático ali exposto,  mapa do conhecimento que pode ser 

correlacionado ao “mapa de avaliação prática” e “sala do café”, o espaço de 

interação social entre os participantes com o intuito semelhante ao “café do 

conhecimento”.  

Quando abordado o ambiente virtual de aprendizagem, interpelou-se sobre o 

espaço presencial colaborativo em que se tem por meta nutrir o trabalho 

colaborativo, além de identificar as práticas e ferramentas existentes na EAD, o 

estudo sugeriu a implantação de novas práticas e ferramentas de GC no curso de 
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pedagogia na modalidade EAD tais como; lições aprendidas, narrativas, blogs, 

serviço de rede social, clusters do conhecimento e localizador de especialistas.  

É indispensável ressaltar que este estudo sugere maiores pesquisas em torno 

desta temática, investigações mais aprofundadas que irão contribuir de modo 

enriquecedor à educação a distância. A influência de novas pesquisas em torno da 

GC na EAD, poderá constituir em grandes transformações que visam 

essencialmente tornar o conhecimento cada vez mais acessível ao aluno e 

priorizando ainda a codificação dos conhecimentos disponíveis no AVA, 

representados pelos conhecimentos empíricos dos alunos e professores e para que 

haja eficiente gestão do conhecimento teórico disponibilizado no AVA. 
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