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Análise das práticas de gestão do conhecimento adotadas no ambiente virtual de 

aprendizagem de um curso superior de tecnologia em gastronomia na 

modalidade a distância 

 
RESUMO 

 
 
Este estudo, desenvolvido na linha de Educação do Programa de Gestão do 
Conhecimento nas Organizações, refere-se a apresentação do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) de um Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia na 
modalidade a distância, bem como das Práticas de Gestão do Conhecimento e seus 
pontos de convergência com determinadas ferramentas do AVA em questão. A 
pesquisa teve como objetivo realizar uma análise crítica do AVA de um Curso Superior 
de Tecnologia em Gastronomia na modalidade a distância no que se refere à 
aplicação de práticas de GC, bem como sugerir melhorias concernentes ao AVA em 
pauta. Para realizar esta análise, foram abordados temas relacionados à gestão do 
conhecimento, à educação a distância e aos Cursos Superiores de Tecnologias, bem 
como sobre as Práticas de GC. O Estudo proposto foi desenvolvido a partir de uma 
pesquisa de natureza aplicada, de cunho qualitativo, com objetivos que caracterizam 
as pesquisas como descritivas e exploratórias. Os dados foram obtidos a partir de um 
estudo bibliográfico dos temas abordados e de uma pesquisa documental analisando 
documentos e elementos que constituem o AVA que envolvem o curso em questão. 
A estratégia eleita foi o estudo de caso. Os resultados da pesquisa permitiram 
conhecer de forma mais ampla as concepções acerca de práticas GC em ferramentas 
que compõe um AVA em um CST ofertado na modalidade EaD e constatar suas 
aplicabilidades e pontos em comum. No contexto de valorização da informação e do 
conhecimento, espera-se que a gestão do conhecimento possa atuar nos sistemas de 
educação a distância, visando contribuições efetivas nesse campo em expansão na 
sociedade contemporânea  
 
 

Palavras-chave: Práticas de Gestão do Conhecimento. Educação a Distância. 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Cursos Superiores de Tecnologia. CST em 

Gastronomia. 

 

 



Analysis of the practices of knowledge management adopted in a virtual 
learning environment in a superior course in technology of gastronomy offered 

in the modality of distance learning 
 
 

ABSTRACT 
 
 

This research, developed in the line of Education of the Organizational Knowledge 

Management Program, refers to the presentation of the Virtual Learning Environment 

(AVA) used in a Superior Course in Technology of Gastronomy offered in the modality 

of distance learning, as well as practices of knowledge management and its points of 

convergence with certain AVA tools in focus. The research aimed to perform a critical 

analysis of the AVA in a Superior Course in Technology of Gastronomy offered in the 

modality of distance learning with regard to the application of practices of knowledge 

management, as well as to suggest improvements concerning AVA in question. In 

order to carry out this analysis, topics related to knowledge management, distance 

learning and superior courses in technology, as well as the practices of knowledge 

management were addressed. The proposed study was developed based on an 

applied nature research, with a qualitative approach, with objectives characterized as 

descriptive and exploratory. The data were obtained from a bibliographic study of the 

topics covered plus a documentary research analyzing documents and elements that 

constitute the AVA that involve the course in evidence. The strategy chosen was the 

case study. The results of the research allowed to know more broadly the conceptions 

about practices of knowledge management in tools that compose an AVA in a Superior 

Course in Technology of Gastronomy offered in the modality of distance learning and 

to verify their applicabilities and points in common. In the context of valorisation of 

information and knowledge, it is expected that knowledge management can act in 

distance learning education systems, aiming for effective contributions in this 

expanding field in contemporary society. 

Key words: Knowledge Management. Distance Learning. Virtual Learning Environment 

(AVA). Superior Courses in Technology. Superior Course in Technology of 

Gastronomy. 
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Learning Environment (AVA). Superior Courses in Technology. Superior Course in 

Technology of Gastronomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a profissão de cozinheiro que até pouco tempo não 

apresentava grande prestígio, ganhou espaço e passou a atrair o interesse de um 

número crescente de pessoas. Dentre as evidências encontradas para esta alteração 

de cenário, dois fatores podem ser considerados nesta dissertação como relevantes. 

O primeiro deles refere-se ao aumento do poder aquisitivo dos brasileiros, que 

permitiu o acesso à produtos antes desconhecidos ou simplesmente inacessíveis do 

ponto de vista econômico. 

A elevação de renda que ocorreu a partir de 1990 permitiu às pessoas 

disponibilizar recursos para conhecer bons restaurantes dentro e fora do Brasil. Essa 

ação contribuiu para que o brasileiro ganhasse refinamento em seus hábitos 

gastronômicos, assim como em atividades de cultura, lazer e estética. O segundo, 

está intimamente relacionado à glamorização da profissão de chef de cozinha, que 

contou com a ação significativa da mídia, evidenciada pelos diversos programas da 

área, e até mesmo a inserção de personagens em novelas de canais abertos 

veiculadas em horário nobre, além dos programas da categoria reality show, que 

impulsionaram ainda mais a gastronomia. 

Tamanho crescimento ocorreu devido a um fator teoricamente simples: o 

interesse das pessoas por esses programas, pela gastronomia e pelo gosto pela 

cozinha, seja ela profissional ou afetiva. Em sinergia, as instituições de ensino foram 

impactadas com essa demanda e diversos cursos de gastronomia nasceram desse 

período, um número que se mostra crescente ano a ano. 

Não é difícil perceber que as Instituições de Ensino Superior estão atentas às 

demandas existentes e, a priori, se preocupam em revisar seus currículos e repensar 

os cursos de sua grade para que possam colocar no mercado de trabalho, 

profissionais com boa formação e diferenciais competitivos, e que atendam a 

demanda e carência de mercado. Ao observar o ambiente gastronômico é notável que 

este ganha destaque a cada dia, mas seria este destaque acompanhado de uma 

sólida formação acadêmica? 

O Plano Nacional de Educação – PNE, editado por meio da Lei número 13.005 

de 25 de junho de 2014, estabeleceu para cada nível educacional metas e respectivas 

estratégias para concretização. Dentre elas, a que apresenta maior evidência e que 

foi amplamente divulgada é apresentada no Art. 2 como diretriz do PNE, e estabelece 
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a melhoria da qualidade da educação. 

Em atenção a tais considerações, os professores do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) de um Curso Superior de Tecnologia (CST) em Gastronomia, na 

modalidade a distância, realizaram a análise da matriz curricular vigente na 

modalidade presencial e a partir daí, pensaram em uma proposta de currículo mais 

adequada à realidade da Educação a Distância (EaD), pelas mudanças estruturais e 

conjunturais da sociedade brasileira contemporânea em suas diversas regiões onde 

o curso seria oferecido. 

Essa ação ocorreu no CST em Gastronomia, ofertado na modalidade a 

distância, em uma Instituição de Ensino Superior do sul do Brasil, instituição essa que 

está em sintonia com a comunidade e com o país, oferecendo habilitações que 

respondam à necessidade de formação acadêmica, no sentido científico, técnico e 

humanístico, para o desafiante setor gastronômico nacional, para a busca de soluções 

para problemas locais, regionais e nacionais e para a elevação de valores da 

cidadania. 

O Projeto Político Pedagógico do CST em Gastronomia na modalidade a 

distância foi concebido a partir de reflexões e propostas de mudanças para uma 

constante adaptação às necessidades da sociedade, buscando inserir o gastrônomo 

de maneira proficiente no mercado de trabalho, propiciando à sociedade um 

profissional preparado e completo. Considera-se que a concepção de currículo deve 

abordar a formação do aluno com foco em competências e habilidades que o 

preparem para a vida, como visão de mundo, cultura, liderança, dentre outras, 

conforme destaca Gimeno Sacristán (2013).  

Cabe ainda pensar os currículos para os cursos superiores de tecnologia, 

considerando o exposto na Resolução nº 3 de 18 de dezembro de 2002, do Ministério 

da Educação que expõe nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional de Nível Técnico o “paradigma da educação profissional, com o qual se 

deve trabalhar e que deve posicionar os currículos escolares tanto dos cursos técnicos 

quanto dos cursos superiores de tecnologia” (MEC, 2002. p. 15). Destaque assim para 

a articulação dos saberes com as situações-meio, como reflexo da relação entre o (1) 

doutrinário e o teórico e o (2) técnico e o prático, essência dos cursos superiores de 

tecnologia. Sob a ótica curricular, seria a aproximação da teoria com a prática, 

estimulando o pensamento crítico e criativo, além de forte impulso para a perspectiva 

interdisciplinar. 
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A concepção de um modelo pedagógico para um CST de Gastronomia na 

modalidade a distância, que atendesse de forma ideal esses requisitos, foi um grande 

desafio. Fez-se necessário diversas reflexões, estudos e planejamento para 

configurar uma proposta pedagógica visando oferecer aos alunos ferramentas 

tecnológicas que pudessem suprir a ausência de presencialidade física. Para tanto, o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), se tornou uma peça chave para que todo 

esse processo pudesse ser realizado de forma a atender as especificidades de um 

CST em Gastronomia na modalidade à distância. 

Autores como Pereira, Schmitt e Dias (2007) chamam a atenção para a questão 

de que a EaD atualmente, permite que cada vez mais pessoas possam ter acesso à 

educação, mas, para que isso seja realizado com sucesso, ferramentas como o AVA 

são de fundamental importância. 

Por meio do AVA, são disponibilizados aos discentes, ferramentas como os 

materiais de estudo de cada disciplina, aulas gravadas (conceituais), livro didático em 

PDF, canal de comunicação com os professores, mediadores, tutores e com os 

colegas de curso, além das aulas transmitidas ao vivo, bem como artefatos ligados às 

atividades avaliativas. 

Assim, o presente trabalho, definido como uma dissertação do programa de 

Mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações, empreendeu uma 

pesquisa bibliográfica e documental, em que o corpus definido para tal pesquisa foi o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem desenvolvido para o CST em Gastronomia 

ofertado na modalidade a distância, objetivando realizar um estudo sobre os pontos 

de convergência entre as práticas de GC apresentadas no Manual da APO (2009) e 

as  ferramentas encontradas no AVA do curso em questão, promovendo um ensaio e 

investigação relacionados à conexão entre as características de cada artefato do CST 

em Gastronomia em foco com a descrição de cada Prática de GC, bem como as 

classificações das etapas em um processo de Gestão do Conhecimento, segundo o 

Manual da APO (2009). Para atingir esse objetivo, realizou-se também uma pesquisa 

do tipo Estado da Arte, de forma a encontrar pesquisas similares para utilizar como 

fundamento para as análises, bem como para apontar lacunas referentes aos estudos 

com esse mesmo foco e objetivo. 

Assim, o presente estudo se propõe a contribuir, respondendo o seguinte 

problema de pesquisa: “De que maneira as Práticas da Gestão do Conhecimento são 

relacionadas e aplicadas no AVA de um CST em Gastronomia na modalidade a 
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distância? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa é “Realizar uma análise crítica do AVA de um 

CST em Gastronomia na modalidade a distância no que se refere à aplicação de 

práticas de Gestão do Conhecimento”. Para satisfazer tal objetivo, os objetivos 

específicos são: 

1. Apresentar o AVA criado para o CST em Gastronomia na modalidade a 

distância. 

2. Identificar no AVA as práticas de Gestão do Conhecimento. 

3. Analisar o uso das práticas da GC no AVA do CST de Gastronomia EaD. 

4. Propor melhorias no AVA apresentado em (1) a partir das análises feitas 

em (2 e 3).  

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

Do ponto de vista metodológico, a justificativa para uma pesquisa deve ser 

pensada sob a perspectiva da teoria, da prática e do interesse particular do 

pesquisador sobre o tema. Assim, justifica-se esta pesquisa pelo fato de que poderá 

contribuir para um melhor entendimento dos processos de ensino e de aprendizagem 

por meio do AVA para o CST em Gastronomia EaD da instituição em foco, bem como 

contribuir na concepção e desenvolvimento de novos modelos de cursos de 

Gastronomia, principalmente aqueles que se utilizarão de tecnologia através da 

modalidade a distância. 

Quanto a justificativa teórica, verificando-se o que já existe sobre o assunto, é 

importante salientar que, levantando-se dados sobre teses e dissertações 

desenvolvidas no Brasil, no período de 2012 a 2017, considerando-se a Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia, utilizando-se como termos de busca 1. Gastronomia; 2. “Gestão 

do Conhecimento”; 3. “Ambiente Virtual de Aprendizagem”, observou-se apenas um 

trabalho – “O ensino de empreendedorismo nos cursos superiores de tecnologia do 

IFSC campus Florianópolis – Continente”, desenvolvido na Universidade de Brasília. 



17 
 

Lendo o resumo e as palavras-chave da dissertação, percebeu-se que seu objetivo é 

“investigar o entendimento dos docentes e discentes dos cursos superiores de 

tecnologia ofertados na instituição, foco do estudo, sobre a contribuição do 

componente curricular de Empreendedorismo para a intenção em empreender”, não 

contendo nenhuma relação com o que se pretende nesta pesquisa. 

De modo a buscar outras pesquisas desenvolvidas com objetivos semelhantes 

ao estudo ora proposto, ignorou-se o item 3 – Ambiente Virtual de Aprendizagem. A 

busca retornou então com 17 resultados. 

1. Patrimônio cultural gastronômico 

2. Instrumentos de captura, sistematização e disseminação de conhecimento 

tradicional e sua aplicabilidade em gastronomia 

3. O ensino de empreendedorismo nos cursos superiores de tecnologia do IFSC 

campus Florianópolis – Continente 

4. Conhecimento e memória na Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz: reflexões e 

elementos para a construção de iniciativas de memória organizacional 

5. Comunidades de práticas na internet: um estudo de duas comunidades 

hospedadas em portais públicos brasileiros 

6. Do saber ao sabor: estudo da relação entre saberes tácitos e explícitos 

expressos nas competências laborais de cozinheiros em situação de trabalho 

7. Feiras como espaços de hospitalidade e identidade coletiva: Feira permanente 

da Ceilândia/DF 

8. Estudo comparado sobre a relação público-privada do turismo internacional do 

Brasil e Austrália 

9. Por que comprar peixe na Feira do Guará? 

10. Os desafios dos ambientes de inovação para o desenvolvimento do turismo 

sustentável: estudo de caso do Parque Tecnológico Itaipu - Brasil 

11. Informação, poder e segurança pública: um estudo da UPP 

12. Intencionalidades e efeitos da autoavaliação institucional na gestão de uma 

universidade multicampi. 

13. Rede cultural no espaço cidadão: interações e conexões para a 

democratização do acesso à arte e cultura no Distrito Federal 

14. Voluntariado ambiental como síntese dos comportamentos pró-sociais e pró-

ambientais: abordagem empírica pelo modelo processual 

15. Os observatórios de turismo no Brasil 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSC_46026d1749960b16a48a0f39b1069d67
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSC_53787b1ab491ed2f3711d647c1bdb0d6
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSC_53787b1ab491ed2f3711d647c1bdb0d6
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_91784aac6f7e0f9eda663062df32d02b
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_91784aac6f7e0f9eda663062df32d02b
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/IBICT_6509f3b5b0e8389a4a98de5d3c13c72e
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/IBICT_6509f3b5b0e8389a4a98de5d3c13c72e
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/IBICT_66ad6687bae6836142d8a3dc60576c43
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/IBICT_66ad6687bae6836142d8a3dc60576c43
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_07510bbfd6904292a0cccaa06ec7074d
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_07510bbfd6904292a0cccaa06ec7074d
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_4ba169ff53fb2dd77639c25f1d3f905a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_4ba169ff53fb2dd77639c25f1d3f905a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_1f1f53cdfd2abbd26ecf18921eb79b78
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_1f1f53cdfd2abbd26ecf18921eb79b78
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_b589e0038e0b4ee32b68060864f976a6
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_8fce8d03f2ed52c1389bdff79ace7f44
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_8fce8d03f2ed52c1389bdff79ace7f44
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/IBICT_5376ad3aee801260671610f1e7c95b4e
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_065a8a0af274bd7cad9b8fda888ac2f0
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_065a8a0af274bd7cad9b8fda888ac2f0
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_35b655835885e9a1d3a815ee6cb278f1
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_35b655835885e9a1d3a815ee6cb278f1
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_c3edffcbde76173f91fc594415fc270e
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_c3edffcbde76173f91fc594415fc270e
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_690aafcac290c96a2a556763a43d5371


18 
 

16. Uma filosofia da Ciência da Informação: organização dos saberes, linguagem 

e transgramáticas. 

17. Limites e possibilidades do Programa de Regionalização do Turismo como 

indutor da cultura da cooperação: região dos negócios em Goiás 

Lendo os resumos das teses e dissertações é possível averiguar que em 

nenhuma delas havia a intencionalidade de estudar as práticas de gestão do 

conhecimento em cursos de gastronomia, denotando-se a importância e 

particularidade da pesquisa proposta. 

Ainda não satisfeito com o resultado alcançado, foi realizada uma nova busca, 

desta vez utilizando como critério a adoção dos termos “ambiente virtual de 

aprendizagem” e “gestão do conhecimento”. O pesquisador pensou em utilizar 

“ferramentas de gestão do conhecimento” ou “práticas de gestão do conhecimento”, 

porém ambas estariam dentro de pesquisas cujo descritor fosse apenas “gestão do 

conhecimento”, tomando assim, decisão por este último. 

A descrição pormenorizada e o resultado desta pesquisa encontram-se no 

tópico “Estado da Arte”. 

  

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/IBICT_6bcdfeb5290b27268924c5c24e10bbb9
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/IBICT_6bcdfeb5290b27268924c5c24e10bbb9
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_45fa2d2e2881248326254b9c4818671d
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_45fa2d2e2881248326254b9c4818671d
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Considerando-se que o CST em Gastronomia, objeto de estudo desta 

dissertação, é ofertado na modalidade a distância, apresenta-se neste capítulo uma 

revisão de literatura sobre definições e funcionamento da Educação a Distância (EaD), 

seus números principais, bem como a perspectiva contemporânea da EaD no Brasil. 

A Educação a Distância passa a ser vista atualmente como uma respeitável 

proposta metodológica que vem remodelando a maneira de pensar a educação, uma 

vez que “rompe com a relação espaço/tempo, que tem caracterizado a escola 

convencional, e se concretiza por intermédio da comunicação mediada, por meio da 

mídia” (PEREIRA; MORAES, 2009, p. 65). 

Trata-se de uma modalidade de educação em que as atividades de ensino e 

aprendizagem se processam, em sua maioria, sem que professores e alunos estejam, 

conjuntamente, no mesmo lugar ao mesmo tempo. 

Mesmo que possam ser encontradas diversas definições para EaD, a maior 

parte delas possui em comum e destacam a fragmentação geográfica e a utilização 

das tecnologias. 

De acordo com Souza, (2004, p. 37), “a distância presente na EAD, que separa, 

geograficamente, o professor de seus alunos, transfere a comunicação, a troca de 

informação e produção do conhecimento da sala de aula física para o ambiente 

virtual”. 

Ainda, segundo Moran (2002), a EaD pode ser delineada como o processo de 

ensino e aprendizagem, interposto por tecnologias, onde professor e alunos estão 

separados espacial e/ou temporalmente, ocorrendo essencialmente com professores 

e alunos separados fisicamente, no espaço e no tempo, contudo, encontrando-se 

unidos por meio de tecnologias de comunicação. 

A legislação brasileira, que vem ao encontro a esses conceitos, é o Decreto nº 

5.622 de 19 de dezembro de 2005, definindo a EaD 

 

Como modalidade educacional na qual a mediação didático-
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 
lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005). 
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A EaD, factualmente, emprega-se de múltiplas mídias para propiciar diversas 

formas de interatividade e comunicabilidade ao acadêmico distante, tais como mídia 

impressa, televisão, rádio, videoconferência, teleconferência e, mais recentemente, 

os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), entre outras. 

Novas concepções de produção do conhecimento foram revelando-se com o 

avanço das Tecnologias de Informação (TIC), proporcionadas por meio de 

metodologias interativas e colaborativas, mediadas por tecnologias digitais, que 

conceberam novas estratégias de aprendizagem, facultando ao estudante ser sujeito 

e agente do método de construção do seu conhecimento. 

As tecnologias educacionais proporcionam, cada vez mais, através da EaD, 

uma abundante variedade de recursos e artefatos, como as aulas ao vivo, transmitidas 

via satélite, permitindo a interação em tempo real com o aluno, utilização de materiais 

e livros impressos e em formato digital, arquivos multimídia, discussão de conteúdos 

por meio de chats e fóruns on-line com comunicação e interação entre estudantes e 

professores. 

Roesler (2008), aponta que ao utilizar-se de diversas mídias, a EaD alicerçou 

parâmetros de gestão pedagógica, metodologias e práticas educacionais que 

proporcionam a prática de diversos sistemas de ensino e aprendizagem relacionados 

à demanda a ser atendida por cada instituição de ensino (ROESLER, 2008). 

O crescimento da EaD nas últimas décadas pode estar associado ao 

comportamento aplicado pelas instituições de ensino, que reside em fusionar 

atividades presenciais e a distância em seus cursos, elaborar materiais didáticos 

capazes de serem adaptados às necessidades socioculturais dos estudantes com 

suas dessemelhantes realidades, “assumindo abordagens híbridas e personalizadas” 

(ALMEIDA, 2015, p. 7). 

Moran (2011) argumenta que na esfera nacional é progressivo o entendimento 

de que um país com as dimensões geográficas do Brasil conseguirá apenas superar 

seu descompasso educacional através da utilização intensiva de tecnologias em rede, 

da flexibilização dos tempos e espaços de aprendizagem, bem como da gestão 

integrada de modelos presenciais e digitais existentes na modalidade de EaD. 

Nessa perspectiva, a EaD move-se ao encontro das necessidades de 

formação, saber e atualização de cidadãos que procuram por maiores oportunidades 

profissionais. Assim, a EaD, utilizando-se de suas principais características de forma 
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a viabilizar e simplificar a aprendizagem, contribui de forma significativa em um 

processo de transformação do estudante em autor e protagonista da sua própria 

aprendizagem e história. 

Oliveira (2016, p. 66) analisa que 

 

Não basta o desenvolvimento de uma boa proposta pedagógica ou a 
produção de bons materiais instrucionais para garantir o sucesso de 
um curso ou programa de EaD. Embora essas condições sejam 
necessárias ao desenvolvimento de um programa ou curso, não são 
suficientes para propiciar que o aluno possa se engajar num processo 
de aprendizagem efetivo. A formalização de estruturas, mecanismos 
e de procedimentos que viabilizem tanto a gestão pedagógica quanto 
a gestão administrativa é fundamental à qualidade e ao sucesso de 
qualquer sistema de EaD. 

 

Examinando o contemporâneo cenário da EaD no Brasil, apresentado no 

Censo EaD.BR1, edição 2016/2017, identificam-se os números mais atuais sobre 

diversos aspectos que serão exibidos neste capítulo de maneira selecionada, em 

termos de: (1) tempo de atuação das instituições formadoras em EaD; (2) oferta de 

cursos por nível acadêmico; e (3) perfil dos alunos (gênero, conciliação estudo e 

trabalho, idade e cursos escolhidos). 

Quando a análise incide sobre o tempo de atuação das IES na modalidade, 

nota-se que a maioria (64%) possui mais de 20 anos de atuação no setor educacional, 

conforme se observa no gráfico 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
1 O Censo EAD.BR - Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil é uma publicação de 

periodicidade anual e consiste em um esforço para a compreensão do cenário da educação a distância 
no Brasil, mapeando as principais tendências no setor aos segmentos correlatos e à academia. 
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Gráfico 1 - Tempo de atuação das instituições formadoras na educação em geral e 
na EAD (em percentual) 

 

 
Fonte: Censo EAD.BR (2016/2017). 

 

Dos cursos ofertados na modalidade EaD, quando apreciados por nível 

acadêmico, somadas todas as ofertas relacionadas no Censo EAD.BR 2016/2017, os 

cursos superiores de tecnologia surgem com 235 cursos totalmente a distância e 205 

semipresenciais, conforme explicitado no gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Oferta de cursos regulamentados totalmente a distância, por nível 
acadêmico (em números absolutos) 

 

 

Fonte: Censo EAD.BR (2016/2017). 

 

As referências sobre o perfil dos alunos que estudam na modalidade a distância 

abrangem questões de (1) gênero, (2) idade, (3) conciliação de estudo e trabalho e 

(4) cursos escolhidos. O primeiro indicador, sobre o gênero dos estudantes, na 

modalidade totalmente a distância, revela que os públicos masculino e feminino 

denotam proporções relativamente correspondentes, com uma leve inclinação 

superior para o público feminino, todavia conforme a oferta de cursos e das instituições 

que os oferecem, essa proporção pode se arrevesar. 

As mulheres surgem com 54% de representatividade nas instituições 

educacionais com fins lucrativos e 55% nas entidades sem fins lucrativos. Já nas 

instituições públicas, o número da fração do público feminino é ainda maior, 59% nas 

instituições públicas federais, 64% nas estaduais e 66% nas municipais. O público 

masculino faz-se em maior número nas instituições de Serviço Nacional de 

Aprendizagem (SNA), nas Organizações não governamentais, (ONGs) e terceiro 

setor, e nos órgãos públicos ou governo, sendo 55%, 65% e 70%, por essa ordem. 

A média da idade indicada no Censo EAD.BR 2016/2017 expressa que os 

alunos de cursos a distância possuem mais idade do que os alunos de cursos 

presenciais. O gráfico 3 demonstra que na pirâmide etária dos cursos presenciais e 
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de EaD, está visível que os estudantes da educação presencial se encontram nas 

faixas entre 21 e 30 anos, ao mesmo tempo que nos cursos a distância, se concentram 

na faixa entre 31 e 40 anos (37%). 

 

Gráfico 3 - Faixas etárias dos cursos presenciais, semipresenciais e a distância (%)  

 

Fonte: Censo EAD.BR (2016/2017). 

 

Em relação a conciliação entre trabalho e estudo, acompanhando os resultados 

dos últimos anos, os cursos totalmente a distância retratam um maior número de 

alunos que estudam e trabalham. Em 30% das IES que ofertam cursos totalmente a 

distância, mais de 75% dos alunos estudam e trabalham, como mostra o gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Conciliação em percentual entre estudo e trabalho (corpo discente) 

 

 

Fonte: Censo EAD.BR (2016/2017). 

 

O gráfico 5 ilustra que os números de matrículas nos cursos a distância 

apontam que a maior concentração se encontra nas licenciaturas, que conta com 

135.236 alunos matriculados, e 32.957 cursando licenciatura com bacharelado. Os 

bacharelados apresentam 105.622 alunos e os cursos superiores de tecnologia, 

91.086 alunos. 
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Gráfico 5 - Matrículas em cursos regulamentados, em números absolutos, por nível 
acadêmico. 

 

Fonte: Censo EAD.BR (2016/2017). 

 

É claro que a EaD contém um detalhamento maior do que o que foi aqui 

apresentado, no entanto, o objetivo proposto foi de expor sumariamente os principais 

e mais recentes números da EaD, segundo o Censo EAD.BR – Edição 2016/2017, 

com o propósito de servirem como fundamento para a construção da imagem da EaD 

no Brasil, bem como sua enorme responsabilidade correspondente a seu contínuo 

crescimento e ao número de egressos que são formados por meio desta modalidade 

de ensino no Brasil atual. 

 

2.2 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

Ambiente Virtual de Aprendizagem traduz-se em uma alternativa de mídia 

utilizada para intermediar a metodologia de ensino e de aprendizagem a distância. 

Não há uma data muito precisa para o início da Educação a Distância (EaD), porém, 

no início do século XVIII, cursos por correspondência começaram a ser oferecidos. 
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Com a evolução da tecnologia e os avanços científicos, os cursos na EaD tiveram 

uma oferta aumentada e novos suportes de mídia foram sendo utilizados. O 

crescimento da Internet nos anos 1990 propiciou o desenvolvimento de ambientes 

virtuais de aprendizagem, permitindo assim que a comunicação entre os usuários 

pudesse ocorrer de diversas maneiras (MORAES, 2004). 

Bates (2016), afirma que os AVAs se configuram em ambientes de ensino 

online em que o conteúdo é disponibilizado, de uma forma organizada, 

proporcionando “espaços” para objetivos de aprendizagem, fóruns, atividades e 

lições. 

Coraiola, Bortolozzi e Eleutério salientam que “A tendência dos AVAs é o 

desenvolvimento contínuo de ferramentas e metodologias que possibilitem seu 

aprimoramento, buscando uma aprendizagem mais eficiente e a promoção da 

interatividade como princípio fundamental da aprendizagem colaborativa”. (2006,p. 

376)  

Já para Munhoz (2011), a evolução tecnológica advinda da Internet possibilitou 

a criação de ambientes onde proliferam informações educacionais e orientações de 

estudo, permitindo que pessoas habilitadas para uma aprendizagem independente 

possam então aprender. Esses ambientes podem ser globalmente denominados 

como ambientes virtuais de aprendizagem. 

Afere-se que os AVAs utilizam a internet para permitir, de maneira virtual e 

integrada, o acesso à informação por meio de materiais didáticos, bem como para o 

armazenamento e disponibilização de documentos, a comunicação síncrona e 

assíncrona, a gestão dos processos pedagógicos e administrativos e a produção de 

atividades individuais ou em grupo (PEREIRA; SCHMITT; DIAS, 2007). 

Pereira, Schmitt e Dias (2007) afirmam ainda que, recentemente, como uma 

opção tecnológica, a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem tem se 

tornado muito mais frequente no âmbito acadêmico, com o propósito de atender a 

demanda educacional atual. 

 

Em termos conceituais, os AVAs consistem em mídias que utilizam o 
ciberespaço para veicular conteúdo e permitir interação entre os 
atores do processo educativo. Porém, a qualidade do processo 
educativo depende do envolvimento do aprendiz, da proposta 
pedagógica, dos materiais veiculados, da estrutura e qualidade de 
professores, tutores, monitores e equipe técnica, assim como das 
ferramentas e recursos tecnológicos utilizados no ambiente 
(PEREIRA; SCHMITT; DIAS, 2007). 
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Para Munhoz (2011), a colaboração entre todos os envolvidos é de suma 

importância para que as atividades de ensino e de aprendizagem sejam organizadas 

com a oferta de um suporte integrado, de forma que as comunicações entre todos 

sejam enriquecidas e possam sustentar, total e parcialmente, a privação de encontros 

presenciais nas atividades de aprendizagem propostas.  

Importante registrar quem são os atores que participam de forma ativa de um 

ambiente virtual de aprendizagem, segundo Munhoz (2011): 

 

● Instituições de ensino. 

● Secretaria virtual. 

● Projetistas pedagógicos. 

● Projetistas instrucionais. 

● Coordenadores de curso. 

● Professores especialistas. 

● Produtores de materiais. 

● Gestores dos polos presenciais. 

● Orientadores acadêmicos (tutores). 

● Avaliadores do ambiente como estrutura tecnológica. 

● Avaliadores do ambiente como estrutura pedagógica. 

● Tecnólogos. 

● Designers gráficos. 

● Alunos. 

 

Para que o processo de ensino e de aprendizagem por meio de um AVA seja 

efetivo, se faz necessário que esse ambiente possua uma interface amigável e de fácil 

utilização, para que todos os envolvidos no processo, como por exemplo alunos e 

professores, possam utilizar a ferramenta sem maiores dificuldades. 

Quevedo (2013, p. 44) ressalta que 

 

Se um ambiente virtual destinado à EAD deve refletir em suas 
estratégias o esboço de mundo desejado, com a expectativa de 
constituir-se em uma alavanca para a inovação pedagógica, o 
processo de ensino aprendizagem não se limita à transmissão do 
conhecimento. Deve antes ser incrementado, levando à construção de 
competências que capacitem a tarefas intelectuais de concepção, 
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estudo e organização necessárias ao futuro profissional. 
 
 

Assim, os professores podem realizar um planejamento de suas aulas, 

materiais didáticos e de apoio para serem utilizados diretamente no ambiente virtual 

de aprendizagem, para que os alunos possam consultá-los a qualquer momento.  

Para materiais didáticos mais elaborados, as instituições podem contar com 

profissionais especializados na produção e desenvolvimento de materiais didáticos 

digitais. (PEREIRA; SCHMITT; DIAS, 2007). 

Uma outra ferramenta muito utilizada em AVAs de instituições acadêmicas são 

as aulas ao vivo e aulas gravadas que ficam disponíveis no ambiente. 

Segundo Bates (2016), as aulas ao vivo podem propiciar uma forte qualidade 

emocional, fator este que serve como inspiração e encorajamento aos estudantes, 

além de uma efetiva transmissão de conteúdo. 

Em relação às mídias gravadas, Bates (2016) afirma que o significado 

educacional é a possibilidade de os estudantes acessarem o conteúdo um número de 

vezes ilimitado e no momento em que lhes for mais conveniente. As aulas ao vivo 

também podem ser gravadas e disponibilizadas aos estudantes posteriormente, mas 

segundo Bates (2016), não possuem a mesma carga emocional gerada ao assisti-las 

ao vivo.  

Pereira, Schmitt e Dias (2007) afirmam que o desenvolvimento de AVAs 

encontra-se em fase inicial, pois há muitos recursos tecnológicos importantes que 

ainda não foram implementados. 

No cenário global, a educação continuada na atualidade se mostra como uma 

necessidade real. A modalidade de educação a distância (EaD) permite que um 

número cada vez maior de pessoas tenha acesso à educação, e, através das 

ferramentas utilizadas, possa prover um atendimento apropriado às necessidades 

cognitivas de cada um (PEREIRA; SCHMITT; DIAS, 2007). 

Os autores ainda reiteram que se deve desenvolver formas novas de aprender, 

adequadas ao perfil dos alunos, promovendo assim, uma quebra de barreiras 

temporais e geográficas de acesso à informação, direcionada pelos professores e 

disseminada entre os participantes do processo. Além disso, chamam a atenção para 

a importância de desenvolvimento de estudos e pesquisas mais precisas relacionadas 

a questões importantes na composição de AVAs relacionados à interface, como 

navegabilidade, adaptabilidade e usabilidade, de maneira que os ambientes se tornem 
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cada vez mais claros aos usuários. 

No último Censo EAD.BR (2016/2017), o AVA customizado pela própria 

instituição foi percebido em 58% das instituições públicas estaduais, 54% dos órgãos 

públicos, 53% das instituições públicas municipais, 48% das instituições públicas 

federais e 47% das instituições privadas sem fins lucrativos. Destas, de 20% a 9% das 

instituições encomendam a customização por terceiros, e 11% a 2% não customizam 

o AVA. 

Das IES que criaram seu próprio AVA, destacam-se as instituições privadas 

com fins lucrativos (17%), que estão também entre as que mais usam AVAs 

proprietários (22%), juntamente com as instituições públicas municipais (20%), as 

instituições privadas sem fins lucrativos (18%) e as instituições do SNA (18%), 

conforme ilustra o gráfico 6 a seguir. 

 

Gráfico 6 - Opção por ambientes de aprendizagem, por tipo de curso (%) 

 

 

Fonte: Censo EAD.BR (2016/2017). 

 

 

Sobre os meios de comunicação disponíveis no AVA, usados para a 

comunicação com os alunos, percebe-se que as instituições tendem a utilizar todas 

as opções de comunicação a sua disposição. Quando se considera o tipo de curso, 

aqueles que são regulamentados totalmente a distância demonstraram explorar os 



31 
 

recursos disponíveis com maior frequência. O gráfico 7 mostra que, de acordo com 

Censo EAD.BR, 2016/2017, os mais utilizados são e-mail, fórum e chat.  

 

Gráfico 7 - Meios de comunicação do ambiente de aprendizagem utilizados pelas 
instituições na comunicação com alunos, por tipo de curso (%) 

 

Fonte: Censo EAD.BR (2016/2017). 
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Considerando-se as ferramentas oferecidas para os alunos interagirem entre 

si, destaca-se o fórum por ser comum a todos, seguido pelo chat e o e-mail, conforme 

explicita o gráfico 8 a seguir. 

 

Gráfico 8 - Recursos de interação entre alunos, em percentual, por categoria 
administrativa. 

 

Fonte: Censo EAD.BR (2016/2017). 

 

Já o gráfico 9 mostra que os materiais utilizados nos cursos a distância são 

bastante variados e foram os cursos regulamentados totalmente a distância que 

exploraram maior variedade de materiais. 
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Gráfico 9 - Tipos de conteúdo utilizados nas diferentes modalidades de cursos (%) 

 

Fonte: Censo EAD.BR (2016/2017). 

 

No gráfico 10 é possível visualizar que as teleaulas e os textos digitais são, em 

maioria, elaborados pela própria instituição. 
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Gráfico 10 - Conteúdos produzidos na própria instituição, em percentual, por 
categoria administrativa 

 

Fonte: Censo EAD.BR (2016/2017). 

 

No gráfico 11 observa-se os conteúdos encomendados: 

 

Gráfico 11 - Conteúdos encomendados, em percentual, por categoria administrativa 

 

Fonte: Censo EAD.BR (2016/2017). 
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Neste tópico observou-se a opção por tipo de ambiente de aprendizagem 

considerando-se os cursos, ainda os meios de comunicação do AVA utilizado pelas 

instituições na comunicação com alunos, os recursos de interação entre os alunos e 

o tipo de conteúdo utilizado nas diferentes modalidades de curso, além de conteúdos 

produzidos na própria instituição e conteúdos encomendados, considerando-se a 

categoria administrativa. Neste contexto, a GC se faz fundamental, de modo a 

proporcionar melhores soluções nos processos de ensino e aprendizagem. 

 

2.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Em um mundo globalizado, a necessidade de incorporar as Práticas da Gestão 

do Conhecimento nas organizações se torna cada vez mais evidente. No entanto, 

percebe-se que ainda há uma carência relativa a um melhor entendimento sobre o 

que é a Gestão do Conhecimento (GC) e como aplicar suas práticas, para que elas 

possam de fato serem incorporadas no meio empresarial (FIGUEIREDO, 2006). 

A GC é um tema recente, que vem evoluindo com o passar dos anos e com 

publicações cada vez mais numerosas sobre o assunto. 

Segundo Uriarte (2008), os pesquisadores que delimitaram a GC, sua criação 

e desenvolvimento foram Peter Druker (1964 e 1993), Karl Erik Sveiby (1994 e 1997), 

Ikujiro Nonaka (1991) e Hirotaka Takeuchi (1995) e Karl Wiig (1986 e 1993). 

Os processos de GC no contexto organizacional tornaram-se objeto de estudo 

na década de 80, diante do reconhecimento de sua importância no meio empresarial 

como um ativo fundamental para a competitividade organizacional. (DOROW; CALLE; 

RADOS, 2015). 

No começo da década de 90, práticas de GC começam a ser implantadas com 

base em tecnologia, porém, os resultados não foram os imaginados e as ações 

fracassaram. Os motivos de tal fracasso são expostos principalmente pelo fato de que 

as ações estavam focadas na tecnologia, ao invés de estarem focadas no material 

humano. “Os principais motivos para esse fracasso são: soluções tecnocentradas no 

lugar de soluções antropocêntricas” (DOROW; CALLE; RADOS, 2015). 

Terra (2001), afirma que a GC ultrapassa a questão dos investimentos em 

tecnologia. Na visão do autor, a GC precisa não somente passar pela compreensão 
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das características e demandas do ambiente competitivo, como também pela 

compreensão das dificuldades individuais e coletivas. 

Porém, em sua segunda geração, a capacidade de aprender no contexto das 

organizações começa a ser reconhecida. O ponto focal muda, pois o meio empresarial 

passa a enfatizar a aprendizagem, em que a nova abordagem envolve diretamente o 

capital humano das empresas, em detrimento da aplicação apenas em tecnologia 

(URIARTE, 2008). 

Ainda, quando o assunto é a Gestão do Conhecimento nas Organizações, dois 

autores de origem japonesa, Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi são referências de 

grande relevância na área. Ikujiro Nonaka (10/05/1935) é professor emérito na Escola 

de Pós-Graduação em Estratégia Empresarial Internacional da Universidade 

Hitotsubashi, Tóquio, Japão. Em 2008, foi apontado pelo Wall Street Journal como 

uma das pessoas mais influentes no pensamento empresarial. Hirotaka Takeuchi 

(16/10/1946) é professor na Unidade de Estratégia da Harvard Business School, nos 

EUA. 

Nonaka e Takeuchi, a partir de 1995, preconizaram um modelo informativo 

sobre a criação do conhecimento, sua disseminação e incorporação nos processos, 

rotinas e na própria cultura das organizações. Em uma de suas obras, Criação de 

Conhecimento na Empresa, os autores apresentam sua visão a respeito do conceito 

de conhecimento organizacional, sua forma de utilização, e sua importância para gerar 

vantagem competitiva em qualquer organização. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p. 02) “durante pelo menos os últimos 

cinqüenta anos, as empresas japonesas existiram em um ambiente em que a única 

certeza era a incerteza”. No período em questão, o Japão sofreu com os efeitos da 

Segunda Guerra Mundial, além de ter passado por diversas crises econômicas e 

instabilidade. 

Assim, de forma a sobreviverem, os autores evidenciam que as empresas 

japonesas se tornaram extremamente competitivas e em busca constante de novas 

tecnologias e de inovação. Porém, não apenas inovação por si só, mas em processo 

contínuo, propiciando uma evolução constante. "O que é singular na forma das 

empresas japonesas proporcionarem inovações contínuas é a ligação entre o externo 

e o interno” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 04). 

Para Scatollin (2015, p. 06) 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Graduate_School_of_International_Corporate_Strategy&usg=ALkJrhjE-CrkGe6Do9PW0wSubkkXTtevEg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Graduate_School_of_International_Corporate_Strategy&usg=ALkJrhjE-CrkGe6Do9PW0wSubkkXTtevEg
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O conhecimento acumulado externamente é compartilhado de forma 
ampla dentro da organização, armazenado como parte da base do 
conhecimento da empresa e utilizado pelos envolvidos no 
desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Ocorre algum tipo 
de conversão e este processo de conversão – de fora para dentro e 
para fora novamente, sob a forma de produtos, serviços ou sistemas 
– é a chave para compreender os motivos do sucesso das empresas 
japonesas. É exatamente essa dupla atividade, interna e externa, que 
abastece a inovação contínua dentro das empresas japonesas. A 
inovação contínua, por sua vez, leva a vantagens competitivas, tal 
como apontado pelo esquema: Criação de conhecimento → inovação 
contínua → vantagem competitiva. 

  

Com o fato de que o conhecimento se tornou o principal fator competitivo entre 

as organizações em todo o mundo, os japoneses preocuparam-se em estudar sobre 

os métodos de criação do conhecimento, diferenciando-se assim dos ocidentais, que 

segundo os autores, possuem uma visão do conhecimento como sendo 

inevitavelmente explícito, ou seja, algo ordenado de fácil comunicação e 

compartilhamento, que possa ser apresentado em números e palavras.  

De acordo com Obregon (2011, p. 38), o  

 
compartilhamento do conhecimento implica intrinsecamente na 
geração do conhecimento. O compartilhamento de conhecimento tem 
sido estudado associado a elementos de redes sociais (comunidades 
de prática) que são unidades de uma mesma organização, 
favorecendo a aprendizagem colaborativa, compreendendo, assim, os 
mais diversos níveis de análise. 

 

Já os japoneses entendem o conhecimento como sendo tácito, ou seja, um 

conhecimento de difícil formalização e transmissão, por ser considerado pessoal e 

subjetivo. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p. 08), “embora muitos gerentes ocidentais 

estejam muito acostumados a lidar com o conhecimento explícito, o reconhecimento 

do conhecimento tácito e sua importância têm diversas implicações de suma 

relevância”. 

De acordo com Scatollin (2015, p. 08), no ocidente existe a ideia de que por 

meio da educação e treinamento pode-se transmitir o conhecimento, porém, o 

aprendizado mais poderoso vem da experiência prática de cada indivíduo. 

Assim, nas empresas japonesas, a criação de conhecimento e as inovações 

ocorrem no processo de conversão do conhecimento tácito em explícito, 

oportunizando assim, o compartilhamento do conhecimento com outras pessoas. 
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Para tanto, Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi propuseram um modelo 

explicativo deste processo de conversão constante de conhecimento tácito em 

explícito e de explícito em tácito, modelo este que consiste em quatro etapas que se 

repetem de forma ininterrupta, promovendo então o aumento e a criação do 

conhecimento dentro das organizações. 

Esse modelo ficou conhecido como a Espiral do Conhecimento ou Ciclo SECI 

de conversão do conhecimento, conforme figura 1 a seguir: 

 

Figura 1 – Ciclo SECI de conversão do conhecimento 

 

 

O pilar epistemológico usado por Nonaka e Takeuchi (2008, p. 57) é a 

diferenciação de conhecimento tácito e explícito, calcado na definição de Michael 

Polanyi. 

• o conhecimento tácito é pessoal, singular ao contexto e, portanto, de 

complexa formalização e comunicação; 

• o conhecimento explícito ou codificado, em contrapartida, remete ao 

conhecimento que é comunicável na linguagem formal, sistemática. 

Nessa concepção, postulam o modelo de conversão do conhecimento, 

observando que o conhecimento tácito e o conhecimento explícito são mutuamente 

completivos. Estimulando esses conhecimentos nas organizações suscita-se uma 
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espiral de criação de conhecimento, na qual os indivíduos criam, recriam e inovam 

coletivamente. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008, p. 23), a descrição dos modos de 

conversão são as seguintes: 

 

• Socialização: Compartilhar e criar conhecimento tácito por 
meio de experiência direta. 

• Externalização: Articular conhecimento tácito através do 
diálogo e da reflexão. 

• Combinação: Sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e 
a informação. 

• Internalização: Aprender e adquirir novo conhecimento tácito 
na prática. 

 

Cada modo do processo SECI apresenta uma ligação diferente das partes 

criadoras no processo de criação do conhecimento, exposto pelos autores da seguinte 

forma: 

 

• Socialização: Indivíduo para indivíduo 

• Externalização: Indivíduo para grupo 

• Combinação: Grupo para organização 

• Internalização: Organização para indivíduo. 

 

Assim, a contribuição de Nonaka e Takeuchi para a GC configura-se em um 

legado importante à área organizacional e empresarial, mostrando que as 

organizações por si só não são capazes de criar conhecimento sem a iniciativa do 

indivíduo e as interações em grupo. 

Portanto, para os autores Nonaka e Takeuchi (2008), o trabalho em equipe e a 

disseminação do conhecimento pela organização são primordiais para as 

organizações que almejam obter vantagens competitivas. 

 

2.4 PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

As Práticas de Gestão do Conhecimento (PGCs) são definidas, segundo 

Batista (2004), como ferramentas de gestão organizacional direcionadas para a 

produção, retenção, disseminação, compartilhamento e aplicação do conhecimento 
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nas organizações. 

As práticas de GC são executáveis em muitas organizações, todavia, as 

empresas, de uma forma geral, não compreendem ou não usam a expressão “Gestão 

do Conhecimento” de maneira formal, ainda que estejam, na prática, fazendo uso de 

tais ferramentas. 

As atividades ou práticas associadas à GC, para Davenport e Prusak (1998), 

precisam envolver em seu ciclo de vida três etapas, que são a geração, a codificação 

e a transferência ou compartilhamento de conhecimento. Segundo os autores 

Davenport e Prusak (1998), para que haja a conversão do conhecimento 

organizacional em capital intelectual, ainda há muito o que ser feito. Para tanto, o 

intercâmbio de conhecimento deve ser incentivado e coordenado de modo 

competente, objetivando proporcionar um espaço para a inventividade e 

aprendizagem organizacional. 

As práticas de GC, em princípio, englobam atividades que viabilizam a 

implementação e execução da GC nas organizações, apresentando as subsequentes 

propriedades: 

1) são executadas regularmente;  

2) sua finalidade é gerir a organização; 

3) baseiam-se em padrões de trabalho; 

4) são voltadas para identificação, criação, retenção, disseminação, 

compartilhamento ou aplicação do conhecimento dentro das organizações (BATISTA, 

2004). 

Dessa maneira, as atividades conectadas à GC são aquelas que, de alguma 

maneira, possuem como propósito a produção antecipada ou consecutiva de algum 

ativo a ser empregado nos outros processos organizacionais. 

Encontram-se na literatura uma multiplicidade de práticas de gestão do 

conhecimento. Todavia, este pesquisador não encontrou na literatura, incluindo os 

trabalhos advindos do resultado do Estado da Arte aqui realizado, uma pesquisa que 

estabelecesse uma relação objetiva e/ou um estudo de caso ou aplicação prática entre 

as Práticas de GC e um Ambiente Virtual de Aprendizagem de um CST ofertado na 

modalidade a distância, proposição esta, foco deste presente trabalho. 

Para que se pudesse estabelecer as relações entre as Práticas de GC e as 

ferramentas do CST em Gastronomia em questão, utilizou-se, na presente pesquisa, 

como pilar de sustentação, as Práticas de GC conforme apresentadas no Manual da 
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APO (2009). Todavia, relevante salientar que outros autores foram utilizados para que 

se pudesse fundamentar as análises dessa pesquisa. 

Segundo Alarcon (2015), o Manual da Asian Productivity Organization - APO 

(2009) foi aplicado em várias partes do mundo, objetivando a provisão de ferramentas 

práticas para assistir aos implementadores de GC, gestores de pequenas e médias 

empresas dentre outros utilizadores, representando a efetivação das técnicas e 

ferramentas com maior sucesso em organizações do mundo todo em seus intentos 

de implementação de GC. 

Conforme o Manual da APO (2009), as PGCs compreendem a utilização de 

procedimentos e ferramentas que são classificadas em cinco etapas principais, 

conforme demonstra, por meio da figura 2 a seguir, o esquema sobre o Processo de 

Gestão do Conhecimento: 

 

Figura 2 – Processo de gestão do conhecimento 

Fonte: APO (2009) 

 

O processo de gestão do conhecimento ilustrado na figura 2 alude às etapas 

do Manual da Asian Productivity Organization (APO) que são caracterizadas nas 

qualidades de pessoas, processos, tecnologias e líderes, possuindo como cerne a 

visão/missão da instituição, e que englobam um conjunto de práticas recomendadas, 
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elencadas a seguir: 

 

2.4.1 Práticas para Identificação do Conhecimento 

 

Segundo Alarcon e Spanhol (2015), as principais competências da organização 

e as falhas do conhecimento precisam ser identificadas de forma que a organização 

atinja seus propósitos. A estratégia para a concepção e implantação do plano de GC 

da organização será traçada por meio da identificação das competências e lacunas. 

As PGCs, dentre outras, que devem ser consideradas na identificação do 

conhecimento, são as seguintes: 

a) Ferramenta de Avaliação do Conhecimento; 

b) Café do Conhecimento; 

c) Comunidades de Prática; 

d) Ferramenta de Busca Avançada; 

e) Clusters do Conhecimento; 

f) Localizador de Especialistas; 

g) Espaço Virtual Colaborativo (ALARCON; SPANHOL, 2015; YOUNG et al., 

2010). 

 

2.4.2 Práticas para a Criação do Conhecimento 

 

A criação do conhecimento é capaz de processar-se em três níveis: individual, 

equipe e organizacional. As PGCs a seguir, entre outras, devem ser observadas de 

forma a potencializar a criação do conhecimento organizacional: 

a) Brainstorming; 

b) Aprendizagem e Captura de Ideias; 

c) Espaço Presencial Colaborativo; 

d) Revisão Pós-ação; 

e) Blogs; 

f) Café do Conhecimento; 

g) Comunidade de Prática (ALARCON; SPANHOL, 2015; YOUNG et al., 2010). 

 

 

2.4.3 Práticas para o Armazenamento do Conhecimento 
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Alarcon e Spanhol (2015) expõem que há uma certa complexidade em 

armazenar o conhecimento, uma vez que a experiência e a especialização são 

modelos de conhecimento tácito e, assim, de laborioso armazenamento. Dessa forma, 

para que essa tarefa seja bem executada, deve-se promover o contato de pessoas 

possuidoras dessa experiência e especialização com outras de forma a possibilitar o 

compartilhamento do conhecimento.  

As PGCs, dentre outras, que devem ser consideradas no armazenamento do 

conhecimento, são as seguintes: 

a) Café do Conhecimento; 

b) Comunidades de Prática; 

c) Taxonomia; 

d) Sistema de Gerenciamento de Documentos; 

e) Blogs; 

f) Espaço Virtual Colaborativo (ALARCON; SPANHOL, 2015; YOUNG et al., 

2010). 

 

2.4.4 Práticas para o Compartilhamento do conhecimento 

 

Para que de fato o compartilhamento do conhecimento aconteça, as 

organizações necessitam oportunizar a criação e o desenvolvimento de uma cultura 

de compartilhamento, promovendo desta maneira a aprendizagem contínua de seus 

colaboradores (APO, 2009).  

As práticas de GC, dentre outras, que devem ser consideradas no 

compartilhamento do conhecimento, são as seguintes:  

a) Revisão de Aprendizagem;  

b) Narrativas;  

c) Café do Conhecimento;  

d) Blogs;  

e) Comunidades de Prática;  

f) Taxonomia  

g) Blogs;  

h) Espaço Virtual Colaborativo. (ALARCON; SPANHOL, 2015; YOUNG et al., 

2010). 
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2.4.5 Práticas para a Aplicação do conhecimento 

 

Esta atividade remete à utilização e reutilização do conhecimento na 

organização, colocando o conhecimento em prática (ALARCON; SPANHOL, 2015). 

As práticas de GC, dentre outras, que devem ser consideradas na aplicação do 

conhecimento, são as seguintes: 

a) Café do Conhecimento;  

b) Taxonomia; 

c) Repositórios de Conhecimento; 

d) Blogs; 

e) Espaço Presencial Colaborativo. (ALARCON; SPANHOL, 2015; BRASIL, 

2003; YOUNG et al., 2010). 

Os Quadros 1 e 2, expostos na sequência, permitem uma visualização geral 

das Práticas de Gestão do Conhecimento, através de um mapeamento observado no 

Manual da APO, que, na seguinte ordem, categoriza as cinco etapas do processo de 

GC:  

O Quadro 1 a seguir expõe as PGCs sem TI – práticas que, em suas ações, 

não obrigatoriamente fazem uso de um tipo de tecnologia;  

 

Quadro 1 –  PGCs sem TI – (1) Práticas de Gestão do Conhecimento, descrição e 
classificação 

Práticas de GC Descrição Classificação 

Brainstorming Prática utilizada para auxiliar a equipe na 

geração de ideias e inovação. O processo é 

dividido em duas fases: divergente e 

convergente. Na fase divergente a equipe 

gera insights adiando o julgamento sobre as 

ideias para depois, na segunda fase, decidir 

e selecionar melhores ideias. 

Criação do Conhecimento. 

Aprendizagem e 

Captura de Ideias 

Conjunto de processo para coletar, 

classificar, recuperar, armazenar e 

compartilhar o conhecimento nas atividades 

diárias da organização. 

Criação do Conhecimento. 

Revisão por pares Técnica usada pela equipe de projeto para 

solicitar a assistência de colegas e 

especialistas no assunto a respeito de um 

problema significativo enfrentado pela 

equipe. 

Criação, armazenamento e 

compartilhamento do 

conhecimento. 

Lições Aprendidas Técnica para capturar lições aprendidas, Criação, armazenamento e 
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após a conclusão de um projeto. Permite que 

os membros da equipe possam descobrir o 

que aconteceu, porque aconteceu e como 

manter e melhorar os pontos fortes e fracos. 

compartilhamento do 

conhecimento. 

Narrativas Prática utilizada para compartilhar 

experiências e lições aprendidas, por meio 

de relatos e eventos que consiste em 

literalmente contar histórias de forma simples 

utilizando palavras e imagens. 

Compartilhamento do 

conhecimento. 

Mapa do 

Conhecimento 

Processo pelo qual as organizações podem 

identificar e categorizar os ativos de 

conhecimento dentro da organização. 

Permite que uma organização possa 

alavancar competências existentes na 

organização, bem como identificar as 

barreiras e restrições para o cumprimento de 

metas e objetivos estratégicos. 

Identificação do 

Conhecimento. 

Espaço Presencial 

Colaborativo 

Prática utilizada na organização para o 

trabalho colaborativo em equipe na 

prototipagem e design de produtos e 

processos, incentivando a experimentação e 

testando ideias. 

Criação, compartilhamento 

e aplicação do 

conhecimento. 

Ferramenta de 

Avaliação APO 

Questionário projetado para ajudar as 

organizações a conduzir uma avaliação 

inicial e rápida de prontidão da Gestão do 

Conhecimento. 

Identificação do 

Conhecimento 

Café do 

Conhecimento 

Discussão em grupo, para refletir, 

desenvolver e compartilhar pensamentos e 

ideias que vão surgindo, de uma forma muito 

não conflituosa. 

Identificação, criação, 

armazenamento, 

compartilhamento e 

aplicação do 

conhecimento. 

Comunidades de 

Prática 

Grupos de pessoas que compartilham uma 

preocupação ou um sentimento por algo que 

fazem e aprendem. No contexto da Gestão 

do Conhecimento, as CoPs são formadas 

intencionalmente ou de forma espontânea 

para compartilhar e criar habilidades 

comuns, conhecimento e experiência entre 

os participantes. 

Identificação, criação, 

armazenamento, 

compartilhamento e 

aplicação do 

conhecimento. 

Taxonomia Técnica que fornece uma 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. 

Armazenamento, 

compartilhamento e 

aplicação do 

conhecimento. 

Fonte: APO (2009). 

 

 

Já o Quadro 2 explicita as PGCs com uso de TI – possuem como base a 
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utilização de algum tipo de tecnologia ou TICs (Tecnologias de Informação e 

Comunicação) em suas atividades. 

 

Quadro 2 - (2) Práticas de Gestão do Conhecimento, descrição e classificação 

Práticas de GC Descrição Classificação 

Sistemas de 

Gerenciamento de 

Documentos 

Forma eficiente de acesso a documentos 

para evitar sobrecarga de informações. 

Armazenamento, 

compartilhamento e 

aplicação do 

conhecimento. 

Base de 

Conhecimento (Wiki) 

Ferramenta de colaboração estruturada para 

responder, com base nos cinco componentes 

do conhecimento: “O que”, “Por Que”, 

“Onde”, “Quando”, “Quem” e “Como”. 

Criação, armazenamento, 

compartilhamento e 

aplicação do 

conhecimento. 

Blogs Diário que contém uma lista de entradas, 

geralmente no sentido inverso a ordem 

cronológica. As entradas são artigos curtos e 

histórias relativas a eventos da atualidade. 

Criação, armazenamento, 

compartilhamento e 

aplicação do 

conhecimento. 

Fórum de Discussão Prática utilizada para discutir e compartilhar 

informações, ideias, experiências que 

contribuirão para o desenvolvimento de 

competências e aperfeiçoamento de 

processos e atividades da organização 

(BATISTA et al., 2005). 

Compartilhamento do 

conhecimento. 

Serviços de Rede 

Social 

Grupo de pessoas que compartilham uma 

área de interesse comum. São sistemas de 

apoio social online para encontrar pessoas 

com necessidades e interesses em comum, 

compartilhar conteúdos e documentos 

relevantes. 

Compartilhamento do 

conhecimento. 

Voz sobre IP (VOIP) Serviços de sinais de áudio e vídeo por meio 

de conexão por banda larga e alguns 

equipamentos de baixo custo, como uma 

webcan e um headset. Esta capacidade de 

comunicação online é muitas vezes referida 

como Voice-over-Internet-Protocol (VOiP) 

Criação e armazenamento 

do conhecimento. 

Ferramenta de 

Busca Avançada 

Motor de busca para melhoria significativa 

nos resultados de pesquisa. Formas para 

obter a informação certa e diminuir a 

sobrecarga de informações. 

Identificação, criação e 

aplicação do 

conhecimento. 

Clusters do 

Conhecimento 

Termo dado por grupos que tem como 

objetivo encontrar uma nova forma para 

criar, inovar e disseminar conhecimento. Em 

outras palavras, indivíduos, equipes e 

organizações se reúnem, virtualmente para 

melhor comunicar, colaborar, aprender e 

compartilhar conhecimento. 

Identificação, criação, 

armazenamento, 

compartilhamento e 

aplicação do 

conhecimento. 

Fonte: APO (2009). 

 

Já para Batista e Quandt (2015), as Práticas de Gestão do Conhecimento 
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podem ser classificadas em três categorias: 

Gestão de pessoas (1), em que as práticas se encontram relacionadas 

diretamente ao conhecimento, possibilitando a transferência, a disseminação e o 

compartilhamento de informações e conhecimento. 

Práticas conectadas primordialmente à estruturação dos processos 

organizacionais (2), que funcionam como facilitadores de geração, retenção, 

organização e disseminação do conhecimento organizacional. 

Práticas centradas na base tecnológica e funcional (3), que suporta a gestão 

do conhecimento organizacional, incluindo automação da gestão da informação, 

aplicativos e ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) para captura, difusão e 

colaboração. 

Considerando estas dimensões, Batista e Quant (2015) classificam algumas 

das práticas de gestão do conhecimento, conforme o Quadro 3 a seguir: 

 

Quadro 3 - Práticas de Gestão do Conhecimento 

Categorias Objetivo 
Práticas reunidas por área de 

atuação na organização 

Gestão de Recursos 
Humanos 

Propiciar a transferência, 
disseminação e 
compartilhamento do 
conhecimento e da 
informação  
 

 
1. Fóruns /listas de 

discussão;  
2. Comunidades de Prática; 
3. Narrativas; 
4. Mentoring;  
5. Coaching;  
6. Educação Corporativa; 
7. Universidade Corporativa;  
8. Brainstorming; 
9. Assistência de colegas 

(peer assist); 
10. Revisão de Aprendizagem; 
11. Revisão pós-ação; 
12. Espaços colaborativos 

físicos; 
13. Espaços colaborativos 

virtuais; 
14. Café do conhecimento; 
15. Compartilhamento de 

vídeos; 

Estruturação de processos 
organizacionais  

Facilitar a geração, retenção, 
organização e disseminação 
do conhecimento 
organizacional  
 

16. Melhores práticas; 
17. Benchmarking;  
18. Memória 

organizacional/lições 
aprendidas/banco de 
conhecimentos; 

19. Sistemas de inteligência 
organizacional/inteligência 
competitiva; 
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20. Mapeamento ou auditoria 
do conhecimento; 

21. Sistemas de gestão por 
competências; 

22. Banco de competências 
organizacionais; 

23. Banco de competências 
individuais/banco de 
talentos/páginas amarelas; 

24. Gestão do capital 
intelectual/gestão dos 
ativos intangíveis; 

25. Captura de ideias e de 
lições aprendidas; 

26. Taxonomia; 
27. Bases de conhecimento; 
28. Construção de clusters de 

conhecimento; 
29. Instrumento de avaliação 

do grau de maturidade em 
GC; 

30. Organizational knowledge 
assessment (OKA) 

 

Base tecnológica e 
funcional  

Apoiar e fornecer suporte à 
gestão do conhecimento 
organizacional, 
compreendendo a automação 
da gestão da informação, dos 
aplicativos e das ferramentas 
de Tecnologia da Informação 
(TI) para captura, difusão e 
colaboração.  
 

31. Ferramentas de 
colaboração como portais, 
intranets e extranets; 

32. Blogs; 
33. Serviços on-line de redes 

sociais; 
34. Voice and voice-over-

internet protocol (Voip) 
35. Ferramentas de busca 

avançada; 
36. Sistemas de workflow; 
37. Gestão de conteúdo; 
38. Gestão eletrônica de 

documentos (GED); 
39. Data warehouse;  
40. Data mining; 
41. Customer relationship 

management; 
Fonte: Adaptado de Batista e Quant (2015). 

 

Converter o conhecimento de cada indivíduo em conhecimento organizacional 

é um trabalho dificultoso e que exige grandes esforços por parte da organização. O 

intercâmbio de conhecimentos necessita ser gerido e estimulado de forma eficaz, por 

meio da promoção de espaços para a criatividade e aprendizagem organizacional. De 

uma maneira geral, as PGCs cooperam para a concepção de uma cultura interna de 

aprendizado contínuo. 

Assim, a interação entre as TIC e a GC ocupa importante espaço nos processos 

de gestão estratégica nas organizações. A fim de que essa associação tenha êxito é 
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relevante que as tecnologias atuem não somente em nível de simples processamento 

de dados, mas que operem também voltadas para a construção de formas de 

comunicação, de conversação e de aprendizagem, assim como de comunidades de 

trabalho e de estruturação e acesso às ideias e experiências (ROSINI, 2007). 

O emprego das TIC nas PGCs favorece a conexão entre as pessoas e torna 

disponíveis fontes de conhecimento, além de contribuir no gerenciamento, 

disseminação, compartilhamento e armazenamento de informações e conhecimentos. 

Na tentativa de verificar outros trabalhos que refletissem estudos sobre o 

mesmo objeto desta pesquisa, desenvolveu-se o estado da arte tendo por mote 

observar as lacunas existentes na área em questão. 
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3 O ESTADO DA ARTE 

 

De modo a contribuir para a sistematização do conhecimento para o campo de 

pesquisa em questão, e por perceber-se uma lacuna nesta área, observou-se a 

necessidade de se realizar uma pesquisa do tipo estado da arte. Para isso, o primeiro 

passo foi selecionar as principais categorias que emergem da pesquisa e buscar pelos 

termos combinados em bancos de teses e dissertações.  

A estratégia de pesquisa “estado da arte”, de acordo com Romanowski e Ens 

(2006) concentra-se em um processo de levantamento e de revisão sistemática do 

conhecimento que desencadeará uma análise qualitativa, caracterizando-se 

especialmente como descritiva e analítica.  

Romanowski (2002) estabelece alguns passos que se constituem nos 

procedimentos básicos necessários para que se estabeleça o “estado da arte” em uma 

determinada área do conhecimento:  

 

• Definição dos descritores para direcionar as buscas a serem 
realizadas;  

• Localização dos bancos de pesquisas, teses e dissertações, 
catálogos e acervos de bibliotecas, biblioteca eletrônica que 
possam proporcionar acesso a coleções de periódicos, assim como 
aos textos completos dos artigos;  

• Estabelecimento de critérios para a seleção do material que 
compõe o corpus do estado da arte;  

• Levantamento de teses e dissertações catalogadas; coleta do 
material de pesquisa, selecionado junto às bibliotecas de sistema 
COMUT ou disponibilizados eletronicamente;  

• Leitura das publicações com elaboração de síntese preliminar, 
considerando o tema, os objetivos, as problemáticas, metodologias, 
conclusões, e a relação entre o pesquisador e a área;  

• Organização do relatório do estudo compondo a sistematização das 
sínteses, identificando as tendências dos temas abordados e as 
relações indicadas nas teses e dissertações;  

• Análise e elaboração das conclusões preliminares 
(ROMANOWSKI, 2002, p. 15-16).  

 
 

O rigor que se faz necessário para o desenvolvimento deste não objetiva 

apresentar soluções específicas para um problema de investigação, mas sim 

sistematizar uma compreensão apontando para as possibilidades em tal campo 

científico, por isso salienta-se a necessidade de estabelecer uma estratégia 

epistemológica que se adeque a esta finalidade. 
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Este estudo desenvolveu-se a partir de uma pesquisa na biblioteca digital de 

teses e dissertações – BDTD – organizada e coordenada pelo Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia. Esta biblioteca agrega os sistemas de 

informação de trabalhos de conclusão de cursos stricto sensu existentes em 107 

instituições de ensino e pesquisa do país, contando com 344.786 dissertações e 

167.702 teses, constituindo-se em uma confiável base de dados para pesquisas do 

tipo estado da arte. 

A princípio o pesquisador tentou realizar a pesquisa na base de teses e 

dissertações da Capes, mas alguns problemas foram detectados: A busca só aceita 

um termo ou descritor de cada vez, não sendo possível a combinação de termos. Ao 

inserir “Gestão do Conhecimento” como descritor, surgem 3306 registros. Como a 

maioria destes registros antecede a plataforma sucupira, os trabalhos não ficam 

disponíveis para download, não sendo possível averiguar se atende aos preceitos 

deste estudo.   

Tomando-se a decisão pela Biblioteca do IBICT, para a realização deste 

trabalho, optou-se pela busca avançada, indicando como palavras-chave os 

descritores “Ambiente Virtual de Aprendizagem” e “Gestão do Conhecimento”, 

optando-se ainda por todos os termos no campo “Resumos em português”. A princípio 

definiu-se como ano de defesa o período entre 2012 e 2018, porém, o resultado foi de 

apenas sete trabalhos, sendo preferível então, não estabelecer o período. Desse 

modo, o número de trabalhos subiu para onze2. 

Buscou-se também com as palavras chave “Ambiente Virtual de 

Aprendizagem” e “Práticas da Gestão do Conhecimento”, e desse modo, apenas um 

registro foi encontrado, totalizando 12 trabalhos, conforme apresentados no quadro 4. 

Como a Unicesumar não faz parte da Biblioteca do IBICT e de modo a verificar 

se algum dos trabalhos realizados pelo Programa de Gestão do Conhecimento nas 

Organizações versavam sobre “Ambiente Virtual de Aprendizagem”, buscou-se no 

Banco de Teses e Dissertações da Capes, por tal informação. Para tal, filtrou-se a 

instituição “Centro Universitário de Maringá”, tipo “Mestrado”. Obteve-se apenas um 

trabalho, também listado no quadro 4 e com o resumo incluído no estudo e nos 

anexos. 

                                                
 
2 No site foram localizados treze trabalhos, porém um deles, o de autoria de Beatriz Vieira, repete-se 
na íntegra. Assim, foram contabilizados doze trabalhos. 
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Quadro 4 - Teses e Dissertações: Ambiente Virtual de Aprendizagem e Gestão do 
Conhecimento 

Autor Título Origem do 
trabalho/Tipo 

Programa Ano 

OBREGON, 
Rosane de Fátima 
Antunes 

O Padrão arquetípico da 
alteridade e o 
compartilhamento de 
conhecimento em ambiente 
virtual de aprendizagem 
inclusivo 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 
/ Tese 

Engenharia e 
Gestão do 
Conhecimento 

2011 

VIEIRA, Beatriz Núcleo virtual de design 
gráfico na exportação 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 
/ Dissertação 

Engenharia e 
Gestão do 
Conhecimento 

2008 

 
MACEDO, Michel 
Kramer Borges de 

Recomendações de 
acessibilidade e usabilidade 
para ambientes virtuais de 
aprendizagem voltados para 
o usuário idoso 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 
/ Dissertação 

Engenharia e 
Gestão do 
Conhecimento 

2009 

MORAIS, Queila 
Cândida Ferreira 

Educação a distância 
integrada à educação 
corporativa: estudo de caso 

Universidade 
de Brasília / 
Dissertação 

Gestão 
Pública 

2017 

OLIVEIRA, Antonio 
Celso Medeiros de 

Customizando o Moodle para 
a gestão do conhecimento 

Universidade 
Federal de 
Fortaleza / 
Dissertação 

Informática 
Aplicada 

2014 

THALER, Anelise Principais processos de 
design de interação e tv 
digital interativa brasileira 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 
/ Dissertação 

Engenharia e 
Gestão do 
Conhecimento 

2011 

QUEVEDO, Silvia 
Regina Pochmann 
de 

Narrativas hipermidiáticas 
para ambiente virtual de 
aprendizagem inclusivo 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 
/ Tese 

Engenharia e 
Gestão do 
Conhecimento 

2013 

SCHNEIDER, Elton 
Ivan 

Uma contribuição aos 
ambientes virtuais de 
aprendizagem (AVA) 
suportados pela Teoria da 
Cognição Situada (TCS) para 
pessoas com deficiência 
auditiva 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 
/ Dissertação 

Engenharia e 
Gestão do 
Conhecimento 

2012 

SILVA, Rodrigo 
Gecelka da 

O potencial educacional dos 
mundos virtuais 
tridimensionais 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 
/ Dissertação 

Engenharia e 
Gestão do 
Conhecimento 

2012 

OLIVEIRA, Paulo 
Cristiano de 

Teoria substantiva dos 
fatores que influenciam a 

Universidade 
Federal de 

Engenharia e 
Gestão do 

2016 
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utilização do AVA na gestão 
da educação a distância em 
uma Universidade Pública 

Santa Catarina 
/ Tese 

Conhecimento 

REIS, Marcelo 
Gama dos 

Viabilidades e dificuldades 
do ensino de ecologia 
oferecido na modalidade 
EaD - uma análise da 
percepção docente 

Universidade 
de São Paulo / 
Dissertação 

Ensino de 
Ciências 

2013 

RIBEIRO, Elvia 
Nunes 

Análise e visualização das 
redes sociais, usando o 
software R aplicada à 
educação a distância 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 
Goiás/ 
Dissertação 

Engenharia de 
Produção e 
Sistemas 

2017 

SILVA, Sonia Maria 
de Campos 

Análise comparativa entre a 
gestão do conhecimento e da 
aprendizagem em um 
ambiente virtual de 
aprendizagem 

Centro 
Universitário 
de Maringá / 
Dissertação 

Gestão do 
Conhecimento 
nas 
organizações 

2016 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

  

Os resumos dos trabalhos foram lidos na íntegra de modo a verificar se os 

mesmos abordavam a questão norteadora desta pesquisa e encontram-se como 

anexos ao final deste trabalho. Das treze pesquisas, três são teses de doutorado e 

dez, dissertações de mestrado. O programa de Engenharia e Gestão do 

Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina domina a lista de 

instituições. Foram encontrados oito trabalhados advindos de tal instituição.  

O primeiro texto “O Padrão arquetípico da alteridade e o compartilhamento de 

conhecimento em ambiente virtual de aprendizagem inclusivo”, possui como objetivo 

propor recomendações para processos de compartilhamento de conhecimento em 

Ambiente Virtual de Aprendizagem Inclusivo, podendo assim, contribuir com esta 

presente pesquisa. 

No segundo texto analisado, lendo o resumo e as palavras chave da 

dissertação, compreendeu-se que seu objetivo é “Caracterizar um Núcleo Virtual de 

disseminação e gestão do conhecimento referente à participação do design gráfico na 

exportação de produtos brasileiros, destacando a sua atuação estratégica”. Pelo fato 

de estabelecer relações entre AVA e ferramentas de GC, esse texto parece apresentar 

uma correlação com o assunto ao qual essa pesquisa visa estudar. 

O terceiro texto “Recomendações de Acessibilidade e Usabilidade para 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem Voltados para o Usuário Idoso” não estabelece 

uma relação clara entre práticas e ferramentas de GC e AVA, não sendo, assim, 
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relevante para o campo de pesquisa deste trabalho. 

O quarto trabalho analisado “Educação a distância integrada à educação 

corporativa: estudo de caso” não contempla em seu resumo, tampouco nas palavras 

chave, temas relacionados à práticas e/ou ferramentas de GC e Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem, tendo assim, pouco a contribuir com esta pesquisa. 

O quinto texto “Customizando o Moodle para a gestão do conhecimento”, 

possui entre suas palavras chave “Gestão do Conhecimento” e “Software – Moodle” 

podendo contribuir para com esse estudo. 

O sexto texto analisado possui como objetivo “apresentar os principais 

processos de design de interação e sua importância na aplicação no desenvolvimento 

de projetos de tecnologias como televisão digital e computadores” e portanto, não tem 

relação ao objetivo geral deste estudo. 

Lendo o resumo da sétima pesquisa examinada, percebe-se que se trata de 

um estudo para composição de ambientes virtuais de ensino inclusivos voltados para 

estudantes surdos e ouvintes, disponibilizando conteúdos similares em diferentes 

discursos narrativos. Por trabalhar uma relação entre AVA´s e compartilhamento e 

construção do conhecimento, pode assim, servir como apoio a esta presente 

pesquisa. 

O oitavo texto “Uma contribuição aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA) suportados pela Teoria da Cognição Situada (TCS) para pessoas com 

Deficiência Auditiva”, não apresenta uma objetiva relação entre AVA´s e Práticas de 

GC, não sendo assim pertinente para o campo de pesquisa deste estudo. 

O nono trabalho intitulado “O potencial educacional dos mundos virtuais 

tridimensionais” busca identificar as principais características do Second Life que 

podem potencializar o Design Educacional em cursos à distância. Porém, não 

determina em seu objetivo, tampouco em suas palavras-chave, um estudo de conexão 

entre práticas e ferramentas de GC e, portanto, não apresenta uma clara relação com 

o objetivo desta pesquisa. 

A tese referente ao décimo trabalho analisado intitulada “Teoria substantiva dos 

fatores que influenciam a utilização do AVA na gestão da educação a distância em 

uma Universidade Pública” apresenta como objetivo desenvolver uma teoria 

substantiva dos fatores que influenciam a utilização do AVA na gestão da EaD. Apesar 

de não precisar uma relação clara com Práticas de GC e AVAs, possui em suas 

palavras chave os descritores “Gestão da Educação a Distância” e “Ambiente Virtual 
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de Aprendizagem”, podendo servir de apoio a esta pesquisa. 

Intitulado como “Viabilidades e dificuldades do ensino de ecologia oferecido na 

modalidade EaD - uma análise da percepção docente”, o décimo primeiro trabalho 

analisado visou ampliar os conhecimentos sobre a percepção docente e a construção 

de conhecimentos na formação continuada de professores de Biologia em cursos 

oferecidos na modalidade Educação a Distância (EaD), e não possui relação com o 

que se pretende realizar na presente dissertação. 

Lendo o resumo do décimo segundo texto investigado, nomeado “Análise e 

visualização das redes sociais, usando o software R, aplicada à educação a distância” 

entende-se que o estudo procurou contribuir com a gestão de conhecimento por 

evidenciar as redes sociais formadas pelos dados de comunicações e de interações 

do curso em questão e, segundo o autor, as análises das redes sociais, das 

ferramentas de mensagem e de recados e o estabelecimento de contatos entre os 

alunos permitiram identificar o nível de envolvimento destes no curso em foco. Assim, 

este texto parece apresentar relação com o assunto ao qual esta presente pesquisa 

visa estudar. 

O décimo terceiro e último trabalho, intitulado “Análise comparativa entre a 

gestão do conhecimento e da aprendizagem em um ambiente virtual de 

aprendizagem”, possui como objetivo fazer uma análise comparativa entre a Gestão 

do Conhecimento e de Aprendizagem da Educação a Distância que utiliza o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem no compartilhamento e disseminação do conhecimento em 

cursos de Ensino Superior, apresentando assim um material relevante para a presente 

dissertação. 

Este resultado aponta para uma incidência muito pequena de estudos acerca 

da relação entre ferramentas ou práticas de gestão do conhecimento e ferramentas 

do ambiente virtual de aprendizagem. Dos treze trabalhos analisados, reduziu-se a 

um universo de seis pesquisas que concentram em seu corpus, objetos semelhantes 

ao que foi proposto neste estudo. Neste sentido, realizou-se uma leitura mais 

aprofundada dos textos buscando averiguar se em algum deles havia a relação entre 

ferramentas ou práticas de Gestão do Conhecimento com as ferramentas do ambiente 

virtual de aprendizagem. O aprofundamento nestes textos contribuiu para o 

desenvolvimento da fundamentação teórica desta pesquisa. 
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4 METODOLOGIA  

 

Considerando-se que a pesquisa foi realizada em um curso real, que se 

encontra em andamento desde 2015 e que houve necessidade de pensar uma 

metodologia distinta dos demais cursos oferecidos até então pela instituição, esta 

pesquisa, quanto a sua natureza, classifica-se como uma pesquisa aplicada, pois 

objetiva, por parte do pesquisador, a testagem de teorias em campos práticos. 

Com relação a abordagem da pesquisa, este estudo tem cunho qualitativo. 

Para Flick (2013), nas pesquisas qualitativas a coleta de dados geralmente é aberta 

formando um quadro mais abrangente possibilitado pela reconstrução do caso que se 

está estudando.  Os resultados das pesquisas de cunho qualitativo são demonstrados 

com a exposição de novas teorias ou soluções que contribuem para reorganizar e 

sistematizar novas escolhas. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, a mesma caracteriza-se como descritiva e 

exploratória. Gil (2016) salienta que a pesquisa exploratória se desenvolve quando se 

tem por objetivo oferecer uma visão geral sobre determinado tema. Neste sentido, a 

pesquisa exploratória deve ser escolhida quando o tema ainda é pouco explorado e 

torna-se difícil formular hipótese precisas e operacionalizáveis. Quanto as 

características da pesquisa descritiva, Gil (2016) destaca que seu objetivo é descrever 

em detalhes características de determinado fenômeno. Com isso, uma das principais 

características desse tipo de pesquisa é a padronização dos dados, sendo um estudo 

complementar a uma pesquisa exploratória, como o caso desta pesquisa, ou a uma 

pesquisa explicativa. 

Inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica, buscando levantar as 

fontes já compartilhadas em relação ao tema proposto, tendo por objetivo situar o 

pesquisador com o universo da pesquisa. Tal estudo envolveu a busca por materiais 

científicos sobre Educação a Distância, Ambientes Virtuais de Aprendizagem e 

Práticas de Gestão do Conhecimento. Foi também realizada uma pesquisa 

documental, analisando documentos que envolvem o curso em questão. 

O corpus definido para a pesquisa foram as convergências entre as práticas de 

GC apresentadas no Manual da APO (2009) e as ferramentas encontradas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem desenvolvido para o CST em Gastronomia 

ofertado na modalidade a distância por uma instituição de ensino superior privada, 

com sede no sul do Brasil. 



57 
 

A partir da observação direta e da análise documental foram coletadas 

informações sobre o campo de pesquisa diretamente nos arquivos da universidade, 

investigando-se aspectos relativos à organização didático-pedagógica do curso, a 

disponibilização de materiais para estudo, a forma de organização das atividades e, 

especialmente, aos elementos que configuram o AVA do curso. A coleta dos dados 

foi realizada de outubro de 2017 a março de 2018. 

Após estabelecer o aporte teórico necessário para a pesquisa, a estratégia 

eleita foi o estudo de caso (EDC). Segundo Yin (2005), o método EDC relaciona-se à 

compreensão de fenômenos sociais complexos, permitindo investigar processos 

organizacionais e administrativos. 

Um outro aspecto que caracteriza o estudo de caso “reside em sua capacidade 

de lidar com uma ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas 

e observações” (YIN, 2001, p.27). 

O estudo de caso 

 
Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 
determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, 
procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico. 
O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, 
mas revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo de caso pode decorrer 
de acordo com uma perspectiva interpretativa, que procura 
compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou 
uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma 
perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente, do 
objeto de estudo do ponto de vista do investigador (FONSECA, 2002, 
p. 33). 

 

Nesta pesquisa, o estudo de caso pautou-se no levantamento sistemático de 

todas as ferramentas que o ambiente virtual de aprendizagem dispõe aos seus alunos, 

posteriormente foram estudados os documentos que fundamentam o curso em 

questão e concomitantemente foram realizadas as observações sob uma perspectiva 

interpretativa no próprio ambiente com conclusões aqui explicitadas apresentando as 

percepções do pesquisador. 

Quanto aos procedimentos técnicos para análise dos dados coletados, optou-

se pela técnica da observação. Importante salientar que nessa técnica não pode haver 

distância entre o pesquisador e o seu objeto de estudo. Sua permanência no local da 

realização da pesquisa torna-se, portanto, indispensável. O processo de observação 

é menos padronizado e o pesquisador irá colher amostras de suas observações que 



58 
 

poderão ser relatadas em diários de forma detalhada, até o momento que se mostrem 

relevantes para a pesquisa. De acordo com Flick (2013), esse procedimento deve ser 

aberto, flexível e oportunista, pois, pode ser redefinido constantemente conforme se 

descobrem novos fenômenos. 

Esta técnica exige que o pesquisador tenha disponibilidade para estar presente 

no processo que se está averiguando e permite um posicionamento crítico para que 

suas experiências pessoais não interfiram em sua análise, permitindo que o mesmo 

capte a realidade observada sem interferir nos resultados. 

Conforme relatado na introdução deste estudo, o pesquisador coordenou por 

três anos o curso em questão, debruçando-se sobre seu objeto de estudo antes 

mesmo de iniciar a pesquisa e, portanto, conhecedor profundo das questões afetas 

tanto ao ambiente de aprendizagem quanto ao próprio processo de ensino e de 

aprendizagem no curso. 

A partir do estudo de caso foi possível realizar uma análise sobre o objeto da 

pesquisa em busca de subsídios indispensáveis tanto para atender ao objetivo de 

apresentar o AVA criado para o CST em Gastronomia na modalidade a distância, 

quanto para analisar o uso das práticas da GC no AVA do referido curso. Com base 

no resultado da análise realizada foi possível propor algumas melhorias no AVA 

estudado. 
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5 DESCRIÇÃO DO CST EM GASTRONOMIA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 

A educação profissional no Brasil, conforme Decreto nº 5.154/20043 é 

apresentada em três níveis, sendo um deles a educação profissional tecnológica de 

graduação e de pós-graduação. 

 

5.1 CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 

 

Os Cursos Superiores de Tecnologia (CST) enquadram-se como cursos de 

graduação e são conhecidos como cursos tecnológicos ou tecnólogos. Observa-se ao 

longo de sua história que a educação profissional tem sido tratada de forma 

preconceituosa, algumas vezes de caráter moralista, assistencialista, como forma de 

combater a desocupação e destinada aos menos favorecidos economicamente. No 

entanto, os cursos superiores de tecnologia têm passado por mudanças marcantes. 

No final dos anos 70 do século passado, o MEC mudou sua postura em relação ao 

estímulo à criação destes cursos, enfatizando que estes deveriam priorizar a sintonia 

com o mercado e o desenvolvimento tecnológico.  

Com o passar dos anos, a educação profissional começou a ser vista como 

importante estratégia para que seus egressos tenham formação com acesso efetivo 

às conquistas científicas e tecnológicas, o que contribuiu para o aumento do número 

de matrículas nos cursos superiores de tecnologia.   

No entanto, o número de matrículas em cursos superiores de tecnologia teve 

uma expressiva queda, 6,3% em 2016, devido à redução do número de alunos nas 

IES privadas, que reduziu 8,3%. No mesmo ano, entretanto, a rede pública vivenciou 

a ampliação de sua participação, em especial a rede federal, que cresceu 7,4%, 

conforme demonstra o gráfico 12. 

 

 

 

 

                                                
 
3 O Decreto nº 5.154/2004regulamenta artigos da LDB – Lei de Diretrizes e Bases – Educação 
Profissional. 
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Gráfico 12 - Evolução do número de matrículas em cursos tecnológicos por 
modalidade de ensino no Brasil no período de 2006 a 2016 

 

Fonte: Censo da Educação Superior (INEP, 2016). 

 

 

Em linhas gerais, 8 em cada 10 alunos de cursos superiores de tecnologia 

frequentam a rede privada e quase a metade estuda a distância. A rede pública, com 

pouco mais de 150 mil alunos, divide seus alunos entre as redes estadual e federal. 

De maneira distinta ao que ocorre na rede privada, na rede pública quase a totalidade 

dos alunos estudam em cursos presenciais, dados estes apresentados no gráfico 13 

a seguir. 

 

Gráfico 13 - Distribuição da matrícula em cursos tecnológicos por categoria 
administrativa e segundo a modalidade de ensino. 

 
 

Fonte: Censo da Educação Superior (INEP, 2016). 
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Mais de 40% das matrículas de cursos superiores de tecnologia já são na 

modalidade a distância. No entanto, 59% dos alunos matriculados estão em cursos 

presenciais, conforme mostra o gráfico 14. 

 

Gráfico 14 - Número de matrículas em cursos de graduação tecnológicos, por 
modalidade de ensino (2006-2016) 

 
Fonte: Censo da Educação Superior (INEP, 2016). 

 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia, considerando a oferta nas 

modalidades presencial e a distância, figura entre os que possuem maior número de 

matrículas na rede privada de ensino. Conforme expõe o gráfico 15, na edição de 

2017, do Censo da Educação Superior, o curso contava com 25.131 alunos somente 

na rede privada. 
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Gráfico 15 - Os 10 maiores cursos tecnológicos em número de matrículas por 
categoria administrativa da instituição (Presencial e EaD) 

 

Fonte: Censo da Educação Superior (INEP, 2016). 

 

Estes números, por certo, justificam a oferta de CST e, mais especialmente 

para este estudo, a oferta do Curso de Gastronomia, cuja evolução no cenário 

nacional, apresenta-se no tópico a seguir. 

 

5.2 EVOLUÇÃO DA GASTRONOMIA NO CENÁRIO BRASILEIRO E A FORMAÇÃO 

SUPERIOR 

 

Segundo Castelli (2005), o setor de hospitalidade passou a ganhar espaço no 

Brasil apenas a partir do fim da década de 1970, com a chegada dos grandes hotéis 

de luxo ao país e, para comandar suas cozinhas, famosos chefs franceses vieram 

com eles. 

A partir da década de 1990, o país passou por distintas mudanças que 

favoreceram uma certa estabilidade econômica, propiciando aos cidadãos uma 

propensão maior para as viagens. Com isso, a imagem do Brasil no exterior começou 

a mudar para melhor, colaborando com a abertura da economia para o mercado 

internacional, favorecendo assim a geração de novas fontes de investimento para o 

setor. (CASTELLI, 2005). 

Segundo Freixa e Chaves (2008), ainda até meados de 1990, o Brasil possuía 

pouco contato com a cozinha europeia, que se constituiu aqui de forma duradoura 

apenas com a abertura de mercado e a redução de impostos sobre os alimentos 

vindos de fora, que até então eram inacessíveis ao mercado nacional. 
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Nesta perspectiva, a chegada de produtos importados contribuiu para a 

sofisticação das produções culinárias nacionais, incluindo a inserção do vinho em 

nossa cultura, o que favoreceu um rápido desenvolvimento de nossa gastronomia, o 

que levou a uma demanda por profissionais qualificados para trabalhar nesse setor. 

Muitos fatores, a partir de então, contribuíram para o desenvolvimento do 

mercado gastronômico no Brasil e consequentemente, para o aumento da demanda 

por mão de obra especializada. 

Quando se fala em mercado de food service, refere-se a toda cadeia produtiva 

dos alimentos, desde a sua produção até o consumo final. O crescimento desse 

mercado faz perceber que o processo de desenvolvimento do setor de restaurantes 

no Brasil está diretamente ligado ao processo de desenvolvimento regional do país, 

e, ainda, as transformações sociais que influem substancialmente no consumo de 

alimentos produzidos fora do lar.  

Nesse contexto, estão inseridas as realidades em que vivemos atualmente, nas 

quais cada vez mais as pessoas comem fora de casa. O aumento das jornadas de 

trabalho e a mulher cada vez mais inserida neste mercado fazem com que surja uma 

nova formatação dos hábitos alimentares, em que a maioria das refeições é feita em 

um menor espaço de tempo e cada vez mais fora dos lares.  

De acordo com Costa (2011), houve um crescimento gradual na conjuntura 

econômica da última década, conforme constatado pelos números apresentados por 

meio de pesquisas e números apresentados recentemente. Segundo informações da 

Associação Brasileiras das Indústrias de Alimentação - ABIA, o faturamento da 

indústria de alimentação do Brasil foi de US$ 330,6 bilhões em 2010 para US$ 642,61 

bilhões em 2017. 

Rocha (2016), menciona a Pesquisa de Orçamentos Familiares – Análise do 

Consumo Alimentar Pessoal no Brasil empreendida pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística em parceria com o Ministério da Saúde e o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, as famílias brasileiras, em 2008 e 2009, 

gastaram 31% do seu orçamento com refeições fora do lar em conferência com os 

24% que foram atribuídos a esses dispêndios em 2002 (IBGE, 2011). 

Olivier Gergaud, professor de economia da Universidade de Reims, na França, 

e especialista em economia do consumo, em reportagem à Revista Exame (2011) 

declara: “existe uma clara correlação entre a taxa de crescimento da economia e o 

desenvolvimento do mercado de restaurantes, já que esse é um serviço altamente 
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sensível à evolução da renda”.  

Em paralelo a esse crescimento do mercado de alimentação fora do lar, 

cresceu também o número de pessoas que passaram a consumir esse tipo de serviço, 

que demanda uma mão de obra qualificada para atender a essas expectativas, que 

podem ser delineadas a partir de uma série de tendências que vão norteando o 

mercado de food service e exigindo dos estabelecimentos de alimentação e dos 

profissionais que neles atuam, uma maior especialização e atenção para o que esse 

consumidor deseja.  

No topo dessas tendências, pode-se considerar certamente um crescente 

interesse por parte da população mundial, no que diz respeito ao ato de se alimentar. 

A globalização fez com que houvesse uma popularização da gastronomia e, hoje, a 

maioria das pessoas possui algum conhecimento desse setor, que até então era 

restrito aos bastidores das cozinhas profissionais.  

Ainda, por força da globalização, Rocha (2016), afirma que a Gastronomia 

passa por uma dicotomia cultural em oposição a uma tendência à regionalização, da 

mesma maneira que a disputa existente entre Fast Food e Slow Food. A 

internacionalização da Gastronomia que decorreu a partir dos anos 1960 ao redor do 

planeta e desde meados de 2000 no Brasil despertou o fenômeno da globalização da 

alimentação, promovendo acesso a variados produtos e alimentos provenientes de 

diferentes partes do mundo. Por outro lado, Freixa e Chaves (2008), expõem que 

existe uma preocupação com a regionalização da cozinha, conduzindo assim a uma 

tendência que procura valorizar o potencial de cada localidade, bem como que ela 

possui de melhor. 

Com esse quadro estabelecido e com uma procura cada vez maior por 

profissionais capacitados para trabalhar na área gastronômica, os cursos superiores 

de gastronomia atualmente figuram entre os que possuem maior número de 

matrículas na rede privada de ensino no Brasil, conforme dados exibidos 

anteriormente neste capítulo. 

Segundo Costa (2011), em 1994 surgiu o primeiro curso de Gastronomia pago 

no Brasil, oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem (Senac), em parceria com 

o Culinary Institute of America, instituição americana referência mundial em ensino na 

área gastronômica. 

Porém, os primeiros cursos superiores de gastronomia no país surgiram 

apenas em 1999. Foram eles: Curso de Bacharelado em Turismo com Habilitação em 
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Gastronomia na Universidade do Sul de Santa Catarina, em Florianópolis; o Curso 

Superior de Formação Específica em Gastronomia no formato sequencial na 

Universidade Anhembi Morumbi em São Paulo; e o Curso de Gastronomia nas 

modalidades sequencial e graduação na Universidade do Vale do Itajaí em Balneário 

Camboriú (MIYAZAKI, 2006 apud HEBBEL, 2011). 

Porém, ainda era inexpressivo o número de cursos superiores na área, quadro 

este que mudou somente a partir do fim da década de 2000, em que houve então um 

aumento bastante significativo de oferta de cursos de gastronomia por todo o país. 

Em consulta às informações disponíveis no e-Mec4 visualiza-se que há no 

Brasil 279 cursos superiores de tecnologia em gastronomia, sendo 22 a distância e 

257 presenciais. Destes, 275 estão ativos, consistindo em 22 a distância e 253 

presenciais. 

Contemporaneamente, a comida está diretamente ligada às sensações, ao 

prazer. O ato de comer hoje é visto como uma forma de relacionamento interpessoal 

e de satisfação, de prazer pessoal. As pessoas escolhem os alimentos que lhes 

remetem a uma sensação de conforto, prazer, status social. As comemorações 

sociais, como aniversários, casamentos, promoções, acontecem, na sua maioria, em 

restaurantes, bares e similares. 

Além disso, o grande número de programas de televisão destinados à culinária 

também contribuiu para um maior conhecimento do setor e o despertar de muitas 

pessoas com relação a uma maior inserção no mundo da gastronomia. 

 

5.3 APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

As informações subsequentes retratam o funcionamento, estrutura e 

ferramentas utilizadas no Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia da IES 

pesquisada, ofertado na modalidade a distância. Importante salientar que o 

desenvolvimento e adaptações de ferramentas de tecnologia que pudessem atender 

às especificidades de um curso de Gastronomia ofertado nesta modalidade e a 

                                                
 
4 Base de dados oficial e única de informações relativas às Instituições de Educação Superior – IES e cursos de graduação do Sistema Federal 

de Ensino. Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/>. 
 

http://emec.mec.gov.br/
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subsequente disponibilização aos alunos, processaram-se como um enorme desafio. 

A IES em pauta já oferta cursos na modalidade a distância desde 2006. 

Contudo, até o fim do ano de 2014, os cursos ofertados possuíam metodologias 

bastante próximas e as ferramentas os recursos tecnológicos podiam ser 

compartilhados entre eles.  

Porém, no início de 2015, com o início da oferta do CST em Gastronomia, 

iniciou-se uma nova fase no Núcleo de Educação a Distância (NEaD) da referida IES, 

uma vez que este curso, considerado inovador e contando com uma metodologia 

diferenciada dos demais, exigiu alguns recursos e ferramentas adaptados e 

diferenciados, principalmente no que se refere às aulas práticas e atividades 

avaliativas: o chamado M.A.P.A. (Material de Avaliação Prática de Aprendizagem). 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) se tornou uma ferramenta chave 

para que todo esse processo pudesse ser realizado de forma a atender as 

singularidades de um CST em Gastronomia na modalidade a distância. 

A seguir, apresentam-se inicialmente as funcionalidades comuns e 

compartilhadas com os outros cursos da IES em foco e, em seguida, as ferramentas 

utilizadas pelo CST em Gastronomia, bem como a abordagem metodológica, em 

especial da atividade avaliativa prática do curso. 

 

5.3.1 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

A IES em questão utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment). O Moodle é um software livre e de 

código aberto, o que permite desenvolver extensões e integrá-lo a outros sistemas. 

Atualmente, mais de 80% desse ambiente está customizado, atendendo à proposta 

curricular dos cursos. Dentre os recursos disponíveis utilizados pelo NEaD destacam-

se o Fórum, o Chat, questionários online, links para endereços externos (aulas ao vivo 

via internet) e arquivos disponibilizados para download, como o calendário do curso, 

o material de estudo e livro em PDF, para impressão. 

Em se tratando de integração com outros sistemas, há no NEaD da IES 

pesquisada uma equipe multidisciplinar que inclui uma Coordenação de Tecnologia 

da Informação (TI) composta por um coordenador e uma equipe de analistas de 

sistemas. Esses analistas integraram o AVA com o sistema acadêmico da Instituição 

(Lyceum®) e com as aplicações locais desenvolvidas no Portal Administrativo em que 
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os polos regionais e a equipe do NEaD podem acessar relatórios gerenciais que 

facilitam a gestão dos cursos oferecidos. 

Por meio do AVA, o aluno assiste às aulas (gravadas e ao vivo), participa dos 

fóruns de discussão, troca mensagens e realiza as atividades de estudo, além de 

acessar as informações e orientações disponibilizadas pelos professores mediadores 

e formadores. O Ambiente Virtual de Aprendizagem proporciona ao aluno acesso às 

ferramentas de cunho pedagógico e operacional, tais como solicitações de serviços.  

Na primeira tela de acesso o aluno visualiza os seguintes ícones: 

 

• Aluno online:  

Por meio do ícone “Aluno online” o acadêmico solicita e acompanha 

serviços acadêmicos, emite documentos, realiza pagamentos, imprime 

e reemite boletos de mensalidades e serviços. 

 

• Mensagens: 

O ícone “Mensagens” é o principal canal de comunicação do aluno com 

os professores mediadores. Essa ferramenta garante a interação entre 

as partes envolvidas no processo de ensino aprendizagem. Todas as 

mensagens trocadas ficam arquivadas no histórico de mensagens do 

aluno. 

 

• Meu curso: 

No campo “Meu curso” o aluno tem um panorama geral do AVA, tendo 

acesso por essa ferramenta às disciplinas matriculadas e pendentes, 

histórico acadêmico e boletim para acompanhamento das notas obtidas, 

percentual de conclusão no curso, resumo das horas de atividades 

complementares protocoladas na IES, acesso a matriz curricular do 

curso e à lista de documentos pessoais entregues no ato da matrícula. 

Outros serviços podem ser feitos por meio desse ícone, como atualizar 

dados cadastrais, imprimir carteirinha do estudante, utilizar o canal 

“Serviço de Atendimento Eletrônico”, imprimir certificados de cursos 

realizados na IES, pesquisar e solicitar livros na Biblioteca, visualizar as 

transações efetuadas com a operadora de cartões e ainda consultar 

detalhadamente os pagamentos realizados no decorrer do curso. 
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• Calendário: 

O ícone destinado ao “Calendário” traz as informações de datas 

previstas para provas, atividades de estudos e aulas separadas por 

módulo. O arquivo em PDF fica disponível para download. 

 

• Material:  

O aluno tem o controle dos livros didáticos recebidos por meio do ícone 

“Material”. Nesse campo ficam registradas todas as entregas de livros e 

o aluno poderá acompanhar o envio e recebimento do material, inclusive 

saber quando estará disponível para retirada no seu polo de apoio 

presencial. 

 

• Biblioteca Pearson: 

Na “Biblioteca Virtual Pearson” o aluno tem acesso a livros e 

periódicos online de diversos assuntos para leitura. 

 

• Biblioteca digital: 

Na “Biblioteca Digital” o aluno tem acesso a arquivos, vídeos e livros 

cadastrados e produzidos por professores da IES. Nesse ambiente, o 

aluno poderá consultar materiais de diversos assuntos e cursos. 

 

• SAE:  

O “Serviço de Atendimento Eletrônico” (SAE), importante canal de 

comunicação entre o aluno e a Instituição, é uma ferramenta de serviço 

para registro de solicitações rastreadas por área de atendimento. O 

aluno pode acompanhar as solicitações por meio do ícone “Meu curso”, 

conforme já detalhado. 

 

• Microsoft Office 365:  

O ícone “Microsoft Office 365” leva o aluno ao e-mail cadastrado 

especialmente para ele, no momento da matrícula no curso. 
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• Central de Ajuda:  

O aluno conta com “Central de Ajuda” onde encontra informações 

importantes sobre as aulas via internet, os contatos do suporte técnico e 

as dúvidas mais comuns. 

 

• Guia do Aluno Graduação:  

Disponibilização do “Guia do Aluno” em duas versões: online e PDF. 

Na tela inicial do Ambiente Virtual de Aprendizagem, além das ferramentas já 

citadas, o aluno também tem acesso ao espaço destinado às suas disciplinas, onde 

ficam elencadas as disciplinas do módulo anterior, corrente e palestras, nivelamentos 

e outros ambientes disponibilizados ao longo do módulo. 

 

5.3.2 Ambiente da Disciplina 

 

Dentro do ambiente da disciplina, o aluno tem acesso a ferramentas de 

comunicação com o professor mediador, nomeada como “Fale com o mediador” para 

encaminhar mensagens com dúvidas e comentários sobre a disciplina e/ou questões 

administrativas do curso, bem como um ícone de acompanhamento da disciplina 

intitulado “Acompanhamento”. Por meio deste ícone, o aluno poderá acompanhar o 

andamento das atividades da disciplina, como atividades de estudo e fóruns, contendo 

data inicial e final da atividade, se ocorreu participação e qual a nota obtida. 

 

O aluno encontra também os ícones: 

 

• Mural de Avisos: 

É um canal de informação onde o aluno tem acesso a todos os 

comunicados disponibilizados pelo tutor mediador: avisos de provas, 

atividades, aulas ao vivo e demais informações. 

 

• Atividades de Estudos: 

Local onde são disponibilizadas as atividades objetivas para realização 

no período de oferta da disciplina. 
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• Fóruns: 

Local onde são disponibilizadas as atividades dissertativas para 

realização no período de oferta da disciplina. 

 

• Material extra: 

É um espaço no qual são disponibilizados todos os slides, textos e 

diversos materiais apresentados durante a aula ao vivo e que sejam 

pertinentes à disciplina. 

 

• Sala do Café: 

Constitui-se em uma ferramenta que promove a interação entre todos os 

envolvidos no processo pedagógico, possibilitando a troca de 

informações, como: indicações de leitura, matérias pedagógicas, 

palestras e eventos, curiosidades, entre outros, que contribuam com os 

estudos e o crescimento pedagógico. 

 

• Plano de ensino: 

O aluno tem acesso ao Plano de ensino da disciplina em formato PDF. 

 

O acadêmico tem disponível, nesse ambiente, o calendário da disciplina e todos 

os materiais didáticos necessários para a condução de seus estudos: aulas ao vivo, 

aulas conceituais, estudos de caso, atividades de estudo e prova comentada. 

 

5.3.3 Biblioteca Digital 

 

A “Biblioteca Digital” é uma ferramenta de apoio ao aluno que visa a incentivar 

a pesquisa e a leitura extra aula, sem restrição de acesso. Esse ambiente, pela sua 

flexibilidade, permite acessar arquivos, vídeos, livros e MID cadastrados e produzidos 

por professores da IES, além de consultar diversos materiais de assuntos e cursos 

variados. 

Para consultar esse acervo digital, o aluno deve acessar o AVA com seu login 

e senha e clicar no ícone intitulado “Biblioteca Digital”. O sistema o direcionará para 

uma página que permite a consulta por título e/ou assunto e ano de publicação. Como 

mencionado anteriormente, o aluno tem acesso a diversos arquivos, vídeos, livros e 
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mídias interativas de assuntos relacionados ao curso em que está matriculado, bem 

como temas referentes a outras áreas do conhecimento. Os arquivos ficam 

disponíveis para download, podendo ser consultados pelo aluno, conforme a 

necessidade, proporcionando maior flexibilidade nos momentos de estudo. 

 

5.3.4 Material Didático 

 

A escolha dos materiais didáticos utilizados em cursos na modalidade a 

distância deve ser centrada nos conceitos de comunicabilidade e interatividade, 

privilegiando uma linguagem dialógica. O material didático é todo instrumento 

educacional que serve de apoio para a construção do conhecimento, usado para 

facilitar a disseminação e assimilação dos conteúdos de cada disciplina. No NEaD da 

IES pesquisada considera-se como material didático: livro, aulas ao vivo, aulas 

conceituais, aulas estudo de caso, atividades de estudo, prova comentada, MID, ou 

seja, todo o material físico e eletrônico disponível ao aluno. 

Para garantir a qualidade deste material, há uma preocupação quanto à sua 

concepção e elaboração no que diz respeito (i) à adequação da bibliografia utilizada; 

(ii) à adequação dos conteúdos às exigências da formação; (iii) ao aprofundamento e 

coerência teórica; e (iv) à formação dos professores, sejam eles formadores ou 

conteudistas. O processo de formação envolve aspectos de escrita, postura em 

estúdio, elaboração de questões e demais ações pertinentes à construção de uma 

disciplina na modalidade a distância. 

 

5.3.5 Livro Didático 

 

O livro didático é produzido para cada uma das disciplinas que compõem a 

matriz do curso e, por meio da linguagem dialógica, expressa os fundamentos teóricos 

que possibilitam a compreensão dos conceitos inerentes à disciplina em estudo. O 

professor é orientado pelo coordenador do curso a produzir este material didático em 

consonância com os princípios epistemológicos e metodológicos definidos no projeto 

pedagógico dos cursos, colaborando significativamente para o desenvolvimento das 

competências e habilidades necessárias para a formação do acadêmico. 

O coordenador de curso também discute com o professor a ementa e o plano 

de ensino da disciplina explicitando quais conteúdos deverão compor o livro didático. 
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O professor recebe orientações quanto à estrutura gráfica, pedagógica e linguagem 

dialógica que o livro deve conter, além disso, conta-se com Manual do professor que 

irá nortear o trabalho escrito do mesmo. 

O material passa pelas seguintes instâncias: revisão do coordenador de curso 

e tutores para análise conceitual, equipe de revisão linguística, design didático, equipe 

de editoração, biblioteca da instituição de ensino para produção da ficha catalográfica, 

biblioteca Nacional do Rio de Janeiro para solicitação do ISBN e, finalmente, é enviado 

à gráfica. Posteriormente, a equipe de logística encaminha o livro didático ao 

acadêmico, que recebe no polo de apoio presencial um exemplar para cada disciplina 

cursada. 

O livro também fica disponível em formato eletrônico no AVA, podendo ser 

visualizado em diferentes dispositivos que suportam o formato PDF. Esse material 

didático é produzido por profissionais capacitados e titulados, além de passar por um 

processo de produção, devendo apresentar estruturação gráfica e pedagógica, 

conforme procedimentos estabelecidos pelos profissionais responsáveis pela 

produção de materiais didáticos da Instituição. 

Importante ressaltar que existiu um projeto exclusivo e direcionado para a 

concepção e elaboração do livro didático do CST em Gastronomia objeto deste 

estudo, trazendo uma proposta inovadora em termos de design gráfico e 

apresentação do conteúdo se comparado aos modelos dos livros até então utilizados 

pela IES pesquisada. Para que o Livro Didático de fato pudesse contribuir para o 

processo de ensino aprendizagem do estudante, de forma mais eficaz e agradável, 

qualidades singulares foram inseridas no referido artefato, como cores e elementos 

visuais combinados e as informações distribuídas em colunas, para garantir o fluxo 

contínuo da leitura, assim como ilustrações e animações explicativas, otimizando o 

fluxo das informações e dos elementos visuais. As imagens são apresentadas em alta 

resolução, permitindo que sejam ampliadas pelo aluno sem distorção. 

Para mais, o Livro Didático do CST em Gastronomia conta com infográficos 

animados e interativos, elementos que auxiliam o aluno na memorização e 

assimilação do conteúdo de forma mais fácil e prazerosa. 

  

5.3.6 Autoestudo 

 

Considerando a educação como um processo de construção, reconstrução e 
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reorganização da experiência vivenciada pelos alunos, acompanhado de sua reflexão, 

foi proposto o autoestudo como uma das estratégias de ensino a ser utilizada no 

Projeto Pedagógico do curso. Para a compreensão da utilização desta estratégia no 

processo de ensino e de aprendizagem, é importante considerar os seguintes pontos: 

autonomia, auto-organização e ritmo próprio do desenvolvimento do aluno. 

A proposta de autoestudo vem ao encontro de um dos papéis da universidade 

na nossa sociedade contemporânea, que é formar cidadãos críticos, competentes e 

com autonomia. O professor, nesta perspectiva, deve ser um orientador e incentivador 

da busca permanente pelo conhecimento. Essa ferramenta objetiva motivar o aluno a 

aprender a planejar, organizar, selecionar, sistematizar, sintetizar, generalizar, 

transferir e associar os conhecimentos a outros campos do saber. É este o espaço 

privilegiado em que o aluno verifica a importância do ambiente virtual de 

aprendizagem para sua formação acadêmica, necessitando conhecê-lo e explorando 

suas funcionalidades. 

A formatação dos momentos de autoestudo leva em consideração que a 

educação a distância tem no aluno o mais importante agente do processo educativo, 

enquanto os professores formadores (docentes) são organizadores dos objetos de 

estudo em sua complexidade, dos instrumentos conceituais e metodológicos que 

podem ajudar o aluno a encontrar respostas aos problemas colocados, inerentes à 

sua formação. 

Para que o aluno tenha sucesso nesse modelo, deve desenvolver disciplina, 

organização, motivação e persistência na busca de sua constante atualização ou 

aperfeiçoamento, uma vez que a responsabilidade, pontualidade, administração do 

tempo e iniciativa são fatores básicos para a eficácia da aprendizagem. 

Objetiva-se que os alunos se apropriem dos conteúdos das disciplinas na 

medida em que os compreendam. Para isso, o curso conta com uma oferta 

diversificada de recursos didáticos e interfaces para os momentos de autoestudo, 

dentre os quais se inclui o conteúdo programático das disciplinas em materiais 

impressos e eletrônicos, audiovisuais, prova comentada, estudo de caso, materiais 

extras e aulas conceituais utilizados de forma complementar, adequada e articulada, 

o que permite uma pluralidade de abordagens, possibilitando graus diferentes de 

aprofundamento nos estudos. 

Assim, entendendo o autoestudo como meio fundamental para a formação 

acadêmica a distância, o NEaD da IES pesquisada adotou o Ambiente Virtual de 
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Aprendizagem (AVA), como ferramenta de auxílio à aprendizagem do aluno, por meio 

do qual é possível acessar diversos materiais, sejam de aspectos pedagógicos ou 

administrativos. Destacam-se para o momento do autoestudo as seguintes 

funcionalidades: 

 

• Acesso a diversos materiais como: o plano de ensino das disciplinas, 

atividades de estudo, fóruns, aulas ao vivo, por demanda, e conceituais, 

estudo de casos, provas e atividades comentadas, o livro didático e 

materiais extras; 

• Desenvolvimento de atividades de estudo e fóruns, com orientação e 

supervisão dos professores formadores e tutores mediadores; 

• Consulta ao acervo da Biblioteca Digital e a publicações livres de direitos 

autorais por meio da Biblioteca Virtual, publicações do corpo de docentes 

e pesquisadores da IES e das instituições conveniadas. 

 

5.3.7 Atividades e Avaliações Realizadas por Intermédio do AVA 

 

Neste tópico serão apresentados múltiplos artefatos e atividades do CST em 

Gastronomia de natureza avaliativa, bem como as informações e atributos das Aulas 

ao Vivo e Aulas Conceituais. 

 

a) Mapa - Material de avaliação prática da aprendizagem 

 

O material de avaliação prática da aprendizagem é uma atividade avaliativa em 

que o aluno relata a prática do seu curso. Nas disciplinas teóricas vale até um ponto 

cada, e nas disciplinas práticas, vale até dois pontos cada. Pode ser o registro de uma 

atividade esportiva, um estudo de caso, a resenha de um livro, entre outras. Depois 

de tudo registrado, é enviada ou respondida pelo AVA, em modelo disponibilizado pela 

instituição. 

As aulas práticas são gravadas em vídeos produzidos no estúdio cozinha da 

IES, onde o aluno tem à sua disposição todo o suporte de um professor 

desenvolvendo as receitas, técnicas e conteúdo do curso, nas disciplinas práticas. 

No processo avaliativo, aluno deve desenvolver seu próprio material prático, no 

que se denomina MAPA – Material de Avaliação Prática da Aprendizagem. Esse 
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material consiste no preenchimento de um template, composto de fotos e 

preenchimento de informações técnicas solicitadas por cada professor, em que o 

aluno irá comprovar a realização das aulas práticas do curso. 

 

b) Atividade de estudo 

 

A atividade de estudo representa um procedimento avaliativo realizado no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Essa atividade é composta por dez questões 

objetivas devidamente contextualizadas, apresentando diferentes níveis de 

complexidade. Para cada disciplina do módulo estão previstas três atividades de 

estudo, sendo que cada uma tem valor de 0,5 pontos (cinco décimos), totalizando ao 

final 1,5 pontos (um ponto e meio). Tem por objetivo estimular a reflexão e promover 

a aprendizagem acerca dos conceitos desenvolvidos em cada disciplina, permitindo 

ao aluno estabelecer a relação entre os fundamentos teóricos e sua futura prática 

profissional. 

 

c) Atividade de conhecimentos gerais 

 

Na 6ª semana do módulo ocorre a aula da Semana de Conhecimentos Gerais, 

com palestras de temas variados. Ao término da palestra o acadêmico deve realizar, 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem, uma atividade composta por dez questões 

objetivas devidamente contextualizadas, apresentando diferentes níveis de 

complexidade, totalizando o valor de 1,0 (um) ponto. Para a realização dessa atividade 

o acadêmico tem o prazo de uma semana. 

 

d) Fórum 

 

O fórum constitui-se em atividade assíncrona que leva o aluno ao processo de 

reflexão teórico-prática a respeito do conteúdo tratado na disciplina. No fórum, os 

alunos têm a oportunidade de construir o conhecimento de forma colaborativa e de 

debater com seus colegas de curso, tutores e professores formadores. 

Para cada disciplina cursada no módulo, o acadêmico tem uma proposta 

temática como fórum de discussão. Nestes fóruns há intervenções dos tutores e dos 

professores formadores das disciplinas. Os fóruns também têm caráter avaliativo, 
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sendo que possuem o valor de 1,0 (um ponto) para as disciplinas práticas e 1,5 (um 

ponto e meio) para as disciplinas teóricas. 

 

e) Atividade integrada 

 

A proposta desta atividade é promover a interdisciplinaridade das disciplinas do 

módulo, fazendo com que o aluno desenvolva de forma escrita alguns ensinamentos 

aprendidos durante o curso. A atividade possui certa flexibilidade no quesito estrutura, 

logo, cabe aos professores das disciplinas de cada módulo elaborar esta atividade, 

sendo assim, possível explorar de forma mais aprofundada os conteúdos que julgar 

necessário para o desenvolvimento das habilidades do acadêmico. O aluno não 

precisa ir ao polo, pois pode fazer a postagem da atividade pelo seu ambiente online. 

 

f) Aulas ao vivo 

 

As aulas ao vivo das disciplinas se constituem como um momento de 

interatividade que possibilita a construção do conhecimento por parte do aluno. Na 

metodologia adotada, interagem os diversos atores pedagógicos envolvidos neste 

processo: alunos/alunos, assim como alunos/professores e alunos/professores/ 

tutores. 

Para cada disciplina do módulo, há três encontros ao vivo que ocorrem uma 

vez por semana, nos quais o professor formador discute de forma teórico-prática os 

conceitos tratados no livro didático, estabelecendo a relação entre os fundamentos 

teóricos de sua disciplina e a prática profissional. Durante essas aulas, o professor 

também integra os diferentes conteúdos e atividades desenvolvidas no processo de 

ensino e aprendizagem. 

As aulas ao vivo são geradas no estúdio-cozinha exclusivo do CST em 

Gastronomia, na sede da IES no sul do país, e transmitidas via satélite e pela internet 

para todos os polos de apoio presencial, podendo ser acessadas por computadores 

interligados à internet. Durante essas aulas, os professores formadores das 

disciplinas, juntamente com o professor mediador do curso, motivam a participação 

colaborativa dos alunos via chat. Essas aulas ficam disponibilizadas por demanda 

para que o acadêmico possa acessá-las em outros momentos. 

Para melhor organização e produção técnica de cada aula, o professor, a priori, 
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encaminha à equipe responsável pelo estúdio um roteiro devidamente preenchido 

com informações sobre o uso dos recursos que serão utilizados na aula, tais como: 

vídeos, objetos de aprendizagem, quadro interativo, participação de convidados e 

outros. Para maximizar a compreensão dos conteúdos ministrados, o professor, de 

forma autônoma, gerencia a TV interativa que possibilita o uso de recursos 

audiovisuais, como: 

• Slides que facilitam a compreensão dos conceitos e fundamentos teóricos 

tratados. Esse material é encaminhado pelo professor com antecedência 

para que sejam verificadas as questões linguísticas pela equipe de revisão 

e também ao design didático para inserção de imagens que contribuam 

para a compreensão do conteúdo; 

•  

• Vídeos baixados da internet que são “encodados” pela equipe do estúdio 

para melhor visualização do aluno; 

 

• Vídeos produzidos pela equipe do estúdio para ilustrar o conteúdo 

ministrado pelo professor; 

 

• Quadro interativo para que o professor possa realizar exemplificação do 

conteúdo;  

 

• Participação de convidados com grande experiência na área de atuação 

profissional, a fim de debater com o professor formador temas referentes à 

disciplina. Ao final de cada aula ao vivo, é disponibilizada uma enquete que 

contempla aspectos como a qualidade da transmissão, a metodologia e o 

domínio de conteúdo do professor, além de uma autoavaliação que deve 

ser respondida pelo aluno. 

Além dos recursos audiovisuais, no caso específico do CST em Gastronomia, 

pelo fato do estúdio possuir uma estrutura de cozinha completa, os professores 

formadores podem realizar atividades práticas durante as aulas ao vivo, como 

elaboração de receitas, demonstração de técnicas e apresentação de ingredientes 

característicos de cada disciplina. Para isso, necessitam também encaminhar com 

antecedência o planejamento e roteiro da aula, bem como a lista de produtos que irão 

utilizar. 
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g) Aulas conceituais 

 

Aulas conceituais são aulas gravadas que se referem aos fundamentos teóricos 

e conceitos inerentes à disciplina - conforme estruturação do livro, dividido em 

unidades. Essas aulas ficam disponíveis para download e são complementadas pelo 

conteúdo trabalhado nas aulas ao vivo. 

As aulas conceituais são gravadas nos estúdios do NEaD pelos professores 

formadores ou conteudistas, possibilitando a compreensão dos conceitos tratados em 

cada disciplina e ficam disponíveis para download no AVA. 

Especificamente para o CST em Gastronomia, as aulas conceituais possuem 

características diferentes conforme o cunho da disciplina, uma vez que são divididas 

em práticas e teóricas. 

Nas disciplinas teóricas, as gravações configuram-se em 9 aulas de 15 minutos 

de duração cada uma, e o conteúdo acompanha as temáticas compreendidas no 

material didático. 

Nas disciplinas práticas, no entanto, encontra-se uma produção diferenciada. 

As aulas, nesse caso, são gravadas no estúdio-cozinha e possuem conteúdo 

essencialmente prático, onde são desenvolvidos técnicas e preparos inerentes ao 

conteúdo de cada disciplina. Não há uma regra específica para designar o número de 

aulas tampouco o tempo de cada uma, contanto que contenham o conteúdo previsto 

na ementa em questão, e que possuam uma boa dinamicidade e detalhamento visual 

para que o aluno seja capacitado e instruído a realizar e reeditar os preparos exigidos 

em avaliação. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para fins deste trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica baseada em 

fontes já compartilhadas em relação ao tema proposto, bem como a realização de um 

estudo documental a partir de análise nos documentos institucionais do curso em 

evidência.  

Cabe ressaltar, conforme anteriormente explicitado, que não se localizou 

nenhuma referência abordando o tema eleito para o corpus desta pesquisa, qual seja, 

“as convergências entre as práticas de GC apresentadas no Manual da APO (2009) e 

as ferramentas encontradas no Ambiente Virtual de Aprendizagem desenvolvido para 

o CST em Gastronomia ofertado na modalidade a distância”.  

Dessa forma, a subsequente narrativa baseia-se em uma análise da relação e 

dos pontos de convergência em comum entre as Práticas de Gestão do Conhecimento 

apresentadas na revisão de literatura deste trabalho com 9 artefatos presentes no 

AVA do CST em Gastronomia em questão. 

Apresenta-se a seguir a identificação de Práticas de GC existentes em artefatos 

ou eventos do CST em Gastronomia, tal como a classificação das etapas segundo o 

Manual da APO (2009), conforme demonstra o quadro 5. 

 

Quadro 5 – Identificação de práticas de GC existentes em artefatos ou eventos do 
CST em Gastronomia 

EVENTO/ARTEFATO PRÁTICA DE GC IDE5 CRI6 ARM7 COM8 APL9 

FÓRUM 

Fórum de discussão    X  

Café do Conhecimento X X X X X 

SALA DO CAFÉ Café do Conhecimento X X X X X 

                                                
 
5 IDE – Identificação do Conhecimento 
6 CRI – Criação do Conhecimento 
7 ARM – Armazenamento do Conhecimento 
8 COM – Compartilhamento do Conhecimento 
9 APL – Aplicação do Conhecimento 
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Taxonomia   X X X 

AULAS AO VIVO 

Narrativas    X  

Taxonomia   X X X 

AULAS CONCEITUAIS 

Narrativas    X  

Taxonomia   X X X 

BIBLIOTECA DIGITAL Taxonomia   X X X 

MURAL DE AVISOS Taxonomia   X X X 

MAPA 

Lições aprendidas  X X X  

Narrativas    X  

Taxonomia   X X X 

LIVRO DIDÁTICO 
 

Narrativas    X  

ATIVIDADE INTEGRADA 

Lições aprendidas  X X X  

Narrativas    X  

Taxonomia   X X X 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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6.1 FÓRUM X FÓRUM DE DISCUSSÃO E CAFÉ DO CONHECIMENTO 

 

A prática Fórum de Discussão, conforme referenciada anteriormente, possui 

um princípio direcionado ao compartilhamento de informações e experiências, com 

vistas a contribuir para o desenvolvimento de habilidades e aprimoramento de 

atividades e processos dentro da organização (BATISTA et al., 2005).  

A atividade Fórum no CST em Gastronomia possibilita que o aluno desenvolva 

sua capacidade de interpretação e reflexão a respeito de um tema ou problema 

proposto. A partir de estudo prévio, o aluno expõe seu ponto de vista e tem a 

oportunidade de defendê-lo perante seus colegas de curso, mediadores e 

professores, gerando discussão e compartilhamento de informações e experiências. 

As imagens do AVA a seguir mostram a visão do aluno das telas de um Fórum 

de uma das disciplinas do CST em Gastronomia e ilustram seu funcionamento, 

permitindo a visualização da página de acesso à atividade, ao seu comando e as 

participações dos discentes. Na figura 3, apresenta-se a tela, dentro do AVA, com o 

botão de acesso ao Fórum da disciplina em foco: 

 

Figura 3 - Tela de Fórum de acordo com a visão do aluno 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada 

 

Na figura 4, é possível a visualização do comando da atividade Fórum, bem 

como dos links de acesso aos materiais que servirão de suporte para a realização da 

atividade. Pode-se observar também que nesta tela há o botão para que o aluno possa 

responder/participar da referida atividade: 
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Figura 4 - Tela de visualização do comando proposto pelo professor  

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada 

 

Na figura 5, observa-se a tela em que aparecem as participações dos alunos, 

que ficam disponíveis para a leitura de todos os acadêmicos, para que possam 

contribuir também a partir das respostas dos colegas: 

Figura 5 – Tela de visualização das participações dos alunos 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada 

Por meio do AVA e dos recursos disponíveis, os alunos podem responder a 

atividade e realizar múltiplas participações posteriores, promovendo discussões entre 

os colegas com a mediação dos professores mediadores. Assim, compartilham 

informações e realizam reflexões e estudos sobre os temas e questionamentos 

propostos pelos professores. Portanto, essa atividade proporciona o 
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compartilhamento do conhecimento entre os atores envolvidos, convergindo 

conjuntamente com a classificação da etapa mapeada no Manual da APO (2009) para 

o Fórum do Conhecimento, enquanto Prática de GC.  

Importante declarar nesta presente análise que as participações dos atores 

envolvidos no Fórum enquanto artefato do CST de gastronomia em questão ficam 

arquivadas no AVA e permanecem disponíveis para consulta aos alunos, tutores e 

professores mesmo após a finalização da referida atividade.  

Assim, se torna relevante notabilizar que na literatura, encontramos a relação 

do Fórum com o ciclo do conhecimento não somente restrita ao compartilhamento do 

conhecimento, mas também com a etapa de armazenamento. 

Lévy (1998, p.44) versa sobre os fóruns eletrônicos e grupos de discussão, 

salientando sua importância no desenvolvimento de processos de inteligência coletiva 

e seu papel na consolidação progressiva da memória organizacional. Levy (1998, 

p.44) complementa que essa memória se origina por meio da interação entre os 

participantes, ao invés de emergir de um centro emissor único. 

Para Batista (2005), o Fórum de Discussão, enquanto prática de GC, relaciona-

se não somente ao compartilhamento, mas também ao armazenamento de 

conhecimento na EaD, assumindo a prática como memória organizacional, 

proporcionando a aprendizagem contínua bem como a preservação do conhecimento. 

Outra Prática de GC relacionada ao Fórum do CST em Gastronomia é o Café 

do Conhecimento, que consiste em promover discussões em grupo, desenvolvimento 

e compartilhamento de ideias e pensamentos, com uma característica não muito 

combativa entre os participantes (APO 2009). 

Esta prática foi relacionada com o Fórum porque a metodologia em que o 

Fórum do CST em Gastronomia foi concebido também permite que essas 

características sejam reconhecidas nessa atividade, uma vez que promove 

discussões, reflexões e compartilhamento de experiências e informações, mas não de 

uma forma conflituosa, como encontrado na descrição da Prática.  

Isso ocorre uma vez que os professores apenas acompanham, leem as 

participações dos alunos e os pontuam, como atividade avaliativa que é, mas, não 

possuem uma participação assídua, incentivadora e provocadora. Tal ação por parte 

dos professores certamente promoveria um feedback ao aluno de forma mais precisa, 

e contribuindo para uma discussão mais desafiadora e ao mesmo tempo 

enriquecedora, além de um melhor entendimento por parte do educando a respeito 
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dos temas propostos. 

Assim, como sugestão deste trabalho, por conta dos motivos explicitados no 

parágrafo anterior, a Prática Café do Conhecimento não deveria ser aplicada no 

recurso “Fórum do CST em Gastronomia”, considerando também que esta Prática, 

além das particularidades de sua proposição, engloba, segundo o Manual da APO 

(2009) as cinco etapas do processo de Gestão do Conhecimento em sua 

classificação, que são: Identificação, Criação, Armazenamento, Compartilhamento e 

Aplicação do Conhecimento, enquanto que o Fórum do Conhecimento engloba 

apenas a etapa de Compartilhamento. 

De toda maneira, as Práticas de GC denominadas Fórum de Discussão e Café 

do Conhecimento foram relacionadas ao evento Fórum, uma vez que possuem como 

premissa a discussão de ideias e compartilhamento de informações de forma 

colaborativa, promovendo experiências que contribuem para a construção do 

conhecimento. 

 

6.2 SALA DO CAFÉ X CAFÉ DO CONHECIMENTO E TAXONOMIA 

 

O artefato Sala do Café, do CST em Gastronomia, correlaciona-se tanto com a 

descrição das Práticas de GC tituladas Café do Conhecimento e Taxonomia como 

com a classificação das etapas da Gestão do Conhecimento referentes à cada Prática, 

segundo o Manual da APO (2009). 

A Sala do Café, enquanto recurso disponível no CST em Gastronomia, 

compõe-se de uma ferramenta que oportuniza e estimula os alunos a lerem, 

pesquisarem e terem um contato mais frequente com os conteúdos estudados nas 

diversas disciplinas do curso. Para tanto, constitui-se em um ambiente de 

comunicação entre os participantes, promovendo discussões, reflexões, troca de 

informações e compartilhamento do conhecimento, favorecendo a fixação dos 

conteúdos e contribuindo com os estudos e o crescimento pedagógico dos 

educandos. 

Essa referida ferramenta permite que todos os atores do processo pedagógico 

participem, incluindo discentes, docentes e mediadores, uma vez que diversos 

materiais de estudo e informações pertinentes às disciplinas e ao curso, tais como 

textos, artigos, vídeos, indicações de leitura, palestras e eventos específicos, dentre 
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outros, podem ser inseridos no ambiente da Sala do Café. Assim, a mencionada 

ferramenta consiste em um ambiente onde os alunos encontram um repositório de 

conteúdo e de informações pertinentes às disciplinas estudadas em questão. 

Ainda, considerando uma de suas funcionalidades, a Sala do Café possui 

similaridade com o artefato do CST em Gastronomia denominado Fórum, descrito 

anteriormente nesta pesquisa, no ponto em que também propicia um ambiente de 

discussão fundamentada nos diversos materiais disponíveis, admitindo que os atores 

envolvidos escrevam suas contribuições e respondam a partir dessas participações, 

gerando assim um espaço dirigido à argumentação. 

Contudo, importante ressaltar que, conforme a metodologia estabelecida no 

CST de Gastronomia, a Sala do Café possui o intuito de oferecer essa interação entre 

os atores pedagógicos, mas a participação dos discentes não é obrigatória e não conta 

como atividade avaliativa. O reflexo desses fatores mostra-se claramente no fato de 

que as discussões e argumentações ocorridas na Sala do Café possuem um caráter 

amigável, sem uma participação estimuladora e onipresente do professor. 

Essas características vão ao encontro com o que alguns autores evidenciam 

na literatura, quando se referem à Prática denominada Café do Conhecimento. 

Para a APO (2009), a prática Café do Conhecimento consiste em promover 

discussões em grupo, desenvolvimento e compartilhamento de ideias e pensamentos, 

com uma característica não muito combativa entre os participantes. 

Batista e Quandt (2015, p. 16) expõem que  

 

Café do conhecimento (knowledge café) é uma maneira de realizar 
uma discussão em grupo para refletir e compartilhar pensamentos e 
insights de maneira amistosa. O objetivo do café do conhecimento não 
é levantar críticas. Normalmente leva a insights mais profundos e 
compartilhamento mais intenso do que o comum. 

 

Para que este referido artefato de fato atinja seus propósitos e leve a insights 

mais profundos e compartilhamento mais intenso, conforme pregam os autores Batista 

e Quandt (2015), os docentes e mediadores precisam estimular a participação 

constante dos alunos, promover mais discussões, além de alimentar com frequência 

o ambiente com materiais, conteúdo e informações pertinentes no decorrer das 

disciplinas vigentes. 

Outra prática da GC que se relaciona com o artefato Sala do café é a 

Taxonomia. 
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Taxonomia enquanto Prática de GC, segundo o mapeamento da APO (2009), 

é uma técnica que oportuniza um suporte para organizar as informações, além de 

auxiliar os usuários a navegar pelo sistema de forma intuitiva e eficiente, recuperando 

informações importantes disponíveis. 

Todos os materiais inseridos nesse ambiente, bem com as participações, 

comentários e discussões entre os participantes ficam armazenados e disponíveis aos 

atores do processo durante a oferta das determinadas disciplinas, possibilitando, em 

conjunto com as práticas pedagógicas da Sala do Café, a execução de etapas 

identificadas no processo de GC segundo o Manual da APO (2009), como o 

armazenamento, compartilhamento e aplicação do conhecimento, configurando-se 

assim uma relação com a Prática de GC denominada Taxonomia. 

Na sequência, observam-se três figuras com as telas de visualização da 

supracitada ferramenta pelo aluno em que se nota uma estrutura sequencial de 

organização das informações e de navegação. Na figura 6, identifica-se a tela inicial 

da Sala do Café, em que o aluno visualiza a referida ferramenta, com os temas de 

discussão e materiais de estudo. Ao clicar em um dos ícones, o aluno visualiza então 

material em questão, conforme mostra a figura 7, e em seguida, endereça sua 

contribuição, conforme a figura 8. 

 

Figura 6 – Tela de visualização da ferramenta Sala do Café (AVA) 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

Na figura 7, observa-se a tela em que há um exercício proposto pelo professor, 
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de forma que os alunos possam ler e remeter suas contribuições. 

 

Figura 7 - Tela de visualização da ferramenta Sala do Café (AVA) 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

Na figura 8, visualiza-se a participação dos alunos, bem como do botão 

“responder o Fórum”, que possibilita ao discente publicar sua contribuição. Além disso 

há também o botão “adicionar comentário”, embaixo das contribuições, para que se 

possa responder ao comentário do colega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Visualização da Sala do Café (AVA), com participação dos alunos 
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Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

Relevante salientar que a interação promovida por esse recurso também 

proporciona aos docentes a oportunidade de trabalhar materiais de fixação e revisão 

de conteúdo de determinada disciplina, ou ainda, trabalhar conteúdos que não foram 

contemplados durante as aulas ou no material didático daquela disciplina específica. 

Em plena consonância com seus objetivos e funcionando adequadamente, a 

Sala do Café do CST em Gastronomia fundamenta-se em um mecanismo que 

encontra similaridades com as descrições da Prática de GC Café do Conhecimento e 

Taxonomia encontradas na literatura, bem como suas classificações das etapas em 

um processo de GC, segundo o Manual da APO (2009), pois, além de ser um 

repositório de informações em que os discentes podem consultar, estudar, refletir e 

recuperar dados, também configura-se como um espaço destinado à discussão e 

arguição de ideias, estimulando o compartilhamento do conhecimento e 

posteriormente a aplicação do conhecimento, contemplando assim o ciclo das etapas 

do conhecimento definidas para cada prática de GC aqui analisada. 

 

6.3 AULAS AO VIVO X NARRATIVAS E TAXONOMIA 

 

As Práticas de GC identificadas e relacionadas à ferramenta denominada Aulas 

ao Vivo do CST em Gastronomia, foram Narrativas e Taxonomia. 
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Segundo o Manual da APO (2009), Narrativas é uma prática utilizada para 

compartilhar experiências e lições aprendidas, por intermédio de relatos e eventos que 

se baseiam em literalmente contar histórias de forma simples utilizando palavras, 

imagens e sons, e se caracteriza no processo de GC na etapa de identificação e 

compartilhamento do conhecimento para descrever assuntos complexos, expor 

situações e/ou comunicar lições aprendidas, ou ainda interpretar mudanças culturais. 

Fundamenta-se em relatos retrospectivos de pessoal envolvido nos eventos ocorridos 

(ALARCON E ESPANHOL, 2015). 

Assim, a descrição desta referida prática encontra muitas similaridades com o 

que as Aulas ao Vivo do CST em Gastronomia apresentam, uma vez que a tecnologia 

utilizada para realizar as transmissões das aulas, a estrutura de um estúdio cozinha, 

bem como a metodologia usada pelos docentes, permite a oferta de inúmeros 

recursos que potencializam o processo de ensino aprendizagem e compartilhamento 

do conhecimento, convergindo assim com a etapa do ciclo do conhecimento dessa 

referida Prática de GC, segundo o Manual da APO (2009). 

Entretanto, considerando que o Artefato Aulas ao Vivo do CST em Gastronomia 

encontra-se disponível aos educandos dentro do AVA, permitindo que fique 

armazenado nesse ambiente para posterior e contínuo emprego e aplicação durante 

o curso, relaciona-se também a Prática de GC designada como Taxonomia, conforme 

descrito anteriormente neste trabalho, e segundo o Manual da APO (2009). As etapas 

do ciclo do conhecimento inerentes à prática Taxonomia convergem com o referido 

artefato, uma vez que as Aulas ao Vivo ficam armazenadas no AVA, promovem o 

compartilhamento do conhecimento e sua posterior aplicação do conhecimento pelos 

alunos nas mais diversas atividades do curso em foco a partir dos conteúdos e 

informações compartilhadas. 

Conforme as figuras 9 e 10, podemos visualizar, segundo a visão do aluno, 

primeiramente a tela de acesso às aulas ao vivo de uma determinada disciplina. Cada 

disciplina contém 3 aulas ao vivo, que, após 24 horas das transmissões, ficam 

disponíveis para serem assistidas por demanda. Elas podem ser assistidas quantas 

vezes o aluno desejar, até o encerramento do curso. Assim, nessa tela, dentro do 

AVA, as aulas ficam armazenadas, organizadas e disponíveis. 

Na figura 9, visualiza-se a tela de acesso às Aulas ao Vivo, dentro do AVA, que 

pode ser acessada de forma síncrona ou por demanda.  
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Figura 9 - Tela de acesso às aulas ao vivo  

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

Na figura 10 podemos observar a tela onde o discente assiste a aula, 

acompanha o professor e os slides, além do espaço para promover sua interação com 

os colegas, tutores e professores, que é o chat em tempo real. 

 

Figura 10 - Tela de acesso a aula no AVA  

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

Desta maneira, o aluno encontra um sistema estruturado e organizado para que 

possa navegar, assistir as aulas armazenadas no AVA no momento que acontecem 

ou posteriormente, recuperando assim conteúdo e informação, contando com um fluxo 

eficaz e intuitivo, configurando dessa forma o compartilhamento, armazenamento e 
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aplicação do conhecimento proveniente dessa atividade, confluindo com a 

classificação das etapas descritas em Taxonomia enquanto Prática de GC, segundo 

o mapeamento da APO (2009). 

Assim, identificam-se pontos de convergência entre o artefato Aulas ao Vivo do 

CST em Gastronomia e a descrição da Prática Taxonomia segundo o Manual da APO 

(2009). 

Todavia, importante sublinhar que o chat em tempo real, que promove a 

interação entre o professor em questão e os alunos é um relevante canal de 

comunicação entre as partes citadas. Assim, em se tratando de um curso na 

modalidade a distância, normalmente o número de alunos assistindo a cada aula é 

bastante significativo, o que, na maioria das vezes, impede que todas as dúvidas e 

questionamentos possam ser respondidas pelo professor em tempo real, durante o 

acontecimento da Aula ao Vivo em foco, uma vez que regularmente existem alguns 

momentos determinados pelo professor para que as perguntas sejam respondidas no 

transcorrer das aulas. 

Vieira (2008, p. 124) salienta que “os chats possibilitam ao estudante suporte 

on-line e comunicação eletrônica instantânea. Os encontros através dos chats 

também podem funcionar como um meio eficiente de promover a interação e o 

compartilhamento do conhecimento”. 

Assim após o término de cada Aula ao Vivo as perguntas que não puderam ser 

respondidas são imediatamente encaminhadas ao professor da disciplina em pauta, 

e, posteriormente, uma vez respondidas pelo docente, as respostas são publicadas 

no artefato Sala do Café, para apreciação dos discentes. 

Em razão disto, como sugestão desta pesquisa, poderia implementar-se, por 

meio de um canal dentro do AVA, um determinado chat complementar, realizado em 

uma ocasião próxima ao término de uma particular Aula ao Vivo, contando com a 

presença do docente em questão, disponível para responder aos demais 

questionamentos dos alunos referentes a aula ministrada. Além disso, este chat ficaria 

disponível aos alunos no AVA para consultas posteriores. Desta forma, no 

entendimento do autor deste trabalho, com relação ao artefato em questão, o 

compartilhamento e armazenamento do conhecimento se fariam mais completos e 

eficazes. 
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6.4 AULAS CONCEITUAIS X NARRATIVAS E TAXONOMIA 

 

As Práticas de GC identificadas e relacionadas às Aulas Conceituais do CST 

em Gastronomia, foram, como no recurso Aulas ao Vivo, Narrativas e Taxonomia. 

Igualmente como ocorre com as Aulas ao Vivo, as Aulas Conceituais do CST 

em Gastronomia também ficam armazenadas no ambiente do aluno, no AVA e 

disponíveis para que os discentes possam assisti-las quantas vezes julgarem 

necessário durante sua permanência no curso. Essa característica desse artefato do 

CST em Gastronomia conflui com a proposição de Taxonomia enquanto Prática de 

GC, pois segundo o mapeamento da APO (2009), trata-se de uma técnica que 

oportuniza um suporte para organizar as informações, além de auxiliar os usuários a 

navegar pelo sistema de forma intuitiva e eficiente, recuperando informações 

importantes disponíveis. 

As figuras a seguir mostram as telas de visualização dos alunos, dentro do 

AVA, pertinentes ao recurso Aulas Conceituais.  

Na figura 11, observa-se a tela em que o aluno encontra os ícones de todas as 

aulas conceituais separadamente. Logo à frente, há as opções de escolha para ouvir 

a aula apenas por áudio ou então assistir o vídeo, bem como o ícone “assistir”, para 

que possa acessar e iniciar o vídeo da aula escolhida. 

 

Figura 11 - Tela de acesso às aulas conceituais  

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 
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Na figura 12, encontra-se a tela de transmissão do vídeo da aula conceitual. Na 

mesma tela, o aluno encontra, por meio de uma barra de rolagem, os ícones das 

próximas aulas, de modo a facilitar a navegação pelo AVA. 

 

Figura 12 – Tela de aula conceitual no AVA 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

As Aulas Conceituais do CST em Gastronomia não são transmitidas ao vivo, 

uma vez que são gravadas, editadas e então disponibilizadas aos alunos no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). Como tratam-se de aulas gravadas e posteriormente 

editadas, podem ser dotadas de inúmeros recursos audiovisuais. Além disso, em cada 

uma das consideradas disciplinas práticas do CST em Gastronomia, há, em sua 

maioria, aproximadamente 20 aulas conceituais, em que o professor apresenta o 

conteúdo em uma cozinha-estúdio, executando diversas técnicas e receitas 

pertinentes a cada conteúdo específico. Essa metodologia, aliada às imagens e 

detalhes gerados, permitem que o aluno contemple uma visualização detalhada de 

cada passo das receitas e técnicas, contribuindo para um sólido processo de ensino 

aprendizagem, por meio do compartilhamento de conhecimento. 

Dessa forma as premissas da Prática de GC Narrativas, conforme discorridas 

anteriormente neste trabalho, relacionam-se com esse artefato. 
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6.5 BIBLIOTECA DIGITAL X TAXONOMIA 

 

A Biblioteca Digital do CST em Gastronomia constitui-se de um artefato de 

suporte ao discente com o objetivo de estimular o aluno a realizar leituras e pesquisas 

que vão além das atividades demandadas nas disciplinas correntes no curso. 

Essa ferramenta encontra-se disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

e faculta o acesso pelo aluno a arquivos, vídeos e livros, contendo produção de 

material da própria instituição ou de outras editoras. 

A figura 13 abaixo permite a visualização de uma tela da Biblioteca Digital 

dentro do AVA, em que é possível observar diversos títulos de livros, a partir de uma 

busca direcionada pelo usuário. 

 

Figura 13 – Tela da Biblioteca Digital 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

Trata-se, portanto, de um acervo digital dentro do AVA do aluno, que permite a 

consulta por título e/ou assunto e ano de publicação, sem restrição de acesso, 

oportunizando ao educando uma maior flexibilidade de estudo. Dessa forma, o aluno 

conta com uma ferramenta que disponibiliza informações e conhecimento 

armazenado e compartilhado pela organização, que contribui para a aplicação desse 

conhecimento, tanto no decorrer do curso, quanto na prática profissional. 

A descrição da Prática de GC denominada Taxonomia, segundo o Manual da 
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APO (2009), considera que sua premissa está em uma técnica que oferece um suporte 

que organiza as informações, documentos e bibliotecas de uma maneira consistente, 

permitindo que o usuário possua à sua disposição um ambiente em que se possa 

navegar, armazenar e recuperar dados, configurando dessa forma o 

compartilhamento, armazenamento e aplicação do conhecimento. 

Para Vital e Café (2011), Taxonomia é um método que proporciona a 

organização estrutural da informação, documentos e bibliotecas de forma consistente. 

A estrutura, ou arquitetura, auxilia os usuários a navegar, armazenar e recuperar 

dados e informações importantes em toda a organização. Faculta ainda, a 

organização das informações e do conhecimento necessário de maneira clara e 

intuitiva.  

Dessa maneira, os atributos encontrados no referencial teórico desta pesquisa 

pertinentes à Taxonomia confluem com as particularidades do artefato Biblioteca 

Digital do CST em Gastronomia, em que se observa em seu funcionamento a 

contemplação das etapas do ciclo do conhecimento atribuídas à Taxonomia, como o 

armazenamento, o compartilhamento e a aplicação do conhecimento. 

No entanto, verifica-se que o artefato em questão poderia ser melhor e mais 

utilizado pelos alunos, caso possuísse um destaque de acesso maior dentro da 

interface do AVA, ou ainda, um pop up a ser utilizado na tela do AVA no ambiente do 

aluno, sinalizando as novidades e títulos mais importantes conexos às disciplinas 

cursadas nos momentos oportunos, e também, como última sugestão, houvesse um 

estímulo frequente e contínuo por parte dos professores para que os alunos se 

utilizassem com mais frequência desta ferramenta, promovendo um compartilhamento 

mais profundo do conhecimento e consequentemente uma aplicação do 

conhecimento mais efetiva. 

 

6.6 MURAL DE AVISOS X TAXONOMIA 

 

O artefato denominado Mural de Avisos, do CST em Gastronomia, refere-se a 

um canal de informação e comunicação em que o educando visualiza as mensagens, 

avisos e comunicações pertinentes ao curso de modo geral e à cada disciplina cursada 

e disponibilizados pelos professores mediadores. 

Nesse ambiente são postadas informações que o discente precisa saber para 
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que possa iniciar o curso, como referência ao uniforme e aos utensílios de cozinha, 

além de postagens frequentes com orientações necessárias para determinados 

momentos do curso. É também um artefato bastante utilizado para alertar os alunos 

sobre datas e horários de provas e demais atividades avaliativas, bem como alertas e 

chamadas para as aulas ao vivo e para que os alunos assistam as aulas conceituais. 

Orientações que consistem em esclarecer assuntos relativos a dúvidas da 

maioria dos alunos, detectadas pelos professores mediadores por meio de outras 

ferramentas interativas, também são disponibilizadas por meio desse artefato. 

As figuras 14 e 15 apresentam as telas com a visualização do aluno referente 

a este ambiente em questão: 

Na figura 14, percebe-se a tela de uma determinada disciplina e diversas 

informações pertinentes a mesma. 

 

Figura 14 - Tela inicial do mural de avisos 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

Na figura 15, visualiza-se a tela com um “banner”, com um comunicado 

referente a uma determinada atividade. 
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Figura 15 - Tela do mural de avisos (1) 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada 

Já na figura 16, nota-se uma tela com as informações sobre a composição de 

notas de uma determinada disciplina. 

 

Figura 16 - Tela do mural de avisos (2) 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

Trata-se, portanto, de um artefato com caráter informativo, estruturado e 

organizado que possibilita um ambiente de navegação e busca de informações de 
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forma ordenada e clara, considerando que tais informações ficam à disposição dos 

alunos, durante todo o curso, para consulta e recuperação de dados e informações. 

Dessa maneira, relaciona o mencionado artefato com a Taxonomia, enquanto prática 

de GC, fundamentando-se nas descrições da referida prática encontrada na revisão 

de literatura. Conforme Vital e Café (2011), a prática denominada Taxonomia fornece 

uma estrutura, ou arquitetura, que auxilia os usuários a navegar, armazenar e 

recuperar dados e informações importantes em toda a organização. Faculta ainda, a 

organização das informações e do conhecimento necessário de maneira clara e 

intuitiva,  

Assim, a ferramenta Mural de Avisos, conforme demonstrado neste tópico, a 

partir da disponibilidade das informações concedidas aos alunos, contempla as etapas 

do ciclo do conhecimento concernentes à prática Taxonomia de acordo com o Manual 

da APO, pois propicia o armazenamento do conhecimento, o compartilhamento, bem 

como a aplicação do conhecimento. Com base nessas informações, e conforme a 

descrição da Prática de GC denominada Taxonomia, segundo o Manual da APO 

(2009), identifica-se uma convergência com a proposta designada no artefato Mural 

de Avisos do CST em Gastronomia. 

 

6.7 MAPA X LIÇÕES APRENDIDAS, NARRATIVAS E TAXONOMIA 

 

As Práticas de GC identificadas e relacionadas à atividade MAPA (Manual de 

Avaliação Prática de Aprendizagem) do CST em Gastronomia, foram Lições 

Aprendidas, Narrativas e Taxonomia. 

A atividade MAPA, estrutura-se e é avaliada pelos professores por meio de um 

template (formulário) que deve ser preenchido pelo acadêmico, sendo que neste, 

deverá reproduzir alguns dos preparos apresentados em aula, atendendo a critérios 

específicos inerentes a esta atividade que contemplam desde a compra dos insumos, 

o preenchimento do formulário com registros fotográficos de todas as etapas da 

receita e dos relatórios solicitados. Trata-se de uma atividade onde o aluno realiza a 

prática de cada disciplina, de forma efetiva, promovendo uma real conciliação dos 

conteúdos práticos e teóricos do curso. 

Importante enfatizar que para realizar e concluir a atividade MAPA, o 

acadêmico deve fazer uso de diversas ferramentas presentes no AVA do CST em 
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Gastronomia. Dessa maneira, julga-se importante uma explanação mais elucidativa 

em relação ao MAPA para que a análise em pauta se torne mais compreensível. 

Inicialmente, conforme apresentado na figura 17, a ferramenta Mural de Avisos 

disponibiliza ao aluno um comunicado informando sobre a importância da leitura do 

Manual do MAPA, que se trata de um documento com todas as informações que o 

discente necessita conhecer para realizar tal atividade. Veja na tela de visualização 

abaixo: 

 

Figura 17 - Manual do MAPA  

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

O Manual do MAPA está anexo a este informativo dentro do AVA. Todavia, ele 

também se encontra disponível no Material Extra, inserido dentro de cada matéria. 

No ambiente do Material Extra, conforme mostra a figura 18 a seguir, além do 

Manual do MAPA e de outros documentos, o aluno também encontra disponível 

arquivos indispensáveis para a realização da atividade avaliativa, como o modelo de 

um template (formulário padrão - figura 19) para que ele possa preencher com a sua 

produção, conforme os critérios avaliativos estabelecidos, além de um modelo da 

atividade já preenchido, para servir como exemplo, demonstrando visualmente como 

o formulário fica quando pronto (figura 20). 

Na Figura 18 abaixo, observa-se a tela de visualização do aluno que 

compreende diversos arquivos a serem baixados por “download”, necessários para a 

realização da atividade MAPA. 
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Figura 18 - Tela de Material Extra do AVA 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

O template mostrado na figura 19, que foi disponibilizado para download, 

conforme apresentado na tela anterior, é um documento concebido para que o 

educando possa completar com sua produção referente à atividade MAPA.    

 

Figura 19 - Template da atividade Mapa 
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Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

Já na figura 20, o aluno encontra um modelo de template já preenchido, para 

servir de modelo e exemplo para que ele então possa realizar a referida atividade 

corretamente e de acordo com os critérios avaliativos. A figura mostra as etapas a 

serem seguidas pelo aluno, conforme a estrutura do template disponibilizada. 
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Figura 20 - Modelo da Atividade MAPA 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

Uma vez em posse das informações concedidas e da disponibilização desses 

documentos, o próximo passo a ser executado pelo acadêmico deve ser o de assistir 

as Aulas Conceituais da disciplina prática em questão, conforme as imagens já 

apresentadas anteriormente no presente trabalho. 

Nas Aulas Conceituais, os professores realizam diversas técnicas de cozinha 

por meio da execução das receitas propostas para cada disciplina. O aluno, desse 

modo, pode acompanhar o passo a passo de cada preparo em detalhes, conseguindo 

assistir cada aula várias vezes e pausadamente, se assim achar necessário. As 

informações compartilhadas e assimiladas pelos educandos se constituem como 

fatores de extrema relevância para que os mesmos consigam realizar a atividade com 

êxito e alcançar os objetivos propostos.  

Concomitantemente, o aluno deve fazer uso do fichário e das lâminas de 

receitas, arquivo esse que também se encontra na tela visualizada por meio das 

figuras 20 e 21, no Material Extra das disciplinas, dentro do AVA. 

Ao acessar o fichário de determinada disciplina, o aluno visualiza as lâminas 

de cada receita em sua tela, conforme mostram as figuras abaixo: 
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Figura 21 - Tela de visualização de receita (1) 

 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

 

A figura 21 acima expõe a 1ª página da lâmina de uma receita específica de 

determinada disciplina, que contém diversas informações pertinentes a esse preparo 

específico, que em conjunto configuram orientações primordiais com o intuito de 

assistir o discente a realizar a atividade MAPA. 

Já a figura 22 mostra a 2ª página da mesma receita da figura anterior, mas 

agora com a lista de ingredientes e o modo de preparo. 
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Figura 22 - Tela de visualização de receita (2) 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

Logo após a verificação destes documentos e materiais, o educando deve 

escolher os preparos que desenvolverá em sua atividade prática, buscando atender 

aos critérios avaliativos pertinentes a atividade. 

 Após a finalização de cada receita, o acadêmico encontra no AVA, dentro da 

página da disciplina em questão, no campo questionários, os ícones para que ele 

possa anexar os arquivos prontos e enviá-los para a correção, conforme demonstra a 

figura 23 a seguir: 
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Figura 23 - Tela para envio de atividade 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

Na figura 23, o aluno deve clicar no ícone correspondente à receita, anexar os 

arquivos relacionados e fazer o envio, que será direcionado aos tutores responsáveis 

por realizar as devidas correções, e endereçar os feedbacks de volta aos alunos. 

Considerando as informações discorridas neste tópico do trabalho, identifica-

se uma confluência entre o ciclo de realização referente ao evento MAPA do CST em 

Gastronomia e as descrições e a classificação das etapas da Gestão do 

Conhecimento das Práticas de GC segundo o Manual da APO (2009), relacionadas 

na presente análise, que são: Lições Aprendidas, Narrativas e Taxonomia. 

A Prática de GC Lições Aprendidas, conforme descrita pelo Manual da APO 

(2009), consiste em uma técnica que objetiva, conforme o próprio nome sugere, 

registrar as lições desenvolvidas após a finalização de um projeto ou atividade, 

possibilitando assim uma análise das etapas para que se possa verificar o que ocorreu 

e como se pode manter e melhorar os pontos fortes e fracos. A identificação dessa 

Prática com a atividade MAPA do CST em Gastronomia apoia-se no fato de que, por 

se tratar de uma atividade avaliativa, o aluno recebe um feedback acerca da realização 

da atividade, baseada nos critérios estabelecidos. Isso permite que o educando avalie, 

baseado no retorno da correção dos professores, em qual etapa ele necessita 

melhorar, identificando seus pontos fortes e fracos, e assim, possa aplicar esse 

conhecimento adquirido na execução da próxima receita. 

Conforme Davenport e Pruzak (1998) as lições aprendidas enquanto 

ferramentas de Gestão do Conhecimento favorecem o processo de geração, 
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codificação e transferência de conhecimento, possibilitando que se conheçam os 

elementos que contribuem para o êxito da organização. 

No tocante a relação da atividade MAPA com a Prática de GC Narrativas, 

considera-se esta convergência pelo fato de que, conforme narrado nesse tópico, para 

que o aluno possa realizar a atividade MAPA do CST em Gastronomia, necessita 

assistir as aulas Conceituais da disciplina prática referente à atividade. Portanto, a 

realização com êxito da atividade MAPA só pode ser feita pelo aluno por meio do 

compartilhamento do conhecimento promovido pelos professores, através das Aulas 

Conceituais. 

Por fim, a identidade do MAPA com a Prática de GC denominada Taxonomia 

torna-se evidente, uma vez que, dada a complexidade e as várias etapas demandadas 

pela atividade,  a técnica e estrutura concedida pela referida Prática de GC permite 

uma ótima e intuitiva organização das informações e documentos concernentes ao 

MAPA, promovendo assim a confluência com as descrições encontradas na revisão 

de literatura, bem como classificação das etapas de GC referentes à Taxonomia 

segundo o Manual da APO (2009) que são o armazenamento, compartilhamento e 

aplicação do conhecimento. 

 

6.8 LIVRO DIDÁTICO X NARRATIVAS E TAXONOMIA 

 

No CST em Gastronomia, objeto deste trabalho, são concebidos livros didáticos 

para cada uma das disciplinas componentes da matriz curricular do curso. Esses 

materiais são produzidos integralmente pela Instituição em questão. Professores 

conteudistas são orientados pelo coordenador do curso a elaborar este material 

didático, em conformidade com os princípios epistemológicos e metodológicos 

estabelecidos no projeto pedagógico do CST em Gastronomia. 

Baseados nos conceitos conectados com as premissas do Projeto Pedagógico 

do CST em Gastronomia, a elaboração e escrita do conteúdo dos livros, bem como a 

construção gráfica e diagramação, precisa conter algumas características essenciais, 

como linguagem dialógica, apresentação de fotos, gráficos e figuras coloridas para 

ilustrar e exemplificar o conteúdo em questão. Além disso, precisa apresentar 

elementos da matéria em pauta, inseridos no decorrer do livro, que trazem 

informações adicionais ao assunto, conexão entre as disciplinas do curso, narrativas 
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de experiências (que podem ser do próprio autor) e aplicações práticas do conteúdo, 

reflexões, dentre outros, conforme mostra a figura 24 a seguir, com a legenda destes 

elementos. 

A figura 24 ilustra os já mencionados elementos com um desenho para cada 

título e as respectivas explicações tocantes a cada um. A figura em questão refere-se 

a uma página que está presente em todos os livros didáticos do CST em Gastronomia. 

 

Figura 24 - Tela de acesso ao Livro Didático 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

Desse modo, uma das Práticas de GC compreendidas no Manual da APO 

(2009), relacionada ao artefato Livro Didático do CST em Gastronomia foi Narrativas, 

em razão de se tratar de uma Prática de GC aplicada para compartilhar experiências 

e lições aprendidas, por meio de relatos e eventos que se fundamentam em contar 
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histórias de maneira inteligível, através de palavras, imagens, caracterizando-se no 

processo de GC,  na etapa de compartilhamento do conhecimento, assim expondo 

situações e compartilhando experiências (ALARCON E ESPANHOL, 2015). 

Já Batista (2006, p. 15) conceitua a prática Narrativas como “técnicas utilizadas 

em ambientes de gestão do conhecimento para descrever assuntos complicados, 

expor situações e/ou comunicar lições aprendidas ou, ainda, interpretar mudanças 

culturais”. 

Dessa maneira, a caracterização da mencionada Prática de GC relaciona-se 

com as particularidades do Livro Didático do CST em Gastronomia apresentadas 

neste tópico, uma vez que o citado artefato possui qualidades que fortalecem o 

processo de ensino aprendizagem do discente, por meio de recursos que favorecem 

o compartilhamento do conhecimento. 

A outra Prática de GC, contida no Manual da APO (2009), relacionada ao 

artefato Livro Didático do CST em Gastronomia foi Taxonomia. Para a realização 

desta análise, faz-se necessário informar que estes materiais são impressos e 

disponibilizados aos alunos em formato de livro físico. No entanto, os preditos livros 

também se encontram disponíveis para download em formato PDF, inseridos no AVA, 

dentro do material da disciplina. Na figura 25 a seguir, observa-se a tela de 

visualização do aluno em que o material de estudo está disponível para download. 
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Figura 25 - Tela para download do Livro Didático 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

Na figura 26, no AVA, apresenta-se uma tela com uma das páginas iniciais de 

um material didático de determinada disciplina. 
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Figura 26 - Tela do Livro Didático (1) 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

Já na figura 27, também no AVA, se observa uma página de conteúdo de um 

material didático do CST em Gastronomia. 
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Figura 27 - Tela do Livro Didático (2) 

 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

Identicamente como acontece com outros artefatos do CST em Gastronomia 

supracitados previamente no presente trabalho, os livros didáticos permanecem 

armazenados no ambiente do aluno, no AVA, e disponíveis para que o discente possa 

acessar e realizar a leitura o número de vezes que julgar necessário durante sua 

permanência no curso. Tal atributo desse artefato do CST em Gastronomia converge 

com a proposição de Taxonomia enquanto Prática de GC, uma vez que, de acordo 

com o mapeamento da APO (2009), refere-se a um mecanismo que oferece uma 

estrutura para organizar as informações, além de facilitar a navegação pelo sistema 

de forma intuitiva, recobrando informações importantes disponíveis. 
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6.9 ATIVIDADE INTEGRADA X LIÇÕES APRENDIDAS, NARRATIVAS E 

TAXONOMIA 

 

As Práticas de GC identificadas e relacionadas ao artefato Atividade Integrada, 

do CST em Gastronomia, foram Lições Aprendidas, Narrativas e Taxonomia. 

O evento do CST em Gastronomia designado Atividade Integrada fundamenta-

se em uma atividade avaliativa com o objetivo de proporcionar a interdisciplinaridade 

entre as 3 disciplinas ofertadas no mesmo módulo. 

Os professores formadores das disciplinas em questão, em conjunto com os 

mediadores, formulam a cada módulo, propostas avaliativas diferentes, em que seja 

possível reunir elementos de conteúdo das 3 disciplinas modulares em uma única 

atividade. 

Para realizar a Atividade Integrada, o aluno encontra disponível em seu AVA, 

um ícone com o nome da atividade, conforme mostra a figura 28. Ao clicar nesse 

ícone, visualiza-se o comando da atividade. 

 

Figura 28 - Tela da Atividade Integrada (1) 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 
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Na sequência, o educando irá visualizar diversas informações pertinentes à 

referida atividade, como o período de realização, a data e horário final de entrega da 

atividade pelo aluno, o status da atividade, dentre outras informações, como pode ser 

visto na figura 29: 

 

Figura 29 – Tela da Atividade Integrada (2) 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

Após tomar ciência das informações e da proposta da referida atividade 

conforme as questões propostas pelo professor, o aluno deve então dirigir-se à tela 

com o campo onde deve inserir sua resposta referente à atividade, conforme se nota 

na figura 30. 
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Figura 30 - Tela da Atividade Integrada (3) 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

No entanto, há disponível um template (formulário) dentro do ambiente do aluno 

(AVA), em que o mesmo deve realizar o download e em seguida utilizá-lo para 

preencher sua resposta, e só depois, voltar no campo para responder a atividade. A 

figura 31 a seguir mostra a tela em que o discente visualiza o ícone direcionado ao 

download do template da Atividade Integrada. 
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Figura 31 - Tela da Atividade Integrada (4) 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 

 

Na sequência, ao abrir o referido template, o educando irá encontrar as devidas 

orientações para a realização da supracitada atividade, conforme demonstra a figura 

32. 

 

Figura 32 - Atividade Integrada: instruções para realização da atividade 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES pesquisada. 
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Considerando a sequência dos fatos relatados, fica claro que para realizar a 

Atividade Integrada do CST em Gastronomia de forma integral, desde acessar o 

comando da questão e as orientações até utilizar o template e inserir a atividade 

finalizada no campo disponível, o aluno necessita acessar diversos ícones dentro de 

seu ambiente no AVA, confluindo com a técnica e estrutura descrita pela Prática de 

GC designada Taxonomia, segundo o Manual da APO (2009). Assim, identifica-se a 

relação do referido evento do CST em Gastronomia com a predita Prática de GC, 

promovendo também a convergência com a classificação das etapas de GC 

referentes à Taxonomia, segundo o Manual da APO (2009), que são o 

armazenamento, compartilhamento e aplicação do conhecimento. 

Cabe enfatizar que as taxonomias têm sido utilizadas no delineamento de 

sistemas de Gestão do Conhecimento garantindo a indicação de grupos de objetos 

que apresentam características semelhantes. Terra elucida que a taxonomia tem por 

objetivo 

 

representar conceitos através de termos, agilizar a comunicação entre 
especialistas e outros públicos; encontrar o consenso; propor formas 
de controle da diversidade de significação e oferecer um mapa de área 
que servirá como guia em processo de conhecimento (TERRA et al., 
2005, p. 1). 

 

Vital e Arruda (2011, p. 123) ainda acrescentam que as  

 

Taxonomias estão voltadas para a organização das informações em 
ambientes específicos, visando à recuperação eficaz e, para isso, 
estabelecendo parâmetros em todo o ciclo de produção da 
informação, onde profissionais distribuídos por espaços físicos 
distintos participam do processo de criação do conhecimento de forma 
organizada. (2011, p. 123) 
 

As taxonomias possibilitam que se estabeleça a recuperação de informações, 

pois constituem-se em um agrupamento de vocábulos controlados, que permitem a 

otimização em consultas nos metadados de arquivos. 

Prosseguindo com a próxima análise, de forma a fundamentar e justificar a 

relação identificada entre a Atividade Integrada e a Prática Narrativas, faz-se 

necessário descrever um exemplo de proposta de uma Atividade Integrada que 

procura integrar três disciplinas do mesmo módulo que são: Cozinha Clássica, 

Enogastronomia e Bebidas e Gestão de Alimentos e Bebidas. 
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Esse exemplo consiste em uma proposta de Atividade Integrada em que o 

aluno teria que selecionar duas receitas executadas na disciplina de Cozinha Clássica, 

que ficam disponíveis aos alunos por meio das Aulas Conceituais, como também nas 

lâminas de receitas, no AVA. Na sequência, o aluno teria que realizar a harmonização 

do prato escolhido com alguma bebida (vinhos, cervejas, drinks, sucos, etc.) 

justificando sua escolha da bebida e indicação de harmonização com o prato. Para 

isso, necessita fundamentar-se nos conceitos da disciplina de Enogastronomia e 

Bebidas. Por fim, o aluno teria que elaborar uma ficha técnica de cada um dos 

preparos escolhidos, baseando-se no modelo disponível trabalhado durante as aulas 

e acessível no Livro Didático. 

Dessa maneira, entende-se que o aluno necessita, previamente, fazer uso de 

alguns artefatos pedagógicos do curso como as Aulas Conceituais, as lâminas de 

receitas e Livro Didático, para que, só então esteja apto a realizar a atividade em 

questão de maneira exemplar. Relaciona-se dessa forma o referido evento do CST 

em Gastronomia com a Prática de GC denominada Narrativas, pois o 

compartilhamento de experiências e conhecimento por meio dos citados artefatos do 

CST em Gastronomia concebe a ciência fundamental para a execução da Atividade 

Integrada. Neste sentido, de acordo com Quevedo (2013, p.31). 

 

A contribuição das narrativas sempre engendrou formas de criar, 
organizar, gerir, expor e assimilar conhecimento. Implementadas em 
ambientes virtuais, conectadas por diferentes mídias em tempo real, 
as narrativas hipermidiáticas configuram novos modos de aprender, 
ensejando outras oportunidades de criar e distribuir conteúdo com 
interação e colaboração. 

 

Por fim, associa-se as características da Atividade Integrada do CST em 

Gastronomia apresentadas neste tópico com a descrição, bem como com a 

classificação das etapas da GC, da Prática de GC denominada Lições Aprendidas, 

segundo o Manual da APO (2009), visto que a Atividade Integrada é um evento 

avaliativo, no qual o aluno recebe um retorno individual do professor sobre o seu 

desempenho na citada atividade, segundo os critérios pré-estabelecidos no Projeto 

Pedagógico do Curso.  

Este feedback permite ao discente avaliar e refletir sobre sua performance na 

atividade em questão, propiciando um melhor entendimento sobre a 

interdisciplinaridade presente no curso, preparando-o assim para um rendimento 
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superior na próxima Atividade Integrada, bem como para uma aplicação prática do 

conteúdo estudado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho trouxe como premissa a apresentação do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem de um CST em Gastronomia ofertado na modalidade a distância, em 

uma IES localizada no sul do Brasil, como também a realização de um estudo 

relacionado aos pontos de afluência entre as Práticas de Gestão do Conhecimento e 

nove artefatos presentes no AVA do CST em Gastronomia em questão. 

Para tanto, designou-se como objetivo geral realizar análise crítica do AVA de 

um CST em Gastronomia na modalidade a distância no que se refere à aplicação de 

práticas de Gestão do Conhecimento. No desenvolvimento da pesquisa, as etapas 

previstas inicialmente foram alcançadas de forma significativa, considerando os 

objetivos específicos que nortearam este estudo. 

Preliminarmente, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica com base nos 

referenciais teóricos presentes na literatura para aprofundar o conhecimento 

relacionado ao tema proposto, bem como a realização de um estudo documental a 

partir de análise nos documentos institucionais do curso em foco. 

O material coletado por meio da pesquisa documental possibilitou o 

cumprimento do primeiro objetivo específico que teve como proposta apresentar o 

AVA criado para o CST em Gastronomia na modalidade a distância. 

Um entendimento mais profundo sobre o AVA do CST em Gastronomia, como 

suas funcionalidades e mesmo sua interface, tornou-se mais claro a partir da 

identificação das PGCs no AVA, que foi o segundo objetivo específico proposto, e, 

posteriormente, com base na referida identificação, foram realizadas as análises 

referentes à convergência entre as ferramentas contidas no AVA e as Práticas de GC 

segundo o Manual da APO (2009), que foi o terceiro objetivo específico proposto na 

presente pesquisa. As análises propiciaram um detalhamento maior de como as 

ferramentas contidas no AVA de fato funcionam correntemente, uma vez que este 

estudo apresentou figuras de visualização de telas do AVA na visão dos próprios 

alunos do CST em Gastronomia, foco desta pesquisa. 

Cumprindo ainda com o terceiro objetivo específico proposto, foi possível 

identificar e analisar pontos de convergência entre 9 ferramentas presentes no AVA 

do CST em Gastronomia com algumas Práticas de GC apresentadas no Manual da 

APO (2009), utilizando-se também de referencial teórico de outros autores para 

embasar as colocações. As análises foram baseadas a partir de uma reflexão e 
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observação em relação a ligação e consonância entre os atributos de cada artefato 

do CST em Gastronomia com a descrição de cada Prática de GC, bem como suas 

classificações das etapas em um processo de Gestão do Conhecimento, segundo o 

Manual da APO (2009). 

Conforme as informações obtidas por meio das análises, foi possível observar 

que algumas Práticas de GC sobressaíram-se e se mostraram mais frequentes com 

relação à suas aplicações no AVA por meio das ferramentas do CST em Gastronomia. 

A Prática Taxonomia apareceu em 7 do total de 9 artefatos estudados. Tal constatação 

processou-se uma vez que o AVA se constitui de um ambiente que engloba todas as 

ferramentas necessárias para atender as particularidades do CST em Gastronomia, 

contendo artefatos como fórum, chats, links para endereços externos, arquivos 

disponibilizados para downloads, como material de estudo e livros em PDF, dentre 

outros. 

Foi possível constatar características similares dentre as ferramentas utilizadas 

no CST em Gastronomia proporcionadas pela maneira em que o AVA foi concebido e 

elaborado, facultando um sistema estruturado e organizado para que o aluno possa 

navegar, assistir as aulas armazenadas no momento que acontecem ou 

posteriormente, recuperando assim conteúdo e informação, através de um fluxo eficaz 

e intuitivo. Esses atributos vêm ao encontro a descrição da Prática de GC denominada 

Taxonomia, que se refere a uma técnica que oportuniza um suporte para organizar as 

informações, além de auxiliar os usuários a navegar pelo sistema de forma intuitiva e 

eficiente, recuperando informações importantes disponíveis (APO 2009), e 

contribuindo com o compartilhamento, armazenamento e aplicação do conhecimento. 

A Prática de GC denominada Narrativas também se destacou, aparecendo em 

5 do total de 9 artefatos analisados. Trata-se de uma prática utilizada para 

compartilhar experiências e lições aprendidas, por intermédio de relatos e eventos que 

se baseiam em literalmente contar histórias de forma simples utilizando palavras, 

imagens e sons, bem como descrição de assuntos, exposição de situações e 

comunicação de lições aprendidas (ALARCON E ESPANHOL, 2015). Dessa maneira, 

essa prática identificou-se com ferramentas voltadas objetivamente ao 

compartilhamento direto de experiências e ao ato de “contar histórias”, como as Aulas 

ao Vivo e as Aulas Conceituais, bem como com algumas ferramentas de cunho 

avaliativo, em que existe a indispensabilidade em assistir as referidas aulas para que 

se possa realizar as atividades propostas. 
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De forma a cumprir com o quarto objetivo específico da presente pesquisa, no 

decorrer de algumas análises realizadas, foram identificadas e explicitadas sugestões 

de melhoria referentes ao funcionamento na prática de determinadas ferramentas do 

CST em Gastronomia, tomando como referência a relação com as Práticas de GC, a 

metodologia do CST em Gastronomia específica para as determinadas ferramentas, 

como também a funcionalidade de particularidades do AVA de forma que as etapas 

de classificação das Práticas de GC, como Identificação, Criação, Armazenamento, 

Compartilhamento e Aplicação do conhecimento pudessem ser melhor executadas no 

processo de ensino aprendizagem do aluno do CST em Gastronomia em questão. As 

sugestões foram realizadas nas análises das seguintes ferramentas: Fórum, Sala do 

Café, Aulas ao Vivo e Biblioteca Digital. 

Importante salientar também que o presente trabalho também abordou a 

realização de uma pesquisa tipo Estado da Arte na Biblioteca Digital do IBICT, 

utilizando os descritores “Ambiente Virtual de Aprendizagem” e “Gestão do 

Conhecimento” para averiguar as lacunas do tema em questão, bem como 

fundamentar a análise da presente pesquisa na literatura. Essa seção, em particular 

se fez relevante pois serviu para constatar a escassez de pesquisas direcionadas ao 

estudo das relações e aplicações das práticas de GC em ferramentas utilizadas em 

ambientes virtuais de aprendizagem. As pesquisas realizadas utilizando os descritores 

mencionados retornaram com 13 trabalhos, e após a análise destes, reduziu-se a um 

universo de seis pesquisas que concentram em seu corpus objetos semelhantes ao 

que foi proposto neste estudo. No entanto, nenhum deles teve como proposta e como 

objetivo a realização de uma análise clara e objetiva acerca da aplicação das práticas 

de GC em artefatos de um AVA. Pode-se assim constatar as lacunas do tema em 

foco, todavia, não foi possível fundamentar a presente pesquisa em estudos com a 

mesma intenção. Desta forma, para a realização e reflexões concluídas nas análises, 

optou-se pela utilização da revisão de literatura referente às descrições das práticas 

de GC e das respectivas classificações das etapas do ciclo do conhecimento, bem 

como na pesquisa documental referente ao CST em Gastronomia. 

Assim, espera-se que o presente trabalho possa contribuir de maneira 

significativa de forma a estimular uma reflexão sobre a utilização de Práticas de GC 

em Ambientes Virtuais de Aprendizagem de Cursos Superiores de Tecnologia como 

um todo, e como essas práticas podem contribuir para a concepção e utilização 

desses ambientes e para um melhor processo de ensino-aprendizagem dos alunos, 



122 
 

uma vez que há uma grande lacuna constatada de pesquisa com esse objetivo 

específico. Importante, porém, salientar que para que isso ocorra, a cultura 

organizacional das instituições precisa estar em concordância com as demandas 

atuais de uma sociedade em que a valorização do conhecimento é essencial. As IES 

são importantes organizações nesse contexto, onde é possível encontrar um grande 

volume de informações e conhecimentos, objetivando a produção científica e a 

formação profissional e, precisamente por esse entendimento, faz-se necessário que 

as perspectivas e práticas direcionadas a GC estejam presentes de forma inteligente 

e ativa por meio dos profissionais que nelas atuam. 
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ANEXO A 

RESUMOS DOS TRABALHOS LOCALIZADOS NA BDTD DO IBICT 

 
OBREGON, Rosane de Fátima Antunes. O padrão arquetípico da alteridade e o 

compartilhamento de conhecimento em ambiente virtual de aprendizagem 

inclusivo. 2011. 208 fls. Tese de doutorado em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento, Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento, EGC/UFSC, Florianópolis, 2011.  

 

O impacto das Tecnologias da Informação e da Comunicação na sociedade instaurou 

um novo e complexo espaço global para a ação social e, por extensão, para a ação 

educativa. Nessa direção, emerge o ambiente virtual de aprendizagem, como 

potencializador de processos de compartilhamento de conhecimento. Entretanto, o 

caráter colaborativo, dinâmico e socializador desses ambientes não permite às 

pessoas com deficiência visual ou deficiência auditiva adaptarem-se à ruptura 

provocada por esse novo paradigma. Ante tais constatações, esta tese tem como 

objetivo propor recomendações para processos de compartilhamento de 

conhecimento em Ambiente Virtual de Aprendizagem Inclusivo. Nessa perspectiva, a 

pesquisa apoia-se na convergência interdisciplinar entre: 1) a Teoria da Cognição 

Situada, para sinalizar caminhos e possíveis trajetórias na compreensão do tecido 

social da aprendizagem, e 2) a Pedagogia Simbólica Junguiana, para auxiliar na 

compreensão psicológica das relações estabelecidas entre os usuários. 

Fundamentalmente, a presente tese busca formalizar o encontro dessas abordagens 

em ambientes suportados por tecnologias da informação e da comunicação, bem 

como potencializar a Teoria da Cognição Situada, com a contribuição dos 

instrumentos junguianos. Nesse intento, o percurso metodológico adotado - técnica 

do grupo focal, permitiu reunir características de aprendizagem das pessoas com 

deficiência visual, com deficiência auditiva e pessoas sem deficiência. Com as 

observações nos diferentes grupos focais, e com base na fundamentação teórica, foi 

possível desenvolver um conjunto de quarenta e cinco recomendações, distribuídas 

em seis categorias: Perspectivas, Alunos, Design Instrucional, Procedimentos, 

Conteúdos Simbólicos e Recursos Hipermidiáticos. Por conseguinte, a aplicação do 

Método Delphi permitiu a análise interativa de especialistas de diferentes áreas de 

conhecimento, viabilizando o consenso na adequação e coerência das 

recomendações para processos de compartilhamento de 10 conhecimento em 

Ambiente Virtual de Aprendizagem Inclusivo no padrão arquetípico da Alteridade. 

 

Palavras-chave: Teoria da Cognição Situada. Comunidade de prática. Self. 
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Este trabalho tem por objetivo caracterizar um Núcleo Virtual de disseminação e 

gestão do conhecimento referente à participação do design gráfico na exportação de 

produtos brasileiros, destacando a sua atuação estratégica. A globalização e a 

consequente abertura do mercado têm exigido das empresas cada vez mais qualidade 

e inovação nos seus produtos e serviços. Para competir no mercado externo é 

necessário que as empresas invistam em diferenciais e valor agregado, além de preço 

e qualidade que se tornaram requisitos básicos. O design, por sua vez, vem se 

tornando um dos principais meios de agregar valor, aumentar a qualidade e posicionar 

a marca da empresa. O design gráfico é capaz de gerar contribuições importantes 

para o produto e a organização, especialmente se aplicado de maneira estratégica no 

processo de exportação. A inserção desse conteúdo e uma mídia recente e 

extremamente acessível como um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) cria um 

ambiente de discussão e troca de experiência entre profissionais, empresários e 

estudantes, e, através de suas ferramentas, o AVA permite que atividades e 

conteúdos sejam gerenciados. Para tanto, se faz necessário definir a importância do 

design gráfico como um fator de diferencial competitivo na exportação de produtos 

brasileiros e verificar sua aplicação através de uma pesquisa com empresas 

exportadoras do setor cerâmico. 
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Os idosos, na grande maioria, apresentam declínios de ordem cognitiva, sensorial e 

física que decorrem da idade. Apesar de nem sempre serem considerados deficientes, 

estes declínios podem afetar a interação destes com as tecnologias de informação e 

comunicação, incluindo-se nestas, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Esta 

dissertação apresenta a análise da interface de um AVA baseado no sistema 

MOODLE através da observação do usuário e grupo focal composto por usuários 

idosos. Recomendações de acessibilidade e usabilidade que facilitam a utilização dos 

idosos no Ambiente Virtual de Aprendizagem, tornando-os acessíveis e de fácil uso, 

foram traçadas a partir desta pesquisa. A intenção destas recomendações é aumentar 

a facilidade de acesso e uso dos AVA’s por idosos com declínios psicológicos e 

fisiológicos ditos normais decorrentes da idade, e consequentemente, gerar uma 

procura de cursos a distância mediados por esta tecnologia, possibilitando uma 

interação entre os idosos e o acesso a novos conhecimentos.  
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Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada, UFF, Fortaleza, 2014. 

 

As novas tecnologias da informação estão tornando as empresas cada vez mais 

competitivas e a concorrência cada vez mais acirrada. Na área de gerenciamento de 

projetos encontramos a exigência de prazos cada vez curtos, de produtos e/ou 

serviços com maior nível de qualidade, etc. Neste cenário as empresas buscam ideias, 

ferramentas e processos que as tornem mais eficazes... Organizações que gerenciam 

o conhecimento e realizam treinamentos periódicos para seu quadro de funcionários, 

está um passo à frente de seus concorrentes. Mas gerenciar/treinar exige um 

investimento - financeiro e intelectual - que a grande maioria das empresas de 

pequeno e médio porte não dispõe. Este trabalho mostra que é possível construir um 

repositório para este fim, a partir de um ambiente virtual de aprendizagem - o Moodle 

- um software open source disponível na Internet. 

 

Palavras-chave: Gestão do conhecimento; Repositórios institucionais; Software – 
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Essa pesquisa tem por objetivo apresentar os principais processos de design de 

interação e sua importância na aplicação no desenvolvimento de projetos de 

tecnologias como televisão digital e computadores. Tomando como ponto de partida 

uma revisão bibliográfica sobre televisão digital e design de interação, faz uma análise 

dos principais processos de design que podem ser aplicados na concepção de 

interfaces com o usuário em aplicações tradicionais no ambiente Web e a sua 

transposição para o ambiente de Televisão Digital Interativa. Para identificar os 

principais processos de design de interação que podem satisfazer uma clientela, foi 

realizada uma pesquisa de campo com os usuários de um ambiente virtual de 

aprendizagem desenvolvido para um programa de pós-graduação de uma 

universidade federal brasileira. Os resultados da pesquisa demonstram a efetividade 

da aplicação das técnicas de design no projeto de ambientes virtuais de aprendizagem 

e podem servir de base para a sua transposição para o modelo brasileiro de TV Digital 

interativa.  

 

Palavras-chave: Processos de design de interação; TV Digital Brasileira; Ambientes 
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do Conhecimento, EGC/UFSC, Florianópolis, 2013. 
 
Este trabalho trata do conceito de narrativa como peculiaridade discursiva de 
diferentes linguagens. Assim, além das diferenças ou similaridades de um conteúdo, 
a linguagem utilizada e seu modo de articulação configuram uma narratividade 
específica. Portanto, a possibilidade de apresentar um mesmo conteúdo instrucional 
em diferentes linguagens compõe discursos diferenciados. Cada tipo de discurso 
narrativo pode ser percebido como mais acessível ou inteligível por alguns usuários e 
menos por outros. Diante disso, este trabalho apresenta um estudo para composição 
de ambientes virtuais de ensino inclusivos voltados para estudantes surdos e ouvintes, 
disponibilizando conteúdos similares em diferentes discursos narrativos. Depois de 
disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (WEBGD Acessível), no 
contexto do projeto Educação Inclusiva: Ambiente web Acessível com Objetos de 
Aprendizagem para Representação Gráfica, os diferentes discursos narrativos foram 
apresentados aos potenciais estudantes para verificação de sua viabilidade no 
processo de ensino e aprendizagem. O processo de verificação foi desenvolvido 
através da prática de grupos focais compostos conjuntamente por usuários finais. A 
comunicação entre os integrantes dos grupos foi estabelecida de diferentes maneiras, 
porque alguns dos participantes dominavam a Língua brasileira de sinais (Libras) e 
outros não. Do mesmo modo, alguns dominavam a língua portuguesa e outros não. 
Porém, havia ainda aqueles com diferentes graus de domínio das duas línguas, como 
foi o caso, entre outros, de duas intérpretes que participaram de todos os grupos 
focais. Deve-se considerar que estudantes surdos e ouvintes observados tinham 
conhecimento, em diferentes níveis, da Libras e da Língua Portuguesa, portanto suas 
atenções às diferentes narrativas não foram limitadas por falta de domínio dos códigos 
apresentados. Por outro lado, havia pelo menos um estudante ouvinte em cada grupo 
que não dominava o código libras, portanto, parte de suas preferências foi 
determinada pela falta de domínio de um dos códigos apresentados. Considera-se 
que no uso regular dos ambientes de aprendizagem, o interesse comum, que agrupa 
estudantes em torno do mesmo conteúdo, estabelece o conjunto dos usuários como 
uma “comunidade de prática”. Além disso, a interação recorrente dos usuários no 
mesmo ambiente em torno de uma prática comum estabelece e desenvolve um 
processo de “cognição situada”. Espera-se que, na prática, a variedade de narrativas 
apresentadas favoreça a interação entre os usuários participantes e o processo de 
aprendizagem. Assim, a partir dos princípios da cognição situada, é possível pensar 
no desenvolvimento do bilinguismo entre os participantes de uma mesma comunidade 
de prática com estudantes surdos e ouvintes. À criação do conteúdo, implementação 
e testes do ambiente virtual de aprendizagem somaram-se a realização de grupos 
focais, a Análise Crítica do Discurso proposta por Norman Fairclough, considerada 
aqui enquanto método, e ampla fundamentação teórica. A mescla de experiência e 
teoria resulta nesta tese, que oferece um panorama social da surdez e trinta e cinco 
contribuições para o desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem 
inclusivos e bilíngues, distribuídas em quatro categorias: conteúdo, navegação, design 
e ato pedagógico para o compartilhamento e construção de conhecimento. 
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Inclusivo.   



135 
 

SCHNEIDER, Elton Ivan. Uma contribuição aos ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA) suportados pela teoria da cognição situada (TCS) para 

pessoas com deficiência auditiva. 2012. 180 fls. Dissertação de Mestrado em 
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A Educação a Distância no Brasil tem crescido exponencialmente, impulsionando 

desafios no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação por meio da utilização 

de Ambientes Virtuais de Aprendizagem. O fato enseja o surgimento de novas 

propostas pedagógicas, cada vez mais voltadas à inclusão do aluno com deficiência 

física e/ou sensorial, na perspectiva de uma educação aberta e longe das barreiras 

que ainda excluem pessoas com deficiências do processo ensino-aprendizagem. 

Tendo por suporte a Teoria da Cognição Situada como critério de aprendizagem 

colaborativa, este trabalho objetivou precisar quais são e de que forma apresentam-

se os pressupostos dessa teoria mais adequados à formação de uma Comunidade de 

Prática de alunos com surdez ou deficiência auditiva em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. Após revisão sistemática da literatura, o trabalho de empiria foi 

realizado na forma de questionário junto a alunos com surdez ou deficiência auditiva 

do Grupo Educacional Uninter, Instituição de Ensino Superior do Brasil com sede em 

Curitiba (PR). A metodologia envolveu a realização de um vídeo com orientações para 

participação de alunos, tutores e coordenadores de polo na área de EAD da 

instituição, que contou com intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Também exigiu a realização de videoconferência junto aos representantes dos polos 

de apoio presencial, o pesquisador, e demais profissionais ligados ao atendimento 

dos 228 alunos com necessidades educativas especiais matriculados na IES, dentre 

os quais o público-alvo desta pesquisa: 54 alunos surdos ou com deficiência auditiva. 

Em 20 questionários que retornaram na forma on line, por escrito, foram analisadas 

as respostas de alunos do curso de Pedagogia e dos Cursos de Tecnologia Superior, 

nas modalidades presencial e a distância. A pesquisa demandou recomendações para 

quatro diferentes áreas de atuação pertinentes ao aluno com surdez ou deficiência 

auditiva: a constituição do projeto pedagógico; o uso de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, a criação de Comunidades de Prática e a inclusão. Deste trabalho foi 

possível concluir que a Teoria da Cognição Situada apresenta pressupostos de 

suporte à formação das Comunidades de Prática que podem contribuir para a inclusão 

de alunos surdos no processo ensino-aprendizagem por meio de Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem acessíveis. 
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Com o rápido avanço da Internet e o surgimento da Web 2.0, surgem também novas 
formas de se realizar educação. Entre elas está o Second Life, um mundo virtual 
tridimensional que passa a ser utilizado também como Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. A presente pesquisa busca identificar as principais características do 
Second Life que podem potencializar o Design Educacional em cursos à distância, 
incorporando a gestão e o acompanhamento dos processos de ensino e 
aprendizagem por meio do Sloodle (integração do Second Life com o Moodle). Para 
isso, realizou-se pesquisa de natureza aplicada, de abordagem quantiqualitativa, 
apoiada em procedimentos metodológicos de pesquisa bibliográfica, documental e 
estudo de caso. Foram levantados e analisados recursos e ferramentas do Second 
Life e do Sloodle, bem como seus desafios e limitações a partir do relato de uma 
experiência com nove turmas do curso “Second Life completo para iniciantes”, 
oferecido pelo SEBRAE na Ilha do Empreendedor, no intervalo 2010- 2011. 
Consideraram-se modelos de Design Educacional tradicionais utilizados em 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem com interface bidimensional, a fim de se obter 
elementos passíveis de correlação com os elementos extraídos da experiência com o 
Second Life. Dentre os resultados, observou-se, além do amplo reconhecimento do 
potencial educacional do Second Life por profissionais das áreas de educação e 
Tecnologia da Informação e Comunicação, a possibilidade de inserir na Educação à 
Distância o sentimento de imersão, potencializando a integração e a interação com o 
papel do professor nos moldes do ensino presencial.  
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A consolidação da Sociedade do Conhecimento e o avanço da Tecnologia da 

Informação (TI) têm influenciado na expansão da oferta de cursos em Educação a 

Distância (EaD). A estruturação desses cursos, baseada em tecnologias digitais, 

como o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), adquire um papel importante neste 

contexto. Entretanto, há lacunas nas teorias a respeito do emprego dessas 

tecnologias no gerenciamento da modalidade. O objetivo deste estudo foi desenvolver 

uma teoria substantiva dos fatores que influenciam a utilização do AVA na gestão da 

EaD, a partir da percepção dos gestores do Projeto Aluno Integrado, da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). Foram utilizados os procedimentos metodológicos 

da Grounded Theory, à luz de Strauss e Corbin (2008), com apoio do software 

ATLAS.ti. Os resultados revelaram seis fatores: elementos internos, agentes externos, 

compreensão da situação, sensações do gestor no uso do AVA, intenções do gestor 

no uso do AVA e processo de mediação (categoria central). Os fatores foram 

integrados em torno da categoria central, permitindo a elaboração da hipótese 

fundamental da teoria e o estabelecimento de condições causais e interventoras. O 

modelo relacional, com oito proposições, permitiu demonstrar quatro consequências: 

otimista, pessimista, de apatia educacional e de apatia gerencial. A análise da 

categoria central revelou ainda quatro subprocessos, que envolvem seus mecanismos 

de ação/interação: compreender o curso, preparar o curso, gerenciar o curso e 

finalizar e avaliar o curso. Também foram identificadas condições contextuais externas 

e internas que influenciam as estratégias do processo de mediação, numa sequência 

de quatro movimentos, em três fases no decorrer do tempo. Ao se contrapor às visões 

superficiais do AVA como instrumento de gestão, a conclusão principal do estudo é 

que as dimensões do processo de mediação o colocam como elemento 

potencializador de processos ora administrativos, ora educacionais no 

desdobramento do curso. Espera-se que os resultados contribuam para expandir o 

conhecimento sobre o processo de gestão da EaD, considerando a necessidade de 

se pesquisar mais acerca das implicações da utilização das tecnologias digitais no 

gerenciamento de cursos a distância.  
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A presente pesquisa visou ampliar os conhecimentos sobre a percepção docente e a 
construção de conhecimentos na formação continuada de professores de Biologia em 
cursos oferecidos na modalidade Educação a Distância (EaD). Os sujeitos desta 
pesquisa são 47 professores/cursistas que participaram da Disciplina Ecologia do 
curso de Especialização em Ensino de Biologia (EspBio)/2010 da Rede São Paulo de 
Formação docente (RedeFor). Os objetivos específicos foram: (1) identificar as 
percepções gerais desses professores/cursistas sobre a Educação a Distância 
quando associada às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC); (2) conhecer 
suas percepções sobre as viabilidades e dificuldades do Ensino de Biologia, mais 
especificamente Ecologia, na modalidade EaD; (3) investigar os conhecimentos 
docentes construídos através da disciplina Ecologia, oferecida na modalidade EaD, 
frente às percepções dos professores/cursistas. A investigação teve natureza 
basicamente qualitativa. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados dois 
questionários, postados no próprio Ambiente Virtual de Aprendizagem. Quantos aos 
dois primeiros objetivos, analisamos os dados utilizando categorização aberta 
proposta por Strauss e Corbin (2008), visando extrair significado das respostas 
obtidas com tais questionários. No caso da investigação dos conhecimentos docentes 
(terceiro objetivo) fizemos uso da categorização proposta por Shulman (1987). Dentre 
as percepções gerais dos professores/cursistas sobre EaD, podemos destacar como 
os principais pontos positivos o fato da EaD ser adequada à baixa disponibilidade de 
tempo e a auto-gestão do conhecimento, bem como possibilitar interação. Por outro 
lado, alguns cursistas ressaltam que a interação é menor do que gostariam. Outro 
aspecto negativo relaciona-se ao pouco domínio da ferramenta computacional. Ao 
investigarmos as percepções dos cursistas sobre o Ensino de Biologia/Ecologia 
oferecido em EaD, identificamos que as colocações são bastante gerais e não 
específicas para o escopo do conhecimento biológico. Assim, encontramos como 
principais viabilidades: a aproximação entre escola e universidade, o diálogo entre 
modalidade presencial e a distância, a possibilidade de empreender experimentação 
virtual, bem como utilização de jogos virtuais, a diversidade de conhecimentos e o fácil 
acesso à produção científica mais atual. Já com relação às dificuldades, os 
professores/cursistas enfatizaram a ausência das atividades de campo e uma 
sensação de isolamento. Pensando-se nos principais conhecimentos docentes 
construídos ao longo da disciplina de Ecologia, podemos destacar, a partir da análise 
da percepção dos professores/cursistas, a ocorrência dos seguintes conhecimentos 
já definidos por Shulman: conhecimento do conteúdo de ensino; conhecimento 
pedagógico geral; conhecimento pedagógico do currículo; e conhecimento dos fins 
educacionais. A partir de nossos dados, propomos ainda uma nova categoria de 
conhecimento, relacionado às tecnologias da informação e comunicação. 
Acreditamos que esta pesquisa contribuiu, ainda que de forma introdutória, para 
ampliar os conhecimentos sobre a percepção docente e a construção de 
conhecimentos na formação continuada de professores de Biologia em cursos 
oferecidos na modalidade EaD. Esperamos que nossos achados e reflexões possam 
subsidiar o trabalho daqueles que atuam na elaboração, supervisão e tutoria de cursos 
de formação de professores em EaD, principalmente na área de Biologia, onde há um 
vasto campo de pesquisa. 
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Esta pesquisa aplica as métricas de análise de redes sociais (ARS), visualização de 

informações (VI) e análise de correlação para realização de diagnósticos de um curso 

a distância, nas redes sociais que ocorrem no ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA). Os dados foram extraídos diretamente do banco de dados do AVA, e-Proinfo. 

Optou-se pelo uso do software R, versão 3.3.1, para a implementação dos scripts 

necessários nesta pesquisa. O software R mostrou ser uma escolha adequada e 

versátil para aplicações em redes, contemplando as opções geralmente disponíveis 

nas ferramentas específicas de ARS e recursos para manipulação, tratamento e 

implementação de novas soluções de redes. As análises das redes de fórum 

permitiram identificar a intensidade das participações individuais e das turmas. As 

análises não paramétricas aplicadas constataram uma alta correlação positiva entre a 

nota do aluno e suas contribuições no fórum, principalmente, a centralidade de saída. 

As correlações de Spearman e Kendal foram de 0,7921 e 0,6261 respectivamente. As 

análises das redes sociais, das ferramentas de mensagem e de recados e o 

estabelecimento de contatos entre os participantes permitiram identificar o nível de 

envolvimento destes no curso. Esta pesquisa contribui com a gestão de conhecimento 

por evidenciar as redes sociais formadas pelos dados de comunicações e de 

interações do curso. O acesso às redes sociais de um curso a distância possibilita ao 

gestor acompanhar o nível de participação, as trocas de informações e a construção 

de conhecimento. Estas informações são úteis para as tomadas de decisões e podem 

colaborar para o desenvolvimento educacional. 
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A chamada era do conhecimento, vem promovendo vastas mudanças nas 

organizações de um modo geral e na sociedade como um todo. Simultaneamente, 

gestores de todas as áreas vem dedicando crescente esforços em encontrar as 

melhores formas para alcançar o sucesso no armazenar, compartilhar, disseminar e 

gerir o conhecimento. O desafio vem sendo em como aplicar bem os recursos 

assegurando o esperado retorno social. Dessa maneira vem sendo desenvolvido 

ferramentas gerenciais adequadas ao contexto organizacional, aplicando novas 

ferramentas e processos para atender as necessidades dos ativos da era do 

conhecimento. Esta dissertação tem como objetivo fazer uma análise comparativa 

entre a Gestão do Conhecimento e de Aprendizagem da Educação a Distância que 

utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem no compartilhamento e disseminação do 

conhecimento em cursos de Ensino Superior. Para isso, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica relacionadas a Gestão do Conhecimento e a Gestão da Aprendizagem e 

o Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizado em curso superior na Educação a 

Distância. Por meio desse modelo de estudo foi possível estabelecer uma 

comparação entre a Gestão do Conhecimento e a Gestão da Aprendizagem. Entre as 

conclusões obtidas, destaca-se que, em ambas as partes, a disponibilidade das 

informações e a interação do indivíduo com o meio são os elementos primordiais que, 

se bem geridos, determinarão o sucesso de ambas as gestões. 
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