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RESUMO 

 
O presente projeto tem o objetivo de analisar o processo de comunicação entre agentes dos diferentes setores 
da Educação a Distância (EaD) de uma instituição de ensino superior privada, investigando a maneira como 
o compartilhamento do conhecimento acontece entre os agentes tanto intra quanto entre-setores que visam 
melhorar o aprendizado do discente. Com esta pesquisa pretende-se apresentar um panorama sobre os 
processos de comunicação e compartilhamento do conhecimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: compartilhamento do conhecimento; educação a distância; processos de comunicação. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Dentre as diferentes abordagens que atualmente se conhece sobre o 
desenvolvimento humano, passa-se a identificar que o conhecimento está presente nas 
mais diversas esferas da vida social e subjetiva das pessoas, possibilitando o avanço da 
sociedade como um todo. Esse ativo é considerado - conforme Sveiby (1998), Tsoukas 
(2001) e Nunes (2013) - como um produto da relação do indivíduo com o seu ambiente, 
que pode ser transformado em conhecimento subjetivo e colocado a serviço das 
organizações para ser convertido em capital organizacional. 

A Gestão do Conhecimento (GC), neste sentido, colabora através das ferramentas 
e/ou práticas para o desenvolvimento da cultura organizacional, como também com 
estratégias que permitem extrair, gerenciar e manipular o conhecimento presente nos 
agentes que integram o ambiente da organização (BATISTA, 2015). Neste sentido, Tonet 
e Paz (2006, p.75) salientam que “o compartilhamento de conhecimento nas organizações 
sofre a influência de inúmeras variáveis, que podem impactar esse processo de diferentes 
formas”. As ferramentas e práticas da GC, apresentadas em (APO,2010), permitem 
evidenciar a importância do compartilhamento do conhecimento pelos setores das 
organizações que fazem parte de um sistema composto por pessoas com diferentes 
formações e habilidades específicas. Portanto, para uma adequada gestão do capital 
intelectual, faz-se necessário que os processos de comunicação presentes garantam o 
compartilhamento do conhecimento, de forma a garantir a construção e o progresso da 
organização como um todo. 

Dentre as diferentes organizações, as Instituições de Ensino Superior (IES) que 
ofertam cursos na modalidade da educação a distância (EaD), têm se destacado por 
apresentar um ensino estruturado e organizado em conformidade com o advento das 
tecnologias de informação e comunicação. Entretanto, para que o ensino da EaD 
efetivamente vigore, é necessário que haja uma efetiva comunicação entre os agentes dos 
diferentes setores que planejam, criam e disponibilizam os conteúdos para os discentes, 
sendo este visto como agente final do sistema como explicita Lenzi (2014). Observa-se que 
os agentes, que integram a EaD, devem trabalhar em prol de um ensino sistematizado para 
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que o conteúdo e os objetivos a serem alcançados cheguem até o aluno com clareza e 
qualidade, fazendo assim que o aluno aprenda a partir dos recursos que lhe são 
disponibilizados. 

A partir dessas prerrogativas, ressalta-se que ser aluno na modalidade de educação 
a distância é permear uma estrutura composta por pessoas com os mais variados tipos de 
formações, culturas, saberes e conhecimentos. Litto e Formiga (2009) abordam que a 
educação e o conhecimento são o cerne para o desenvolvimento humano e, 
consequentemente, para sua inserção na vida social. Nesse aspecto, a metodologia EaD é 
identificada como facilitadora desses princípios da construção do conhecimento. Contudo, 
Schuelter (2010) e Nunes (2013) indicam que o conhecimento pode chegar de forma 
fragilizada e/ou segmentada aos alunos através dos canais existentes, tais como aulas, 
material didático, ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e contato com os docentes. 

Portanto, é importante compreender os processos de comunicação da EaD de “ponta 
a ponta” (isto é, desde o professor formador até o aluno, passando por todos os outros 
profissionais envolvidos) de modo a garantir uma comunicação eficiente entre todos os 
envolvidos. Uma consequência natural, será uma melhor construção de objetos de 
aprendizagem e/ou atividades avaliativas e, portanto, um melhor aprendizado por parte do 
aluno (SCHUELTER, 2010).  

Para estabelecer um processo de comunicação eficiente e, por consequência, uma 
troca de conhecimento efetiva, é essencial que todos os envolvidos conheçam o processo 
de comunicação. Nesse sentido, Cassundé, Mendonça e Barbosa (2016, p.9) relatam que 
“um planejamento que contemple toda a universidade e o estabelecimento de uma 
estratégia de implementação da EAD é, portanto, um fator chave para garantir a viabilidade 
dessa modalidade de ensino”. Assim, a integração harmônica entre as diferentes equipes 
da EaD deve capacitar seus profissionais para que estes desempenhem de forma 
adequada os seus papéis. Esta capacitação deve visar o trabalho colaborativo que, 
segundo Tarcia e Cabral (2012, p.152) “contribui de maneira expressiva na definição da 
nova identidade do professor”.  

A partir da problemática apresentada acima e assumindo que o profissional na 
modalidade EaD que elabora as atividades avaliativas para o discente realizá-las não será 
o mesmo profissional que irá corrigir e enviar um feedback dessas atividades para o 
discente, surge a seguinte pergunta científica: “Como deve ser o processo de comunicação 
entre os profissionais da EaD que elaboram conteúdo, atividades e avaliações e os 
profissionais responsáveis pela avaliação e feedback ao discente?”. Esta pesquisa 
pretende, portanto, verificar se há comunicação e compartilhamento adequado de 
informações entre agentes da EaD que constroem os conteúdos de aprendizagem - tutores, 
professores, designers educacionais e coordenadores. 
 
2 METODOLOGIA 
 

Segundo Santos (2005, p.171) a pesquisa é vista como “o processo, a forma, a 
maneira, os caminhos seguidos para alcançar respostas para uma dúvida sobre um 
problema, um fato, obedecendo a princípios, normas e técnicas”. Já Gil (2010, p.1) 
conceitua pesquisa como sendo um “procedimento racional e sistemático que tem como 
objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. Dessa forma, esta 
pesquisa tem como pano de fundo, o universo da EaD, as ferramentas e práticas da GC 
que enfatizam o compartilhamento do conhecimento.  

Pretende-se realizar uma pesquisa de natureza aplicada com abordagem mista. 
Serão aplicadas pesquisa bibliográfica exploratória (para compreensão da temática) e 
pesquisa descritiva-exploratória (para construção do processo de comunicação e 
compartilhamento existente na IES). Além disso, caracteriza-se como estudo de caso junto 
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a uma IES na modalidade EaD onde os participantes serão tutores offline, tutores online, 
tutores pedagógicos, coordenadores e professores formadores.  

A coleta de dados junto aos participantes será através da aplicação de dois 
questionários. O primeiro questionário destina-se aos tutores offline responsáveis pela 
correção das atividades avaliativas desenvolvidas pelos alunos. O segundo questionário é 
destinado aos agentes envolvidos nos cursos de graduação, que são: coordenadores, 
professores formadores, tutores pedagógicos e tutores online. 

Com base na técnica mista citada anteriormente, os questionários serão compostos 
por questões objetivas fechadas. Assim, as questões formuladas são de três tipos: de 
múltipla escolha (em que o indivíduo pode escolher apenas uma ou mais de uma 
alternativa), dicotômicas (contendo duas alternativas de resposta) e as de escala Likert, 
onde o participante pode indicar o grau de conformidade com aquilo que lhe é interrogado. 
Os questionários possuem, ainda, uma questão aberta que permitem que o indivíduo 
indique suas percepções e/ou sugestões sobre o sistema. 

Os questionários apresentam questões com mesma temática para ambos os setores. 
As questões interrogam sobre o relacionamento entre os agentes do mesmo setor e entre 
os agentes de outros setores do pedagógico da EaD. Pautados pela temática da GC, o 
questionário procura ainda descobrir quais são os facilitadores e as barreiras para o 
compartilhamento do conhecimento, e quais as práticas e ferramentas utilizadas também 
para o compartilhamento. 

 A interpretação dos dados coletados será através do método da Bardin (2010) 
aplicando as seguintes etapas: pré-análise - que sistematiza ideias, hipóteses e objetivos 
definidos; exploração do material - fase da aplicação das tomadas de decisões e tratamento 
dos resultados - onde ocorrem os testes de validação. Salienta-se que, a partir do 
tratamento dos resultados, será realizado um diagnóstico com o propósito de potencializar 
o sistema de comunicação e compartilhamento entre os agentes da EaD.  
 
4 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Esta pesquisa pretende compreender o processo de comunicação existente em uma 
IES estudo de caso. Serão aplicados questionários para os profissionais dos diferentes 
setores da IES. Pretende-se, ainda, com a análise dos dados coletados, realizar um 
diagnóstico no que diz respeito à eficácia dos processos de comunicação, procurando 
detectar falhas existentes e, se possível, apresentar soluções que possibilitem melhorar o 
compartilhamento do conhecimento entre os diferentes profissionais que compõem o 
sistema EaD, tanto no nível operacional quanto no pedagógico.   
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