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Resumo: Este estudo tem como intuito discutir as estratégias adotadas na utilização dos recursos, 
mídias e ferramentas e suas contribuições na elaboração dos materiais didáticos (conjunto de mídias) 
utilizados no ensino a distância no curso Geografia Licenciatura EaD, na Universidade Federal de 
Alagoas. Para tal, analisam-se as diferenciações entre o ensino presencial e ensino a distância, seus 
limites, possibilidades e contradições, no que se referem às estratégias acadêmicas adotadas no 
processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido são lançadas as seguintes proposições: Quem são 
os professores e quais suas superações no desenvolvimento de materiais didáticos para o ensino a 
distância? Como desenvolver um material didático que leve em consideração as complexidades locais 
atreladas ao Projeto Político Curricular enquanto documentação norteadora de ações? Quem são os 
alunos e como estes se analisam no contexto ao qual se inserem? E como estimular o questionamento 
inteligente e participativo contribuindo para o desenvolvimento de comunidades de aprendizagem no 
recorte de ciberespaço ao qual estão inseridos? Com o intuito de discutir essas proposições se percebe 
a complexidade de análise no que se refere aos percursos que direcionam a prática da aprendizagem 
colaborativa por meio de um planejamento sistemático e transformador na sala de aula virtual que 
direcionam fomentar discussões mais abertas onde todos os participantes consigam expor suas ideias 
de modo sincrônico ou assíncrono estimulando a reflexões que os direcionem a uma compreensão do 
espaço geográfico, a partir da leitura miltoniana, onde se permeiam as relações sociais do passado e 
do presente organizadas e (re)produzidas pelo homem não esquecendo que neste conjunto de relações 
estão contidos os agentes transformadores do espaço e os rebatimentos destas nas vivências e 
pertencimentos aos lugares onde estão inseridos os atores sociais. Neste sentido os autores que nos 
darão suporte para tais discussões são: Brasil (2007), Mercado (2013), Mészáros (2004), Palloff 
(2002), Pires (2009), Santos (2004). 
 
 
Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Materiais didáticos para o ensino a distância. 
  
 
Abstract: This study has the intention to discuss the strategies adopted in the use of resources, media 
and tools and their contributions in the preparation of teaching materials (media set) used in distance 
learning course in Geografia Licenciatura EaD at the Universidade Federal de Alagoas. To this end, we 
analyze the differences between classroom learning and distance education, its limits, possibilities and 
contradictions that refer to academic strategies adopted in the teaching and learning process. In this 
sense are released the following propositions: Who are the teachers and what their overruns in the 
development of textbooks for distance learning materials? How to develop a courseware that takes 
into account linked to the Curriculum Policy Project documentation of actions while guiding local 
complexities? Who are the students and how these are analyzed in the context in which they operate? 
And as stimulating and intelligent questioning participatory contributing to the development of 
learning communities in cyberspace clipping to which they belong? In order to discuss these 
propositions one realizes the complexity of analysis with regard to pathways that direct the practice of 
collaborative learning through a systematic planning and transformer in the virtual classroom that 
direct foster more open discussion where all participants are able expose their ideas synchronous or 
asynchronous mode stimulating reflections that guide them to an understanding of geographic space, 
from the Miltonic reading, where permeate social relations of the past and present organized and (re) 
produced by man not forgetting that this set of relations are contained in the transforming agents of 
space and the repercussions of these experiences and belongings in the places where they live social 
actors. In this sense the authors that give us support for such discussions are: Brasil (2007), Market 
(2013), Mészáros (2004), Palloff (2002), Pires (2009), Santos (2004). 
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Introdução 

 

É por meio dos fóruns que identificaremos os laços de identidade que possibilitam aos 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem uma sistematização mais planejada e coesa para o 

desenvolvimento de qualquer pesquisa. Outro detalhe a ser analisado trata-se do fato de que devemos 

estar atentos às produções textuais que estamos digitando e inserindo no Ambiente Virtual de Ensino 

e Aprendizagem (AVEA), pois todo o conteúdo deve manter certa formalidade e minimizar os vícios de 

linguagem virtuais como a utilização de palavras abreviadas, comumente utilizadas nas redes sociais 

quando realizarmos a comunicação escrita/virtual. 

Será através da análise dos referenciais teóricos de Brito (2004) e Rozenfeld et alli (2009) que 

compreenderemos a importância da utilização dos fóruns eletrônicos de discussão como ferramenta 

essencial na condução do processo de ensino e aprendizagem o correlacionando a proposta contida ao 

longo do material didático da disciplina Organização do Trabalho Acadêmico. 

A motivação nestes processos mencionados pode ocorrer de várias formas, uma delas engloba 

a utilização de fóruns como uma das metodologias mais adotadas utilizadas na plataforma digital onde 

está inserido o AVEA potencializando as discussões sobre conteúdos e conceitos referentes ao curso 

ao qual estão vinculados os conteúdos abordados ao longo das disciplinas. É também utilizando estes 

espaços em meio digital que podemos (re)pensar com base nas informações socializadas pelos 

discentes, na disciplina Organização do Trabalho Acadêmico, seguindo as prerrogativas propostas no 

Projeto Político Pedagógico do curso Geografia Licenciatura EAD, novos horizontes os proporcionando 

colaborativamente novas reflexões sobre a própria aprendizagem. 

O discente participante de cursos Educação a Distância deverá ter certas aptidões que não 

necessariamente são as reais norteadoras do ingresso ao curso. Em primeiro lugar, qualquer ser 

humano pode ser aluno de cursos EAD – bastando estar atento em nível de ensino ao qual cursará, 

pois a depender do mesmo serão necessários comprovantes de finalização de ensino médio ou 

graduação. Outro detalhe é que a pessoa deverá ter interesse em estudar, ter conhecimentos básicos 

de acesso a Internet utilizando computador, pois é através da utilização que se acessa o AVEA. 

 

 

Procedimento Metodológico 

 

Com ênfase no desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendizagem que reafirmam o 

diálogo como caminho para a reflexão sobre temas pertinentes a discussão sobre as práticas de 

pesquisa em Geografia que foram estruturados os fóruns da disciplina Organização do Trabalho 

Acadêmico que tem como o intuito analisar 
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As ciências e o conhecimento científico: sua natureza e o modo de construção nas ciências 
humanas e sociais. Diferentes formas de conhecimento da realidade. A construção do 
conhecimento científico e a pesquisa em educação. Aspectos técnicos do trabalho científico.  
Diretrizes para leitura, análise e interpretação de textos. (UFAL, 2013) 

 

É através do AVEA, para Rozenfeld (2009) que os participantes do curso (docentes, discentes e 

tutores) utilizam-se dos objetos virtuais de aprendizagem que fomentam problematizações, por meio 

de discussões pertinentes a um tema exposto em aula, uma vez que se o conhecimento for ministrado 

apenas utilizando o conteúdo escrito poderá não atrair atenção do público alvo.  

 

 

Fig. 1. Fórum Aula 1 - A importância da leitura e da escrita. 
Elaboração: Ricardo Santos de Almeida (2013). 

 

Todos os envolvidos estiveram em constante contato, pois o curso Geografia Licenciatura EAD 

dispõe de ferramentas virtuais – a exemplo dos fóruns, mas também outros meios de entrar em 

contato com os alunos sejam via telefone, e-mail ou presencialmente através dos polos presenciais de 

Educação a Distância que viabilizam o estreitamento de vínculos e o uso do computador com acesso a 

Internet. Neste caso em específico será analisada a utilização do fórum como norteador do processo 

interativo de ensino e aprendizagem. 
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Resultados e Discussão 

 

Os fóruns eletrônicos de discussão para Brito (2004) têm como intuito maximizar as relações 

entre os sujeitos no processo de ensino e aprendizagem. Para a estruturação dos fóruns da disciplina 

Organização do Trabalho Acadêmico foi necessário enfocarmos um enredo estruturante que permeou 

a produção do material didático e a partir de seus conteúdos sugerirmos uma integração maior dos 

conhecimentos, e foi a partir da proposta de utilização dos fóruns que identificamos uma notoriedade 

no que se refere a abordagem e construção textual dos alunos, pois uma das aulas especificamente 

tratou da discussão sobre a prática da leitura e da escrita no contexto da produção de trabalhos 

acadêmicos. 

 

 
Fig. 2. Área dos fóruns na área da disciplina Organização do Trabalho Acadêmico no AVEA. 

Elaboração: Ricardo Santos de Almeida (2013). 
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Para Brito (2004) os espaços de discussão devem estar estruturados de modo a permitir a 

inserção de imagens, compartilhamento de vídeos, slides, documentos oriundos de processadores de 

texto e afins viabilizando a visualização e discussão sobre temas pertinentes ao desenvolvimento da 

disciplina estudada.  

O fórum em sua essência traz consigo o intuito da participação de indivíduos em debate sobre 

um problema determinado tendo como finalidade a expressão de ideias e opiniões embasadas num 

objetivo estruturante, como afirma Brito (2004) sobre o real significado dos fóruns, levando em 

consideração o modo único de pensar que cada discente tem sobre suas ideias referentes a um tema 

em discussão. 

No ato da tutoria a distância, o tutor no ambiente virtual diagnostica eventuais lacunas no 

processo de ensino e aprendizagem e fomentam discussões utilizando também materiais disponíveis 

na Internet, a exemplo o famoso site de vídeos que contem também documentários de curta duração 

que recomendadas suas visualizações associadas ao conteúdo contido ao longo do curso podem 

maximizar o entendimento sobre assuntos de alta complexidade. 

A avaliação nos fóruns é contínua, uma vez que sempre o AVEA proporciona aos professores, 

tutores e discentes um contínuo diálogo que potencializam o estreitamento de relações mesmo a 

distância. Sendo assim, mesmo de modo contínuo há prazos pré-estabelecidos para a realização das 

atividades e as provas são realizadas de modo presencial nos polos. 

No que se refere ao apoio operacional para Rozenfeld et all (2009), o tutor deve estar atento a 

todas as movimentações e principais dúvidas das questões em debate nos fóruns notificando ou 

solucionando a inacessibilidade de uma determinada função, como o envio de arquivos, que também 

poderão ser enviados através dos fóruns. No caso das atividades presenciais, como a avaliação final, 

devemos considerar que o conteúdo dos fóruns servirá como suporte ao estudo prévio desta atividade, 

pois ela decorre diretamente relacionada aos atributos contidos no plano de tutoria e conteúdo do 

curso EAD possibilitando uma avaliação mais saudável para todos os envolvidos a partir do momento 

em que o docente pode avaliar sua ação ao longo da disciplina. 

 

 

Considerações Finais 

 

As participações nos fóruns da disciplina se dão de modo assincrônico, ou seja, com ou sem 

imediata interação permitindo ao discente identificar particularidades referentes a temas em 

discussão. Consequentemente o percurso seguido pelo tutor e também este ao analisar as turmas que 

tutora é de fundamental importância, pois ao se produzir um relatório de acompanhamento deverá 

identificar como e se o discente participa, e para isso devemos estar atentos as funcionalidades 

existentes no AVEA. Sendo assim, autoavaliar-se só enobrece a função tutor, pois todos aprendem e 

apreendem ao longo de todo o processo, afinal, ninguém nasce pronto e acabado, estamos em 

constante processo de desenvolvimento profissional e intelectual. 
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É também através dos fóruns que são identificadas algumas limitações que requerem atenção 

dos tutores e do professor para minimizar problemas de interpretação e análise de conteúdos para o 

aluno o envolvendo mais na prática da leitura e escrita ou digitação coerente. 
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