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Considerações introdutórias
Este capítulo foi desenvolvido para argumentar, de
uma forma geral, os desafios enfrentados pelos docentes
universitários quando pretendem ou a eles é requisitada
a adaptação de suas disciplinas para a educação a distância ou semipresencial. No decorrer do texto, contudo,
não são examinados somente os obstáculos, mas também apresentadas formas de superá-los.
Sistematicamente, os desafios são caracterizados
no relato das experiências que um dos autores deste capítulo vivenciou durante 14 anos no trabalho acadêmico
e na participação em diferentes projetos, período em que
as Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC assumiram um papel importante na educação e em outras
áreas. Para representação do processo vivenciado, foram
selecionados projetos, nos quais se utilizaram recursos
como a Internet, intranets, CD, DVD, produções multimídia (textos, imagens, áudio, vídeo e outros) e técnicas
e ferramentas próprias de e-learning.
Tomando como princípio que as TIC são importantes catalizadoras no processo de inovação pedagógica,
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compreender a utilização que os docentes podem fazer
em seus cursos tende a ajudar no uso mais apropriado
das ferramentas atualmente disponíveis. Muitos pesquisadores têm afirmado que intercâmbios colaborativos
sobre temas das disciplinas podem ter um impacto substancial na experiência da aprendizagem (XIE; KE, 2011);
outros têm sugerido que as ferramentas de interação,
como o debate assíncrono on-line (OAD), podem melhorar o rendimento escolar, mediante promoção da interação social e criação de uma comunidade de estudantes
(BLIN; MUNRO, 2008, BRITAIN; LIBER, 1999, BUSH;
MOTT, 2009, FINDIK; OZKAN, 2010, GARROTE JURADO, 2007, GARROTE JURADO, 2012, IRWIN; BERGE,
2006, LADYSHEWSKY; GARDNER, 2008, UBELL, 2000,
WILSON; STACEY, 2004). Observa-se, portanto, que,
apesar de obstáculos e enfrentamentos, há profissionais
da administração, docentes, pesquisadores e estudantes
interessados no investimento tecnológico, que se reverta
em melhoria do ensino e da aprendizagem.
Durante o capítulo, várias vezes são feitas referências à ferramenta de Sistemas de Gestão de Aprendizagem (SGA). Globalmente, existe uma tendência à utilização de diferentes conceitos para descrever um SGA.
Neste texto, ele é definido como um programa de informática que integra funções para a docência, aprendizagem, avaliação e administração de cursos destinados ao
ensino. Terminologicamente, existe também uma diversificação nas expressões que nomeiam os SGA, tais como
Sistema de Gestão da Aprendizagem ou Entornos de Ensino Virtual, com uso habitual das siglas em inglês ‘LMS’
e ‘VLE’, respectivamente.
Um SGA é uma ferramenta TIC adequada para a
comunicação de estudantes, docentes e outros participantes, sendo útil também para distribuir material das
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disciplinas e trabalhar documentos conjuntamente, além
de possibilitar a realização de avaliações digitais, entre
outras possibilidades (BRITAIN; LIBER, 1999, DUTTON;
CHEONG; PARK, 2004, SEEGER; ÅSTRÖM, 2005, GARROTE; PETTERSSON, 2007, GARROTE, 2012). Atualmente, existe uma grande oferta de programas com essa
proposta, tanto os comercializáveis (WebCT, por exemplo) como os de código aberto (a exemplo do Moodle).
No mercado, observa-se uma disponibilização de
produtos variados nessa linha, sendo que as especificidades ficam por conta das fusões entre companhias desenvolvedoras de aplicações para Internet, tais como a
ocorrida entre BlackBoard e WebCT, dois dos SGAs mais
dominantes de um mercado, nos quais o inglês é a língua de referência. Dado que o idioma utilizado em um
SGA pode ser uma importante argumentação para sua
aplicação, muitos países, nos quais a língua inglesa é o
idioma materno, desenvolvem seus próprios SGA.
Diante das possibilidades e dos desafios, o objetivo
deste capítulo é oferecer, aos docentes e demais profissionais do ensino superior, referências e reflexões sobre
os problemas que podem emergir durante e depois de
adaptar a concepção e a metodologia que se emprega no
ensino superior ao utilizar ferramentas TIC. A apresentação dos obstáculos não se limita, contudo, a sua descrição, mas o capítulo oferece também possibilidades para
transformar formas de ensinar e de aprender mediadas
pelas TIC.
Exemplos de cursos implementados com o uso de
ferramentas TIC
As experiências apresentadas na sequência descrevem situações vivenciadas em diferentes contextos. A se209

leção dos exemplos tem como base o potencial que oferecem para mostrar que, se não forem consideradas as
possibilidades pedagógicas do uso de ferramentas TIC
e as necessidades de aprendizagem de cada contexto,
existe um grande risco de fracasso na implementação da
educação a distância.
Experiências na Universidade de Borås no ensino a
distância e semipresencial
Para atender o objetivo deste capítulo, são apresentados no decorrer das próximas seções os seguintes projetos: Europas industrialisering (A industrialização da Europa), desenvolvido em 2003; Linkin Universities in Asia
and Europe in Implementing Sustainable Technology, desenvolvido entre os anos de 2003-2006; Bättrekonceptet (O
Melhor Conceito), desenvolvido em 2002; Curso Overview of Sustainable Development, desenvolvido em 2007, e
que, segundo a definição do e-learning, é mais apropriado ao objetivo aqui proposto. O propósito de apresentar
esses projetos é proporcionar aos docentes e demais profissionais da educação o acesso a uma orientação sobre a
necessidade de dispor de recursos humanos e hardware e
software apropriados para cada situação, quando do uso
do ensino a distância ou semipresencial.
O curso A Industrialização da Europa - 2003
Em abril de 2003 foi dado início na Universidade de
Borås - a um curso de 7,5 créditos, com o seguinte título:
Europas industrialisering (A Industrialização da Europa).
O curso foi aplicado em colaboração com a Universidade
de Gutemburgo, a Universidade-TV de Gutemburgo, o
programa nacional de rádio para a educação, além dos
Centros Universitários Regionais - CUR dos sete muni210

cípios que formam Sjuhäradsbygdens, ao sudoeste da Suécia. Em sua aplicação, a telecomunicação foi a técnica
mais empregada.
Avaliado com o objetivo de documentar as soluções
técnicas e as experiências dos participantes, o desenvolvimento do projeto possibilitou que, na coleta de informações, fossem observados especialmente dois quesitos:
1. estudar por meio da telecomunicação tanto a distância como presencialmente;
2. verificar como funcionaram as ferramentas das
TIC no referido projeto.
Para a avaliação foi distribuído aos participantes
do curso, no dia nove de abril de 2003, um total de 79
formulários de pesquisa, obtendo-se um retorno de 65%.
Depois da última parte do curso, em 11 de junho de 2003,
o instrumento foi novamente distribuído, obtendo-se
um retorno de 60%. Além desse recurso, também foram
usados questionários, entrevistas, notas observacionais
e um formulário que os estudantes preencheram sobre
o curso.
O curso iniciou no dia 9 de abril de 2003, sendo
definido o uso imediato de uma teleconferência, objetivando avaliar a utilização da técnica logo ao início das
atividades. Como o uso do recurso, o próprio formato do
curso também era novo para os participantes, tanto para
docentes e estudantes.
Entre o material didático foram disponibilizados
vídeos de programas de televisão, além de vídeos adicionais gravados pela Universidade de Borås, especificamente para os municípios do sudoeste da Suécia integrados ao projeto. Tanto os vídeos como os outros materiais,
preparados para o curso, foram disponibilizados para
acesso na página WEB da universidade.
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Financiado pelos membros participantes, o curso
foi oferecido a distância. Contudo, desde seu princípio
não foram analisados os possíveis gastos surgidos durante o desenvolvimento, sendo que, ao avaliá-lo, foi
identificada a necessidade de contar com especialistas
para sua implementação (pessoas com conhecimentos
estratégicos). O fato de que minimamente 14 a 16 pessoas estiveram envolvidas em cada seção de teleconferência (incluindo os profissionais de cada município) exigiu
um esforço adicional dos organizadores. Não é objetivo
desta apresentação analisar gastos, mas é conveniente
ressaltá-los, tornando-os visíveis, assim como destacar a
necessidade de planejar formas de resolver os problemas
econômicos para realização de um projeto com o uso de
ferramentas TIC.
Durante o curso foram realizadas quatro teleconferências, além da piloto efetivada no início. Essas teleconferências foram distribuídas por meio da rede de telecomunicação (Figura 1) e compreendem as seis Centros
Universitários Regionais - CUR responsáveis por cada
região. A duração de cada seção foi de aproximadamente
duas horas, com partes magistrais e material pré-gravado sobre conteúdos contemplados no projeto. Essa estratégia oferecia possibilidades aos estudantes para fazer
perguntas diretamente ao professor, o que resultava na
sensação de presença efetiva, tal como vários expressaram na avaliação. As perguntas podiam ser expostas durante o tempo reservado, sendo que o espaço da tela da
televisão foi insuficiente, quando se tratava de grupos
grandes. Assim, o ideal, nesse caso, seria usar projetores
ou outros recursos audiovisuais que aumentassem a sensação de presença física.
O curso foi disponibilizado por meio de um portal
protegido por usuário e senha, oferecendo possibilida212

des aos participantes para acessar o material também
após as teleconferências. Nesse portal eram descarregáveis: gravações das teleconferências (Streamning Video);
gravações dos municípios de Sjuhäradsbygden; transparências (Slideshow); programas; anotações dos encontros;
gravações de outras páginas WEB.
As reflexões sobre o projeto podem ser divididas
em duas partes: as que expressam potencialidades e as
que expressam fragilidades. As potencialidades foram:
a) boa resposta dos participantes, especialmente, quando
os encontros se alternavam entre os convidados, momentos de reflexão, imagens (ROWNTREE; OPEN UNIVERSITY. INSTITUTE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY,
1994); b) uma avaliação positiva sobre o uso da teleconferência, ainda que algumas vezes não funcionasse satisfatoriamente; c) grande aceitação das descargas das aulas
gravadas depois de sua realização; d) o reconhecimento
do trabalho dos docentes e dos convidados.
Entre as fragilidades foram verificadas: a) limitações da técnica; b) problemas no funcionamento das
teleconferências, limitando os diálogos em tempo real
(LEASK, 2001); c) falta de confirmação de recebimento
das respostas encaminhadas; d) não compreensão de
perguntas por serem de difícil captação (MORGAN;
O’REILLY, 1999), deixando dúvidas aos participantes; e)
leitura em excesso e pouco estruturada.
As propostas dos participantes, como os aspectos
acadêmicos, o reconhecimento institucional, o número
de créditos de alocação para frequência no curso, a obrigatoriedade das literaturas referentes ao conteúdo ministrado, a revisão das formas de avaliação (MORGAN;
O’REILLY, 1999; THORPE, 2001) e aspectos avaliativos
das diferentes etapas, para poder aprovar ou para obter
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melhor rendimento no curso (SIGRÉN, 2002a, 2002b) e a
inclusão de exercícios práticos foram avaliados com a finalidade de utilização para a melhora de projetos futuros.
Ao fazer uma reflexão final em relação aos aspectos
pedagógicos, conclui-se que, se a intenção é um resultado satisfatório, os cursos com características próximas ao
apresentado suscitam um considerável trabalho de preparação e execução (RUMBLE, 1996; RUMBLE; INTERNATIONAL INSTITUTE FOR EDUCATIONAL, 1992;
THORPE, 2001), pois a qualidade do ensino mediado
pelas TIC tem relação com a experiência, a qual é adquirida com tempo. Da mesma forma, deve ser considerado
o número de pessoas implicadas (docentes, estudantes,
colaboradores, técnicos e outros), sendo necessário um
calendário detalhado para produção e execução de todas as atividades de cursos com tais características (LOCKWOOD; LATCHEM, 1998).
Projeto Vinculação de Universidades da Ásia e Europa
na Implementação de Tecnologia Sustentável - 20032006
A Universidade de Borås coordenou o projeto
Linkin Universities in Asia and Europe in Implementing Sustainable Technology (Vinculação de Universidades da Ásia
e Europa na Implementação de Tecnologia Sustentável)
entre os anos de 2003-2006. Esse projeto foi financiado
pela Comunidade Europeia e articulado com o programa Asia Link.
Foram três as universidades que participaram do
projeto: Universidade de Borås (Suécia), Universidade de Reading (Grã-Bretanha) e Universidade Gadjah
Mada (Indonésia). Essa experiência interinstitucional
teve como finalidade o desenvolvimento conjunto das
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universidades participantes em um programa de Mestrado (com duração de dois anos e com um total de 120
créditos).
As experiências desse projeto foram muito valiosas
para as universidades participantes e também para as
pessoas envolvidas: coordenadores, docentes e técnico-administrativos. Além de ampliar os contatos profissionais e pessoais entre os participantes, o projeto proporcionou um aumento da cooperação em trabalhos
desenvolvidos nos anos posteriores.
Uma das pretensões do projeto era a de utilizar o
ensino flexível e a distância dentro do programa de Mestrado oferecido pelo projeto. A principal ideia era que
tanto estudantes como professores das universidades
da Suécia, Grã-Bretanha e Indonésia pudessem estar
interconectados por meio de ferramentas TIC durante
sua realização.
A iniciativa serviria para criar uma plataforma utilizável no incremento da compreensão e da comunicação em amplos espaços geográficos e culturais, dando
suporte ao desenvolvimento sustentável do projeto. Por
isso, entre as metas estava a utilização do ensino flexível,
o desenvolvimento de aulas a distância em tempo real, a
comunicação ativa entre docentes/estudantes e a avaliação da aprendizagem entre os próprios cursistas.
Para viabilizar o projeto, foi adquirida uma sala
TIC para a Universidade de Gadjah Mada, com o propósito de que os docentes pudessem gravar aulas e que
as mesmas fossem transferidas à Universidade de Borås,
para sua distribuição. O equipamento foi adquirido em
função das limitações de banda larga dos serviços de Internet da Universidade de Gadjah Mada, o que limitava
as atividades em tempo real, como as teleconferências. A
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Universidade de Borås também adquiriu um espaço de
gravação que, por infelicidade, nunca pôde ser configurado com o protocolo de Internet (TCP-IP) da universidade.
Os problemas técnicos não foram suficientemente avaliados desde o princípio, fato que repercutiu em
dificuldades como as que resultaram da conectividade
das universidades colaboradoras do projeto, em função
do obstáculo formado diante da possibilidade de utilizar
ferramentas TIC, tecnicamente muito e avançadas com
necessidade de alta conectividade Internet. A utilização
de tais ferramentas também exigia significativos recursos econômicos e humanos.
Entre as soluções adotadas, decidiu-se por utilizar
um SGA. Novas soluções, contudo, dão lugar a novos
problemas. A utilização de um SGA no ensino exige que
os docentes adaptem sua forma de docência, sendo que
foi necessário incorporar ao projeto cursos e workshops
para a formação dos docentes para o emprego do mesmo.
Podemos concluir que o projeto começou a superar
os obstáculos, originados pelo emprego das TIC no ensino, quando se optou pela formação docente e por um
ensino a distancia, entrelaçado com as aulas (gravadas,
telecomunicação e outras) e com o planejamento e gestão dos cursos utilizando um SGA. Quando o projeto foi
concluído, os professores puderam participar em outros
projetos nos quais o conhecimento apropriado, sobre o
emprego da técnica de um SGA no ensino, foi decisivo
para a sustentabilidade, tanto quanto foi para a sustentabilidade do projeto Linkin Universities in Asia and Europe
in Implementing Sustainable Technology.
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Projeto Bättrekonceptet (O Melhor Conceito) - 2002
Uma pesquisa feita nas 100 maiores empresas do
município de Lidköping, sudoeste da Suécia, apontou
que os trabalhadores necessitavam de atualização e incrementação de seus conhecimentos em técnicas de produção. A partir de então, a Universidade de Borås passou a trabalhar de forma colaborativa com os Centros
Universitários Regionais (CUR), para implementar um
programa de educação a distância, visando suprir as necessidades das empresas e dos profissionais que nelas
atuavam.
Para essa ocasião, a Universidade de Borås teve que
desenvolver uma metodologia própria. Uma conclusão
para o desenvolvimento metodológico e pedagógico dos
cursos foi a necessidade de dedicar mais tempo para o
planejamento do curso a ser desenvolvido a distância, do
que um desenvolvido tradicionalmente (DANIEL, 1996).
A qualidade do curso a distancia depende diretamente de que o docente tenha dedicado tempo suficiente antes que inicie as atividades (BOWDEN; MORTON,
1998, RACE, 1994), pois é por meio de um planejamento
prévio que podem ser combinadas as ferramentas TIC
disponíveis com os materiais selecionados para o desenvolvimento (trabalho metodológico prévio). Para evitar
grandes equívocos, foi definida a adaptação de um curso
piloto, oferecido na modalidade semipresencial, considerando a necessidade de que os participantes pudessem: a) trabalhar colaborativamente; b) desenvolver a capacidade de pensar criticamente, analisando problemas
e soluções e desenvolvendo-se ativamente no processo
de aprendizagem permanente; c) aprender formas de comunicação efetivas (DILLEMANS, 1998, SÖDERLUND,
2000), sem, contudo, ter a necessidade de estar reunidos
fisicamente todo o tempo.
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As aulas foram gravadas e disponibilizadas aos
participantes por meio de Internet por mediação Stream
(corrente). Para os participantes que não tinham acesso
a Internet ou o acesso era limitado devido à capacidade
da banda, foram oferecidas gravações em CD ou DVD,
enviadas por correio.
O acesso da Universidade de Borås a um SGA, profissionais capacitados para dar suporte aos docentes e
estudantes sobre o emprego das ferramentas TIC e ferramentas disponíveis no SGA constituíram-se em elementos importantes, mas foram os CUR que desempenharam um papel indispensável para a implementação do
programa de educação semipresencial. Nos CUR os estudantes se reuniam uma vez por semana e, por meio da
utilização de diferentes ferramentas, estabeleciam, além
de relações entre eles, a criação de redes entre os profissionais e as empresas nas quais atuavam.
Outro aspecto relevante é que, durante o desenvolvimento do curso, o docente estava presente por meio
da videoconferência, ministrando as aulas virtualmente
com o emprego do SGA e, dessa forma, os estudantes
tinham acesso a orientações, informações sobre o curso,
acessavam a literatura solicitada, promoviam discussões
sobre seus estudos por meio de fóruns, além de outras
iniciativas que formaram as possibilidades para a aprendizagem. Além das seções por videoconferência, o docente visitava os CUR, mantendo também um contato
físico com os estudantes, várias vezes durante o curso.
Por meio do Bättrekonceptet18 (O Melhor Conceito) e o
uso de um SGA, estudantes em situação laboral puderam acessar aos estudos superiores sem a necessidade de abandonar o
trabalho. Bättrekonceptet obteve grande aceitação entre os
18 [Consultado: 2012-03-07]

218

acadêmicos, sendo que no outono de 2007 foi alcançado
um total de 1000 inscritos. Não foram somente as empresas e os próprios estudantes que elogiaram essa forma
de educação; Bättrekonceptet também obteve prêmios nacionais e reconhecimento internacional por sua inovação
pedagógica e metodológica.
Projeto Overview of Sustainable Development
Ao finalizar o projeto Linkin Universities in Asia and
Europe in Implementing Sustainable Technology - 2003-2006,
do Programa Asia Link, financiado pela Comunidade
Europeia, tomou-se, na Universidade de Borås, a decisão de que todos os estudantes da instituição deveriam
trabalhar conhecimentos básicos sobre desenvolvimento
sustentável. Por razões de cooperação e desenvolvimento de países em vias de desenvolvimento, também se decidiu possibilitar a estudantes de outros países o registro
na formação, sem incidir gastos econômicos para a matrícula. A esses estudantes foi proposto um certificado de
conclusão de Curso da Escola de Engenharia da Universidade de Borås.
Durante o planejamento do curso, decidiu-se que o
mesmo seria ministrado a distância e com ajuda de um
SGA, devido aos bons resultados obtidos durante a implementação de outros projetos. Uma vez identificado o
grupo de estudantes e planejado o conteúdo, foi analisada a metodologia mais adequada. Três parâmetros foram identificados: a) existência de um grande número
de interessados registrados no curso; b) a velocidade de
acesso à Internet em países em vias de desenvolvimento,
que não era comparável a da Suécia; c) o acesso à literatura do curso deveria ser gratuito, considerando a situação econômica de muitos alunos nesses países. Para
vencer todas as limitações existentes foi definido que:
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−− o idioma comum para todos os estudantes seria
o inglês;
−− para minimizar a gestão do curso, otimizar recursos e elevar o aproveitamento do tempo, seriam utilizadas as ferramentas que compõem um
SGA, especialmente para automatizar o máximo
possível as diferentes partes do curso, como, por
exemplo, a correção dos exames;
−− limitar-se-ia e se controlaria o tamanho máximo
de arquivos de informação que fossem distribuídos no decorrer do curso;
−− toda literatura deveria ser disponibilizada aos
participantes de forma simples; por meio de enlaces em Internet, proporcionada pelo docente
responsável pelo curso;
−− deveriam ser disponibilizadas instruções claras
sobre funcionamento do SGA e a metodologia
empregada durante a capacitação.
O Overview of Sustainable Development foi ministrado de 2007 a 2010, na Universidade de Borås, com bons
resultados, sendo também oferecido a outras universidades. Esse curso contribuiu para o aumento da consciência
entre os estudantes da importância do desenvolvimento
sustentável não somente local, mas também global.
Programa de Formação em Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC) no ensino: adaptação da
metodologia e pedagogia do ensino superior com
utilização do Sistema de Gestão para a Aprendizagem
(SGA) e Recursos Educacionais Abertos (OER) - 2012
No decorrer do ano de 2012 foi desenvolvido um
programa de formação em TIC para uma equipe de docentes do Unibave, em Orleans, sul de Santa Catarina
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- Brasil. Oferecido gratuitamente pela Universidade de
Borås, em função de um acordo firmado entre as duas
instituições, o programa tinha como pretensão fomentar
o uso das TIC no ensino superior, sendo, para isso, utilizado como base tecnológica um SGA de Código Aberto,
especificamente a Plataforma Moodle.
Entre as diferenças do programa estava a concepção pedagógica que o norteou, fugindo dos parâmetros
tradicionais dos cursos que expõem as possibilidades e
sugerem que os participantes as situem e repitam algumas atividades para aprender os mecanismos técnicos
de uso das ferramentas indicadas. Tendo a pesquisa e o
trabalho colaborativo como aspectos balizadores da proposta pedagógica, os momentos vivenciados pelos participantes se transformaram em um processo incessante
de busca e de compartilhamento das descobertas.
Considerando um de seus objetivos específicos,
o programa estimulou o emprego de ferramentas que
compõem um SGA, adaptando-as ao desenvolvimento
do ensino virtual aplicado a estudos de caso. Para tanto,
as ferramentas e a própria Plataforma Moodle foram distribuídas em memórias USB a cada um dos docentes da
formação, oferecendo um acervo incomparável de possibilidades para conhecer várias ferramentas TIC e criar
formas de explorá-las, de acordo com o interesse de cada
participante.
Não havia, portanto, uma forma pré-determinada
para cada docente adaptar sua disciplina, oferecendo, ao
contrário, múltiplas possibilidades para cada um projetar o seu percurso e personalizar a disciplina com as atividades e recursos que pareciam mais indicados. Além
dessa abertura, a forma como o curso foi ministrado
também estimulava a interação e, ao mesmo tempo em
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que aprendiam a usar uma ferramenta nova, o processo
de aprendizagem era compartilhado com os pares.

Figura 1 - Programa de formação em TIC oferecido pela
Universidade de Borås aos docentes do Unibave

Ainda é cedo para avaliar os resultados do processo, que é novo tanto em termos da diversidade de ferramentas TIC - a que os docentes do curso tiveram acesso como pela concepção pedagógica em que o programa foi
desenvolvido. Contudo, apesar dos limites da Internet,
sentidos pelos docentes, e da necessidade de ampliação
do número de laboratórios, para que a Plataforma Moodle seja utilizada mais intensamente, algumas iniciativas
estão comprovando que o programa de formação já colhe seus primeiros resultados, entre os quais:
−− a formação de uma equipe que segue estudando,
adaptando, criando e compartilhando os avanços. Por decisão dos próprios participantes do
programa essa equipe recebeu o nome de ‘Equipe Ensino Flexível’;
−− o agendamento de encontros de formação continuada, a partir do início do ano de 2013, nos
quais os participantes se responsabilizam por
compartilhar o que aprenderam, estimulando o
aprofundamento dos conhecimentos relacionados ao emprego das TIC;
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Figura 2 - Equipe Ensino Flexível constituída durante o
programa de formação em TIC oferecido pela Universidade
de Borås aos docentes do Unibave

−− a discussão de aspectos pedagógicos durante os
encontros, além das especificidades metodológicas, contribuindo para que a inserção tecnológica
seja sustentada por teorias que estimulem o trabalho colaborativo;
−− a realização de atividades articuladas com projetos criativos, nos quais os estudantes podem
compartilhar reflexões acerca de atividades realizadas durante as aulas, como a ocorrida no
Curso de Medicina Veterinária, quando os estudantes compartilharam no fórum sua percepção
acerca das questões culturais, após uma visita a
uma estrutura criada em homenagem aos indígenas. Além de estimular o respeito à diversidade
cultural, a participação no fórum proporcionou a
reflexão sobre a colonização e o trato dos animais
na região na qual a instituição está inserida;
−− a elaboração de um Programa de Apoio à Aprendizagem da Física, desenvolvido em parceria
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entre o Unibave e a Universidade Medellín (Colômbia), no qual os estudantes dos Cursos de
Engenharia de ambas as instituições estudam de
forma colaborativa na Plataforma Moodle. Surgida após o desenvolvimento do programa de
formação oferecido pela Universidade de Borås
aos docentes do Unibave, a iniciativa mostra resultados que beneficiam estudantes que, por vias
de internacionalização, têm disponíveis novas
formas de aprender mediadas pelas TIC.
Reflexões finais
Se não são consideradas as possibilidades pedagógicas do uso das ferramentas TIC e as necessidades de
aprendizagem de cada contexto, existe um grande risco
de fracasso na implementação da educação a distância.
Nesse processo de análise e consolidação de propostas,
os pesquisadores têm um papel-chave a desempenhar.
Muitas são as descobertas a serem feitas por eles,
e por outros profissionais responsáveis pelo ensino superior, acerca da forma de aprender por meio do uso da
Internet e outras ferramentas TIC na educação a distância. Uma das questões a investigar é: como os estudantes se apropriam de conhecimentos fora do entorno de
aprendizagem habitual? Responder esse e outros questionamentos, acerca das novas formas de aprendizagem
e necessidades dos acadêmicos, é imprescindível para
implementar com êxito a educação a distância ou semipresencial nas universidades do século XXI.
Não existe uma forma predefinida sobre como utilizar as TIC para adaptar o ensino às necessidades dos
estudantes e do mundo do trabalho. Contudo, atualmente, os docentes dispõem de novas ferramentas e métodos
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para levar adiante essa adaptação, reforma e distribuição
do ensino. Um bom exemplo de adequação da educação
às novas formas de aprendizagem e necessidades da sociedade é o projeto Bättrekonceptet (O Melhor Conceito).
Em seu desenvolvimento não foram somente os estudantes os beneficiados, mas também as empresas com a
atualização e melhora do seu pessoal técnico. Em decorrência, é a sociedade, em seu conjunto, a maior beneficiada. Nesse processo, a Aprendizagem Permanente (LifeLong Learning) e a nova organização entre graduação e
pós-graduação podem incrementar uma aprendizagem
flexível para estimular o acesso e a educação universitária, durante a vida profissional das diferentes áreas de
formação.
Esse tipo de adaptação da educação e inovação
pedagógica não é viável somente na Europa, mas tem
uma aplicabilidade global. Precisamente, esse enfoque
tem uma grande relevância para o desenvolvimento de
projetos internacionais, nos quais a universidade, a sociedade e a inovação com o emprego das TIC podem melhorar significativamente a pertinência e a qualidade da
educação.
No caso específico da Suécia, é por meio dos CUR
que o emprego das TIC e a formação pedagógica e metodológica dos docentes contribuem para que estudantes, excluídos de possibilidades tradicionais, possam ter
acesso ao ensino superior. São alternativas mediadas por
SGA que fomentam, portanto, uma aproximação da universidade com as reais necessidades da sociedade.
Na ampliação de possibilidades de acesso à educação formal, as TIC e, entre elas os SGA, oferecem uma
variedade de ferramentas muito amplas. E, ainda que
não sejam explorados todos os instrumentos disponíveis
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em um SGA, é importante destacar que existem muitas
possibilidades e que o uso dos mesmos pode ser adaptado ao conteúdo a ser trabalhado, à modalidade selecionada (semipresencial ou completamente a distância), à
metodologia e às necessidades de aprendizagem.
Há mais de uma década, em muitos países existe
uma considerável pressão política para o uso das TIC na
educação. Um dos exemplos é o informe da Grã-Bretanha Dearing (Comitê Nacional de Pesquisa sobre a Educação Superior), que registra na lista de recomendações
que todas as instituições devem, em médio prazo, rever
a evolução do papel dos funcionários, como resultado da
inserção tecnológica, e garantir que tanto eles como os
estudantes recebam formação que estimule o desenvolvimento do potencial de cada um (EDUCATION, 1997).
Em países europeus como a Suécia, especificamente, desde a segunda metade dos anos 90 do século XX,
políticas governamentais indicavam que a utilização das
TIC deveria ser incrementada no ensino superior, para
aumentar a qualidade da educação (REGERINGEN,
1996). Um dos resultados dessa política foi a criação do
programa nacional para o emprego das TIC nas escolas
(REGERINGEN, 1998).
Na prática, as instituições educativas geralmente
têm fomentado que o uso das ferramentas TIC no ensino
aconteça progressivamente (COLLIS; VAN DER WENDE, 2002). Contudo, realizar essa mudança e usar todo
o potencial que o emprego das ferramentas TIC oferece
na educação superior é mais difícil, quando é atribuída
aos docentes toda a carga de planejamento e execução
dos cursos.
Durante as discussões com os membros de projetos,
nos quais foram empregadas as TIC, deduziu-se que, por
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regra geral, os docentes consideram que não recebem o
apoio suficiente para aquisição dos conhecimentos necessários ao emprego dessas ferramentas na docência.
Essa falta de conhecimento supõe um esforço individual
mais profundo na hora de planejar e ministrar o curso e
o resultado é que grande parte dos docentes segue usando uma metodologia tradicional.
Entre os fatores que dificultam a inserção tecnológica também pode estar a falta de motivação para dedicar o tempo e o trabalho necessários para empregar
as ferramentas TIC ainda desconhecidas. A sobrecarga
de trabalho e a falta de tempo também são os obstáculos que impedem ao docente desenvolver métodos mais
centrados no estudante para favorecer sua aprendizagem (AL-SENAIDI; LIN; POIROT, 2009).
Para reverter esse quadro, é necessário projetar
programas de formação docente que, no mínimo, estimulem a inovação pedagógica por meio de trabalhos
colaborativos, o que minimizaria o esforço individualizado. Portanto, para utilizar as TIC no ensino, o primeiro aspecto observado é o equilíbrio entre a utilidade e
a ferramenta TIC e sua facilidade de uso (AL-BUSAIDI;
AL-SHIHI, 2010) e isso é feito com mais facilidade quando as propostas são construídas por meio do trabalho
colaborativo.
Nesse processo em construção, portanto, um dos
desafios das instituições educacionais é captar a atenção
e o interesse dos professores para que os mesmos desenvolvam o emprego das ferramentas TIC, de forma colaborativa, e percebam sua relevância para a qualidade
do ensino e para ações comunitárias (GARROTE, 2007).
Dessa forma, poderia ser mais explorado todo potencial
que as TIC oferecem para a comunicação entre estudantes, a qual pode ser decisiva para aumentar as possibili227

dades de aprendizagem (JYOTHI et al., 2007; NAGI, et
al., 2008), bem como estimular novas propostas pedagógicas para a melhora da educação superior.
É necessário também que os docentes, que pretendem ministrar curso com a ajuda das ferramentas TIC,
façam uma revisão da infraestrutura de que dispõe cada
universidade e que cada realidade desenvolva um planejamento estratégico para que tais ferramentas possam
ser empregadas. É somente com a adaptação à infraestrutura de cada realidade que se poderá chegar à criação
de uma metodologia exitosa, sendo também relevante
considerar todas as possibilidades para sua melhora, já
que a tecnologia não para de evoluir e se torna cada vez
mais imprescindível no ensino.
Na aquisição das TIC, é recomendável considerar
a necessidade de suprir a instituição com um hardware
e software de fácil emprego. Atualmente, existem muitos
meios e ferramentas TIC que poderão ser empregadas
para o cumprimento dos objetivos do curso/projeto, sendo que, nos projetos expostos nesse capítulo, é possível
conhecer como várias das ferramentas TIC foram implementadas com sucesso e outras não.
Para aumentar o uso de ferramentas TIC no ensino,
nas universidades ou faculdades, é necessário, portanto, desenvolver estratégias que incluam planos para sua
aquisição, educação e ajuda. É possível que, inclusive,
seja necessário nomear um responsável com conhecimentos técnicos, metodológicos e pedagógicos (CRAIG;
JASSIM, 1995), para assegurar-se de que os planos se
materializem, já que “Existe uma incerteza inerente entre criação e a sua realização na prática, uma vez que a
prática não é o resultado do desenho, mas uma resposta
a ela.” (WENGER, 1998, p. 233).
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E, por fim, é importante que, durante a etapa na
qual o docente está desenvolvendo um projeto com
TIC, mantenha-se uma constante comunicação entre
os pares para que exista um processo de realimentação
(feedback), como o que está acontecendo com os docentes
que participaram do programa de formação oferecido
pela Universidade de Borås ao Unibave. Essa realimentação é necessária para que a equipe possa discutir e desenvolver suas ideias, apropriando-se de outros pontos
de vista, que resultem no aumento dos conhecimentos
tanto pedagógicos como metodológicos, indispensáveis
para tornar as TIC aliadas inseparáveis da pertinência e
da qualidade do ensino superior.
Como já mencionado, o objetivo deste capítulo é
que docentes e outros profissionais do ensino superior
tenham oportunidade, mediante o acesso a projetos implementados, de refletir e compreender os processos e
problemas produzidos na utilização das TIC, ocorridos
durante e depois de adaptar o ensino presencial ao ensino semipresencial ou completamente a distância. Espera-se que a descrição das experiências amplie o conhecimento das formas de trabalho e requisitos para execução
de disciplinas e cursos, nos quais o emprego das TIC
pode vir acompanhado pela formação de parcerias que
estimulem um avanço compartilhado.
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Na encruzilhada de uma conjuntura global de crise, a
educação busca reinventar seu caminho. Se permanecer centrada
no ensino linear, mantendo a prática pedagógica nos cativeiros
disciplinares, não responderá às necessidades da realidade, que já
não são de exclusiva alçada econômica, mas atingem todas as
esferas da vida.
A obra ‘Criatividade e Inovação no Ensino Superior:
experiências latino-americanas e europeias em foco’ pretende ser
um alerta para o ‘despertar da consciência’ sobre a necessidade de
rever as práticas educacionais, que se mantêm alijadas da
realidade. Vinculados a instituições latino-americanas e
europeias, seus autores procuram elucidar percepções teóricas e
vivências de ensino, pesquisa e extensão, que representam passos
para uma educação que tenha como ponto de partida a vida e a ela
se volte, com soluções projetadas nas ou a partir das instituições
universitárias.
Ao acessar as produções desses gestores, docentes e
pesquisadores, o leitor terá a impressão de estar situado na
travessia de uma ponte, cuja cabeceira ainda está um tanto
encoberta pela neblina de um novo amanhecer, não permitindo,
ainda, descortinar os resultados de um processo educacional que
não subestima suas raízes, mas pretende contribuir para construir
o mundo desejado - o mundo para todos. Em sua elaboração, o
envolvimento de 17 instituições de educação superior e de 25
autores, em uma mesma obra, mostra que é possível atuar
solidariamente para despertar uma nova consciência, reformar o
pensamento e a instituição.
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