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RESUMO 

O presente trabalho está inserido num contexto de ampliação da modalidade de ensino a 

distância na sociedade, em particular, no Grupo de Instrução Tática e Especializada da 

Organização Militar da Força Aérea Brasileira. A partir da vivência da pesquisadora 

enquanto pedagoga nesta instituição, associada às leituras como aluna do Programa de 

Mestrado Profissional em Inovações em Tecnologias Educacionais, surgiu a problemática 

de repensar sua prática profissional a partir de um planejamento pedagógico que 

considerasse práticas pedagógicas baseadas nas metodologias ativas aplicadas a educação 

a distância on-line. Levantou-se, portanto, a seguinte questão de pesquisa: A lógica de 

funcionamento das metodologias ativas pode contribuir para o desenvolvimento de 

estratégias didático-pedagógicas na modalidade de Educação a Distância? Visando 

responder tal questão e contribuir com a superação de uma abordagem pedagógica 

instrucionista, o objetivo principal foi analisar como a lógica de funcionamento das 

metodologias ativas pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias didático-

pedagógicas na modalidade de Educação a Distância. A pesquisa se fundamentou num 

arcabouço teórico composto por Kenski (2012 e 2013), que apresenta discussões sobre 

educação e tecnologia; Mattar (2017), Bacich & Moran (2018) e Filatro (2018) acerca da 

prática educativa com base em metodologias ativas em diversos contextos; Tori (2017) e 

Junqueira (2018), que levantam as particularidades do ensino a distância e da produção 

de conteúdo para esse público. O trabalho se desenvolveu a partir de uma pesquisa 

qualitativa de natureza aplicada, exploratória quanto a seus objetivos e experimental 

quanto aos procedimentos técnicos. Foi realizada uma validação por grupos de controle 

a partir da realização do Curso de Preparação de Tutores. Os dados coletados 

compreenderam a percepção dos alunos com a aplicação de questionários e, também, da 

vivência da pesquisadora enquanto tutora do grupo e  apontaram uma resposta positiva 

dos alunos diante da estratégia adotada, inspirada nas metodologias ativas. Como produto, 

se obteve um e-book que apresenta uma síntese do levantamento bibliográfico e  proposta 

aplicada aos alunos na presente pesquisa de mestrado. O e-book, tão pouco o presemte 

trabalho, não esgotam o assunto ou mesmo as possibilidades metodológicas, mas servem 

como norte e como propulsores para uma prática pedagógica mais inovadora na formação 

de alunos mais ativos no contexto da educação on-line a distância.  

 

Palavras-chave: Metodologias Ativas. EaD on-line. Práticas Pedagógicas Inovadoras.  



 

 

ABSTRACT 

The present work is inserted in the context of the expansion of distance learning in 

society, particularly in the Tactical and Specialized Instruction Group of the Military 

Organization of the Brazilian Air Force. From the experience of the researcher as an 

educator in this institution, associated with readings as a student in the Professional 

Master's Program in Innovations in Educational Technology, the problem of rethinking 

her professional practice from a pedagogical planning that would consider pedagogical 

practices based on active methodologies applied to online distance education emerged. 

Therefore, the following research question was raised: Can the logic of the active 

methodologies contribute to the development of didactic and pedagogical strategies in 

distance education? In order to answer this question and contribute to overcoming an 

instructionalist pedagogical approach, the main objective was to analyze how the logic of 

active methodologies can contribute to the development of didactic and pedagogical 

strategies in Distance Education. The research was based on a theoretical framework 

composed of Kenski (2012; 2013), who presents discussions on education and 

technology; Mattar (2017), Bacich & Moran (2018) and Filatro (2018) about educational 

practice based on active methodologies in various contexts; Tori (2017) and Junqueira 

(2018), who raise the particularities of distance education and content production for this 

audience. The work was developed from a qualitative research of applied nature, 

exploratory as to its objectives and experimental as to the technical procedures. A control 

group validation was carried out after the Tutor Preparation Course. The data collected 

comprised the perception of the students with the application of questionnaires and, also, 

the experience of the researcher as group tutor, and indicated a positive response from the 

students to the strategy adopted, inspired by active methodologies. As a product, we 

obtained an e-book that presents a synthesis of the bibliographical survey and the proposal 

applied to the students in this master's research. The e-book, as well as the present work, 

do not exhaust the subject or even the methodological possibilities, but they serve as a 

guide and as drivers for a more innovative pedagogical practice in the formation of more 

active students in the context of distance on-line education.  

 

Keywords: Active Methodologies. e-learning. Innovative Pedagogical Practices. 
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1 CENÁRIO PRECURSOR 

A educação ao longo da história atendeu a diversas necessidades individuais e 

sociais. As necessidades individuais se referem a formação da autonomia dos sujeitos; 

enquanto que as sociais dizem respeito aos conhecimentos que devem atender às 

demandas e expectativas da sociedade em relação ao papel dos sujeitos em um 

determinado tempo e espaço. 

Em sua obra “Trabalho, Educação e Inteligência Artificial”, Fava (2018) faz um 

breve histórico da relação do homem com o trabalho e sobre como a educação permeia 

essa evolução desde os primeiros hominídeos até os nativos digitais (PRENSKY, 2001), 

nascidos após o ano 2000. Para ele, quanto ao setor educacional, “Não existem mais 

alternativas a não ser aceitar, adaptar e adotar os novos paradigmas provenientes das 

tecnologias e da inteligência artificial” (FAVA, 2018, p. 07). 

O autor mostra, ao longo da história, a necessidade e capacidade do homem de se 

adaptar às mudanças e demandas sociais, desenvolvendo métodos e ferramentas. De certa 

forma isso era “fazer educação”, mesmo em uma época na qual não existia uma 

concepção formal e sistematizada sobre o processo educacional. Sobre um período 

compreendido entre 190 e 120 a.C, ele afirma: 

Nessa época, não havia escolas; no entanto, apesar de rudimentar, 

existia educação. O conhecimento, a cultura e as habilidades eram 

disponibilizadas por meio das práxis, do costume e do hábito. 

Enquanto se ensinava, aprendia-se por meio da metodologia da 

imitação. Não havia preocupação com as técnicas de ensinar, mas 

com a proximidade do grupo. (FAVA, 2018, p.17). 

É possível encontrar pontos de convergência e divergência acerca das ideias 

discutidas pelo autor para aquela época, as quais podemos discutir hoje. Há convergência 

quando pensamos em formar um indivíduo a partir das vivências do grupo e de uma práxis 

utilizando as tecnologias disponíveis. Entretanto, há divergências pela clara noção de 

intencionalidade e estruturação de educação que possuímos hoje, inserindo de forma 

planejada as tecnologias e ferramentas existentes, formando indivíduos em diferentes 

contextos históricos e socioculturais em uma formação que pode ser tão restrita quanto 

massiva, presencial ou a distância, analógica ou digital. 
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Considerando os avanços tecnológicos do final do século XX e do início do século 

XXI, podemos afirmar com base em Kenski (2012, p. 43) que “educação e tecnologias 

são indissociáveis”. Em 2010, como trabalho de conclusão de curso, apresentei uma 

monografia que tinha como ponto central discutir o uso do blog dentro do processo de 

ensino e aprendizagem. Desde a massificação do acesso da população à internet, muitos 

autores tratam sobre o uso das tecnologias, das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) e, mais recentemente, das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) em educação. A relação do processo educacional com as 

tecnologias torna-se ainda mais evidente quando se fala em Educação a Distância (EaD) 

na era digital.  

Não é possível pensar em EaD on-line sem recursos tecnológicos digitais. Para 

Silva (2012, p. 11) “A educação on-line é fenômeno da cibercultura, isto é, do conjunto 

imbricado de técnicas, práticas, atitudes, modos de pensamento e valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”. Outrora, quando 

pensávamos em educação a distância esses recursos eram, por exemplo, o papel, o rádio 

ou a televisão. Hoje, além desses, são principalmente os computadores e os dispositivos 

móveis através da internet. 

Figura 1 - A evolução da EaD 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Litto (2009) 

Embora seja um assunto de notável relevância na atualidade, principalmente em 

virtude dos rápidos avanços no campo das TDIC, a EaD não é uma modalidade de ensino 

propriamente nova. Podemos afirmar com base em uma breve observação histórica que a 

EaD se reinventou (e se reinventa) ao longo dos anos (LITTO, 2009), afirmação ilustrada 

na Figura 1. 

Independente da época, dos recursos didáticos empregados ou mesmo da 

tecnologia utilizada na modalidade de ensino a distância, essa pesquisadora acredita ser 
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razoável afirmar, com base na literatura já citada, que antes de existir uma concepção 

formal de escola, já acontecia uma formação a distância. Esta visava formar e informar 

pessoas que se encontravam geograficamente distantes de seus líderes espirituais, 

mestres, tutores e professores. 

De acordo com Silva et al. (2017), existiam indícios documentais da educação a 

distância desde as epístolas de Paulo trocadas com os primeiros cristãos. Ainda, segundo 

eles, “No século XVIII, nos Estados Unidos, mais especificamente em Boston, apresenta-

se a primeira prática de EaD de forma mais objetiva, em que um professor de taquigrafia 

passa a ofertar lições via correspondência.” 

No Brasil anúncios de jornais do estado do Rio de Janeiro ofertavam cursos por 

correspondência durante o século XX, principalmente o curso de datilografia. Para Silva 

at al (2017, n.p) este é o marco inicial da EaD no país. É importante frisar que:  

[…] o reconhecimento da EaD como proposta eficiente de ensino-

aprendizagem foi estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996), e 

regulamentada em 2005, com normatização definida na Portaria 

Ministerial nº 4361, de 2004. (SILVA, 2017, n.p) 

No âmbito local, no Rio Grande do Norte, Preti (2009) destaca, a partir de 

Bordanave (1987), o Movimento Educação de Base desenvolvido em 1956 pela diocese 

de Natal, maior sistema de educação a distância não formal do Brasil até aquele momento, 

e o Projeto Saci (Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares) em 1973. O 

primeiro, segundo Preti (2009), teve como inspiração a experiência da Rádio Satulenza 

na Colômbia; o segundo foi criado com o objetivo de estabelecer um sistema nacional de 

teleducação por satélite. 

Na Força Aérea Brasileira (FAB), de acordo com documentação existente, a 

educação a distância teve seu início no final da década de 1990. Nóbrega (2020) 

sistematizou a cronologia1 das publicações referentes a essa modalidade de ensino no 

âmbito do Comando da Aeronáutica (COMAER).  

A pesquisa se desenvolve entendendo que na atual sociedade tecnológica pautada 

nas TDIC, a educação a distância tem ganhado cada vez mais espaço nos processos 

formativos. Além de formações em diversos níveis (técnico, graduação e pós-graduação), 

                                                 
1 Tal quadro está ilustrado na seção “Educação a distância, dois universos: Mundo civil e meio 

militar” no capítulo “Reconhecimento de Área”. 
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a EAD também é utilizada na formação pessoal através de cursos e formações de 

conteúdos variados, desde cursos de culinária até cursos de aprimoramento técnico em 

áreas como física e economia, por exemplo. Esses cursos acontecem em modalidades com 

tutoria e sem tutoria, estes últimos chamados cursos autoinstrucionais. A educação on-

line modifica o cenário educacional ao passo que é modificada por ele. Conforme aponta 

Kenski (2013, p. 44): 

A rapidez dos avanços tecnológicos repercutiu no crescimento 

exponencial de novas tecnologias. Em menos de duas décadas, as 

redes informáticas deram origem a infinitos recursos que foram 

incorporados ao nosso cotidiano. Novos equipamentos digitais - 

note/net/ultrabooks, celulares, tablets e smartphones - desbancaram 

em interesse e uso os nem tão tradicionais computadores pessoais, 

oferecendo flexibilidades para para o uso em qualquer local, a 

qualquer tempo.  

A esse “uso em qualquer hora, a qualquer tempo” (KENSKI, 2013, p. 44) 

Santaella (2013) denominou “ubiquidade”. As salas de aula, que já não eram somente 

físicas, deixaram de ser acessadas apenas em computadores de mesa. Elas “migraram” 

para os dispositivos móveis e assim passaram a “acompanhar o aluno” em qualquer lugar.   

Dentro ou fora da caserna2, este indivíduo precisa estar preparado para 

desempenhar seu papel de forma a atender as demandas sociais e profissionais da 

atualidade. Diante do contexto citado, outra forma de fazer educação começou a ser 

pensada. Segundo o Fórum Econômico Mundial (2020), existem habilidades e 

competências específicas esperadas de um profissional do século XXI. O relatório oficial 

do último fórum, que ocorreu em 2020, em Davos/Suíça, apresentou 15 habilidades 

consideradas essenciais até 2025. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 De acordo com o dicionário Michaelis online caserna  é a Habitação ou alojamento de soldados 

dentro de quartel. 
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Figura 2 - Habilidades profissionais esperadas até 2025 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados apresentados no FEM 20203 

Aos indivíduos, num dado momento histórico, era suficiente desempenhar um 

papel passivo e de mero receptor de conteúdos. Atualmente, devido às necessidades 

sociais e do trabalho, esses sujeitos precisam desenvolver seu senso crítico, gerir suas 

emoções e trabalhar de forma colaborativa em equipes multifacetadas. Buscam 

desenvolver sua criatividade sob pena de não se encaixar num mercado de trabalho cada 

vez mais dinâmico e competitivo (CHIAVENATO, 2010).  

Estamos vivenciando um momento de transição de um ensino conteudista e 

focado no professor para uma aprendizagem com foco no aluno (TORI, 2017, n.p) e para 

a formação de competências e habilidades. Ou seja, passa de uma aprendizagem passiva 

para uma aprendizagem ativa (VALENTE, 2018, n.p). Portanto, mais do que saber um 

conteúdo, é preciso saber o que fazer com esse conteúdo e perceber o seu papel enquanto 

indivíduo e profissional em um determinado contexto. 

É nesse momento de adaptações aos novos tempos, às novas tecnologias e ao perfil 

profissional que emergem as discussões e conceituações sobre as metodologias ativas. É 

importante destacar que elas não surgiram de uma hora para outra como uma solução 

pronta, elas ganham uma identidade à medida em que se constroem, são uma forma de 

conceber e fazer educação utilizando vários métodos (BACICH e MORAN, 2018, n.p). 

                                                 
3 FEM - sigla em português para Fórum Econômico Mundial. Disponível em: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf. Acesso: 06 de junho 2021. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
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Mattar (2017, p. 19) afirma de forma categórica que “Metodologias ativas não são 

novidade” e lembra que Paulo Freire (1921-1997) “[...] já defendia uma postura mais 

ativa dos alunos no processo de ensino e aprendizagem”. Nessa mesma linha Bacich e 

Moran (2018, n.p) citam William James, John Dewey e Édouard Claparède, como 

exemplo de autores os quais defendem ideias basilares para as metodologias ativas, como 

a aprendizagem pela experiência e o desenvolvimento da autonomia do aprendiz. 

No Grupo de Instrução Tática e Especializada (GITE) as metodologias ativas 

começam a ser discutidas a partir do Plano de Modernização de Ensino da Força Aérea4. 

O Plano apresenta uma nova abordagem de ensino e aprendizagem a ser utilizada nas 

Organizações de Ensino (OE). Além disso, estabelece diretrizes e planos de ações 

concretas com o intuito de, conforme o próprio documento, “[...] superar uma concepção 

obsoleta de ensino tradicional” (BRASIL, 2017, p. 35), substituindo-a progressivamente 

por uma visão mais ativa, moderna, menos conteudista e com foco no desenvolvimento 

de competências e habilidades por parte dos alunos. O documento trouxe vários 

desdobramentos tanto para o ensino presencial quanto para o ensino a distância no âmbito 

da Força Aérea Brasileira (FAB), inclusive no GITE, locus do presente trabalho. 

Embora exista um trabalho em fase de consolidação em relação a EaD, bem como 

no que diz respeito às metodologias ativas voltadas para o ensino presencial, não existe 

ainda na Força Aérea e são raros os trabalhos acadêmicos no meio civil que tratam de 

forma prática a questão da lógica das metodologias ativas aplicadas a EaD on-line. É 

possível encontrar trabalhos de fomento a esse campo de pesquisa, como o estado da arte 

realizado por Fonseca e Mattar (2017) mas, a escassez de trabalhos sistematizados sobre 

a prática de ensino e aprendizagem envolvendo o ensino totalmente on-line e as 

Metodologias Ativas (MA) mostrou que esse é um campo fértil para o desenvolvimento 

da pesquisa. 

O presente texto se organiza em cinco capítulos cujos títulos foram inspirados e 

adaptados de expressões militares. Foi assim que o primeiro deles, tradicionalmente 

chamado “Introdução”, recebeu o título “Cenário Precursor”, pois é isto que os militares 

fazem antes de executar uma missão: eles reconhecem o terreno no qual vão atuar a partir 

de uma visita precursora. É neste tipo de visita, menos detalhada do que um 

                                                 
4 O plano de modernização de ensino é uma documentação interna expedida pela Diretoria de 

Ensino da Aeronáutica - DIRENS e faz parte de uma série de documentos que orientam ações 

dentro do âmbito das Organizações de Ensino (OE) da FAB. 
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reconhecimento de área, que são encontradas as primeiras impressões sobre o local. 

Considerando o contexto desse trabalho, não será diferente.  

O primeiro capítulo apresenta o contexto no qual a pesquisadora está imersa: 

delimita o objeto de pesquisa, apresenta a organização do trabalho, a problemática em 

torno da qual gira o estudo, bem como a justificativa. Por fim, são apresentados os 

objetivos geral e específicos. No Capítulo 2, intitulado “Reconhecimento de Área”, foi 

realizado um levantamento das pesquisas envolvendo as temáticas centrais do presente 

trabalho, bem como a apresentação dos autores que fundamentam o estudo e que são os 

norteadores da base teórica da pesquisa. Já no terceiro capítulo, chamado “Tática 

Metodológica”, será apresentado o trajeto metodológico da pesquisa e a explicação 

detalhada de como ela se deu e quais caminhos percorreu. O quarto capítulo recebeu o 

nome de “Campo de batalha”. Neste, vamos apresentar a aplicação da pesquisa 

propriamente dita, os resultados e discussões à luz de autores referência nas temáticas 

trabalhadas, em especial aqueles referencidos no presente trabalho. No capítulo “Das 

lições aprendidas”, apresentamos tudo que foi amadurecido até aqui em termos de 

pesquisa de acordo com os objetivos propostos. Por fim, o último capítulo desta 

dissertação, intitulado “Novos voos” , são discutidas possíveis linhas para a continuidade 

do trabalho e ações a serem tomadas. 

1.1 PROBLEMÁTICA 

Diante de tudo que foi contextualizado e apresentado, esta pesquisadora percebeu 

a existência de um campo de trabalho a ser investigado, considerando sua necessidade e 

aplicação não apenas no campo militar, mas em qualquer realidade de trabalho com e-

learning5.  

Considerando a demanda atual que envolve a formação a distância, a superação 

de uma concepção de ensino conteudista e pouco criativa, na qual o aluno assume uma 

postura passiva de mero receptor que tem como principal ação a leitura e consulta de um 

volume enorme de materiais, levantou-se a seguinte questão: A lógica de funcionamento 

das metodologias ativas pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias 

didático-pedagógicas na modalidade de Educação a Distância? Ou seja, que torne o 

aluno protagonista de seu processo de aprendizagem e que seja capaz de desenvolver 

                                                 
5 O e-learning ou ensino eletrônico corresponde a um modelo de ensino não presencial apoiado 

em Tecnologia da Informação e Comunicação. 
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competências e habilidades como autonomia, pensamento crítico, solução de problemas 

e tomada de decisões. 

Além dessa questão central, algumas problematizações periféricas foram 

levantadas: Podemos inferir que o problema não está na pouca familiaridade com o 

suporte, considerando que usam computadores, tablets e smartphones nos seus 

respectivos cotidianos? Será que os alunos costumam só consumir conteúdos e não criar 

conteúdos em suas vidas digitais? Eles se enxergam como produtores de conteúdo? Eles 

reconhecem o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) como uma sala de aula? Será 

que eles possuem sugestões de como fazer deste um processo de aprendizagem mais 

ativo? Essas e outras questões vão compor os questionários a serem aplicados aos sujeitos 

da pesquisa no decorrer das etapas metodológicas.  

1.2 JUSTIFICATIVA 

A modalidade de Educação a Distância (EAD) está presente no Brasil há mais de 

um século, embora seu reconhecimento e respaldo legal tenha seu marco apenas em 1996 

a partir do Art. 80 da Lei 9.394 de Diretrizes e Bases da educação (LDB). Com o advento 

do que Saraiva (2010, p. 19) chamou de “universo digital”, ocorreu um maior alcance de 

atuação, democratização e um claro impacto no sentido de renovar o que se sabia até 

então sobre como fazer Educação a Distância. Essa modalidade de ensino, nos dias atuais, 

dispõe de ferramentas que permitem uma prática mais interativa, rompendo as barreiras 

de tempo e espaço em interações síncronas, como no caso dos chats, ou assíncronas, no 

caso dos fóruns. O processo de aprendizagem pode, graças ao avanço das TDIC, 

acontecer em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). 

Considerando o aspecto social, o atual ritmo de trabalho e as dinâmicas familiares, 

que muitas vezes impedem uma pessoa de realizar determinado curso ou dar continuidade 

aos seus estudos, a EaD surge como uma possibilidade para que essas pessoas realizem 

sua formação a partir de um ambiente on-line, dentro de um horário e dinâmica pessoais 

as quais atendam suas demandas particulares. 

Um novo cenário surge, portanto, no âmbito da educação, a partir destes avanços 

e da aplicação das TDIC em contexto educacional. Um dos primeiros desdobramentos foi 

o aumento da oferta e matrículas na modalidade de educação a distância. É possível 

perceber isso ao comparar os números do censo realizado pela Associação Brasileira de 
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Educação a Distância. Apresentamos a seguir alguns dados apresentados no censo 2018, 

publicado em outubro de 2019. 

Gráfico 1 - Quantidade de cursos oferecidos em EaD no Brasil em 2017 e 2018 

 

Fonte: Censo EaD ABED 20186 

 

Gráfico 2 - Evolução do total de matrículas 

 

Fonte: Censo EaD ABED 20187 

No âmbito das empresas e instituições, isto também se caracteriza como 

ampliação de possibilidades pois, permite a oportunidade de capacitar seus efetivos 

dentro do horário funcional sem que o funcionário precise se afastar do espaço físico no 

qual trabalha, como aponta Santos (2010): 

A EAD por suas características de flexibilidade e interatividade 

atende com maior velocidade a construção de conhecimentos nas 

organizações. Ela possibilita o treinamento de seus colaboradores 

com rapidez e agilidade, contribuindo diretamente com a redução de 

                                                 
6 Disponível em: http://abed.org.br/arquivos/CENSO_DIGITAL_EAD_2018_PORTUGUES.pdf 

Acesso em 15 de maio de 2020. 
7 Idem. 

http://abed.org.br/arquivos/CENSO_DIGITAL_EAD_2018_PORTUGUES.pdf
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custos com treinamento, maior alcance territorial e melhoria na 

gestão dos recursos humanos. (SANTOS, et al. 2010, p. 04) 

Seguindo essa mesma tendência social e corporativa, a FAB vem fazendo uso nas 

últimas décadas do ensino a distância em cursos de atualização e capacitação pós-

formação de seu efetivo no sentido de atender às novas demandas formativas, no que diz 

respeito a manter o efetivo atualizado com o menor custo possível, sem com isso abrir 

mão de sua premissa institucional de caráter militar. É importante destacar, para fins de 

registro histórico, que em virtude da pandemia decretada pelo contágio de Covid-19, 

paralelamente ao que já vinha sendo implementado, a FAB, viu na educação on-line a 

alternativa para que alguns cursos, especialmente os de formação, que tem impacto direto 

na complementação e fluxo de quadros, não sofresse solução de continuidade.  

Dentre as políticas educacionais adotadas pelo Sistema de Ensino da Aeronáutica 

(SISTENS) está o Plano de Modernização do Ensino na Aeronáutica, oficializado a partir 

do PCA8 37-11 (2017). No caso aqui exposto, trata-se do Plano de Modernização do 

Ensino. Este plano tem como escopo elencar diretrizes e padronizações para a 

coordenação e execução dos cursos de formação, pós-formação e aperfeiçoamento 

ministrados pela entidade militar. A institucionalização do ensino por competência, 

adotando-o como concepção pedagógica, é uma dessas diretrizes.  

Visando cumprir o que está previsto na referida documentação, a FAB já está 

realizando ações nesse sentido. Um exemplo disso é o fato dos órgãos de ensino terem 

implementado em seus principais cursos presenciais as metodologias ativas de 

aprendizagem, fazendo uso majoritariamente da sala de aula invertida, em um claro 

movimento de adaptação às novas mudanças e necessidades educacionais de seus alunos.  

Quanto aos cursos operados pela instituição de forma remota, essa prática é ainda 

incipiente, no entanto, há a intenção por parte do GITE de realizar mudanças também 

nesse campo da educação. É daí que surge a coerência entre este projeto de pesquisa e o 

momento vivido pela instituição. Sobre a EaD, o documento afirma:  

A tendência no ensino é gradativamente tornar inexistente a questão 

entre a distinção de cursos presenciais e a distância. Grandes 

instituições já nivelaram o ensino para uma metodologia híbrida em 

que o ensino presencial e o EAD caminham juntos e sempre 

                                                 
8 PCA é a sigla atribuída à coleção de documentos que dizem respeito aos Planos do Comando da 

Aeronáutica. 
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permeados por mediações tecnológicas. No contexto atual de novas 

tecnologias, o cenário de EAD evolui constantemente, trazendo à 

tona a necessidade de implantação dessa modalidade no contexto do 

ensino militar. (BRASIL, 2017, p. 54) 

Dentre as unidades de ensino responsáveis por executar o Plano de Modernização 

de Ensino (PME) está o Grupo de Instrução Tática Especializada (GITE), situado na Base 

Aérea de Natal-RN. Esta Organização Militar ampliou recentemente sua oferta de cursos 

EaD e está, desde o ano de 2018, realizando a “transposição didática” (CHEVALLARD, 

1991) de mais cursos. Basicamente o trabalho consiste em realizar a transição didática de 

um oferta presencial para uma EaD on-line. Tal trabalho já é mais um desdobramento das 

ações previstas na PCA 37-11. É possível mostrar de forma objetiva esse movimento ao 

fazer o levantamento da oferta de cursos a distância on-line e da quantidade de alunos 

matriculados nos anos de 2018, 2019 e 2020. 

Gráfico 3 - Número de cursos a distância ofertados pelo GITE desde 2017 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos relatórios da seção de planejamento do 

GITE, ANO. 

 

Gráfico 4- Quantidade de alunos matriculados em cursos a distância no GITE  
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Fonte: Elaborado pela própria autora com base nos relatórios da seção de coordenação 

de cursos e apoio ao aluno do GITE, ANO. 

A partir da experiência da proponente como uma das assessoras pedagógicas da 

unidade, observando as orientações do PCA e o formato que os cursos a distância da 

instituição possuem. Identificou-se que, embora se faça um uso mais efetivo das 

tecnologias digitais, isso não necessariamente vem sendo convertido na superação “de 

teorias ou práticas obsoletas”, conforme pede o plano de modernização (BRASIL, 2017). 

É possível observar que é reproduzido no ambiente virtual o formato instrucionista 

de ensino e o modelo de sala de aula tradicional. Viu-se, portanto, a possibilidade de 

estimular a superação dessa concepção de ensino, dando espaço para uma visão 

construcionista de ensino e uma aprendizagem mais ativa, na qual o aluno é agente 

protagonista em seu processo de aprendizagem tal qual aponta Silva (2012, p.14): 

[...] em educação online é fundamental não subutilizar a disposição 

comunicacional própria da internet: a interatividade. Isto é: para 

superar o ambiente virtual de transmissão que apenas acomoda 

pacotes de informação e de exercícios a serem assimilados e 

cumpridos, precisamos investir na criação de cursos interativos, 

baseados em ambientes virtuais de aprendizagem que permitam a 

participação e a colaboração dos aprendizes na construção da 

comunicação e do conhecimento. 

É preciso, ainda, considerar as particularidades da EaD on-line no qual o processo 

de ensino e aprendizagem precisa acontecer sem que professores e alunos compartilhem 

de um mesmo tempo e um mesmo espaço físico. Sobre isso Kenski (2013, p. 85) afirma: 

Muilenburg e Berge (2001) alegam que os estudantes costumam se 

sentir isolados e apreensivos nesses novos ambientes. Uma das 

principais causas é a falta de interação com os demais participantes, 

assim como de apoio e presença do professor para lhes dar 

orientação. É preciso garantir aos alunos on-line condições 

favoráveis para seu envolvimento, sua aceitação, seu pertencimento 

ao grupo e sua busca de colaboração.  

Considerando todo o exposto, a pesquisa se justifica dada sua relevância para o 

contexto educacional no qual se encontra, uma vez que o GITE passa por um momento 
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único em sua história com a ampliação do ensino a distância e as remodelagens de cursos 

que estão ocorrendo. É, portanto, terreno fértil enquanto campo de pesquisa que pode, 

inclusive, encontrar continuidade na aplicação da proposta em trabalhos futuros. Outro 

fator relevante é o ineditismo da proposta relacionada ao campo militar. Além da 

contribuição no campo profissional da pesquisadora, a pesquisa apresenta reflexões que 

poderão ser úteis não só para o meio militar, mas para as instituições de ensino que 

trabalham com cursos on-line como um todo, sejam elas públicas ou privadas. Nesse 

sentido, apresentamos a seguir os objetivos do estudo, por meio dos quais se pretende 

desenvolver estratégias com base nas metodologias ativas que promovam a inovação das 

práticas de ensino em cursos a distância on-line. 

1.3 OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

 Analisar como a lógica de funcionamento das metodologias ativas pode contribuir 

para o desenvolvimento de estratégias didático-pedagógicas na modalidade de 

Educação a Distância. 

Objetivos Específicos: 

 Verificar quais aspectos das metodologias ativas melhor se adaptam a EaD on-line;   

 Identificar os principais recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

relacionando-os com uma prática pedagógica voltada para o uso de estratégias mais 

ativas; 

 Desenhar e aplicar estratégias ativas voltadas para o protagonismo do aluno no 

processo de aprendizagem por meio eletrônico; 

Na próxima seção vamos explorar os trabalhos que já foram realizados e o que 

pensam os autores sobre os principais temas que envolvem a seguinte pesquisa. É 

importante frisar que trata-se de um recorte teórico e que existem diversos outros 

autores que exploram a área sob diferentes pontos de vista. 

2 RECONHECIMENTO DE ÁREA 

Quando defendemos uma ideia, não caminhamos sós. Trazemos conosco um 

repertório de ideias as quais não eram nossas até que cruzassem nossa história. 
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Caminhamos pelo trajeto já traçados por outros até sermos capazes de traçar nosso próprio 

caminho. Isto não significa, de forma alguma, que aqueles que primeiro pensaram e 

primeiro disseram, deixaram de existir em nosso repertório. Eles seguem imbricados em 

nós. 

Embora em um primeiro momento a pesquisa científica possa parecer um 

processo solitário e, de certo modo o é, se analisarmos essa situação a partir de um novo 

prisma, perceberemos a impossibilidade um pesquisador caminhar sozinho. As ideias se 

fundem de tal forma que não há referência teórica capaz de dar conta do repertório e das 

vozes as quais ecoam em um trabalho acadêmico. 

Concordamos com uns, discordamos de outros. A partir desse “debate” de ideias, 

formamos nossas próprias concepções políticas, de ser humano, de ensino, de trabalho, 

de sociedade e de educação. Desenvolvemos nosso “quefazer” (FREIRE, 2014), mas não 

sem referenciar e creditar os que nos antecederam na busca por determinadas respostas. 

Neste capítulo serão apresentadas as pesquisas relacionadas ao uso das 

metodologias ativas em e-learning. Foram considerados trabalhos que se inspiram no 

conceito chave de metodologias ativas e que foram capazes de fomentar o protagonismo 

do aluno em oposição a uma postura passiva e receptora de conteúdos. Foi dado um 

enfoque especial para trabalhos que apresentaram estratégias ativas voltadas para a 

educação on-line.  

Serão apresentados autores com trabalhos de longa data e uns com publicações 

mais recentes - mas não menos importantes. Algumas obras são relevantes independente 

de seu tempo. Cada referencial foi importante na composição dessa pesquisa e ajudou a 

compor a base que se forma na construção do trabalho. 

2.1 PESQUISAS RELACIONADAS  

Dentro do contexto da produção científica sobre as temáticas envolvidas na 

pesquisa, foram realizados levantamentos em portais relevantes no campo científico 

relacionados ao objeto de estudo em questão, a fim de investigar o que tem sido 

pesquisado sobre o uso de metodologias ativas na Educação a Distância, particularmente 

na modalidade on-line9. 

                                                 
9
 Como vimos no primeiro capítulo, a educação a distância é uma modalidade de ensino que 

passou por várias fases. A educação on-line compõe a mais recente dessas fases e foi possível a 

partir do advento da internet e dos computadores pessoais. Para Silva (2012, p. 11) “[...]Por este 

termo entenda-se o novo ambiente comunicacional que surge com a interconexão mundial de 
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Para Echer (2001) apud Ferenhof e Fernandes (2016, p. 550) “a revisão da 

literatura serve para reconhecer a unidade e a diversidade interpretativa existente no eixo 

temático em que se insere o problema em estudo, para ampliar, ramificar a análise 

interpretativa”. 

Dentre os tipos de pesquisa bibliográficas, foi escolhida a Pesquisa Bibliográfica 

Narrativa por entender que seria a que melhor serviria aos propósitos desta pesquisa. 

Sobre esse tipo de pesquisa, Ferenhof e Fernandes (2016, p. 551) afirmam ser esse um 

perfil de pesquisa mais exploratório, sem critérios muito rígidos e não pretendendo 

esgotar todas as fontes de pesquisa. 

As metodologias ativas tem ocupado espaço cada vez maior tanto nas instituições 

de ensino, quanto no contexto acadêmico. Mattar (2017, p. 20) apresentou em seu livro 

“Metodologias Ativas para a educação presencial, blended e a distância” um gráfico que 

mostra o aumento das pesquisas envolvendo o termo “metodologias ativas” em títulos de 

trabalho em língua portuguesa no Google Acadêmico entre 2001 e 2016. Esse gráfico é 

capaz de nos dar noção de como as pesquisas nessa área vem aumentando (Gráfico 5).  

Gráfico 5 – Citações da expressão “Metodologias Ativas” no Google Acadêmico 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Mattar (2017, p.20). 

No caso desse trabalho, para atingir o objetivo geral proposto, foi necessário 

transitar em profundidades distintas por várias temáticas da educação, como: educação a 

distância, metodologias ativas, aprendizagem colaborativa, aprendizagem ativa e 

ambiente virtual de aprendizagem. Alguns destes temas são centrais e outros periféricos. 

Deste modo, optou-se por fazer o presente levantamento considerando as temáticas 

centrais: Metodologias Ativas; Educação a Distância e Aprendizagem Ativa; e a busca 

                                                 
computadores e das memórias dos computadores, principal suporte de trocas e de memória da 

humanidade a partir do início do século XXI”. 
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combinada do termo “Metodologias Ativas”, “Educação a Distância”, “Aprendizagem 

ativa” e “Educação a Distância”. 

A pesquisa foi realizada no Google Acadêmico, no catálogo de Dissertações e 

Teses da Capes, no portal de periódicos da Capes, no repositório institucional da UFRN 

e na Rede BIA (Rede de Bibliotecas Integradas da Aeronáutica), visando verificar o 

impacto local, institucional e nacional das temáticas nos últimos cinco anos.  

No Google Acadêmico foram realizadas buscas considerando os trabalhos 

publicados de 2015 a 2019. Foram aplicados os filtros “classificar por relevância”, 

“pesquisar páginas em português” e foram desconsideradas patentes e citações. Os 

números altos apresentados quando houve buscas pelos termos isolados não 

necessariamente se traduziram em trabalhos relevantes dentro da pauta desta dissertação. 

Poucos dos trabalhos que retornaram nas pesquisas possuem realmente relação 

com o uso de metodologias ativas em educação a distância. A maioria deles problematiza 

uma das temáticas e quase nenhum apresenta uma aplicação real das metodologias ativas 

para a EaD on-line. A maioria se limita a discutir ou mencionar o assunto.  

Por esse motivo foi realizada a busca a partir da combinação dos termos entre 

aspas, o que limita a busca a trabalhos que de fato apresentam os termos destacados em 

seu corpo. Tal tipo de busca - mais específica - retornou em número significativamente 

menor de trabalhos e mesmo dentre estes, poucos problematizam a questão do uso de 

metodologias ativas em um contexto educacional no qual professores e alunos interagem 

apenas por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, sem contato físico.  

No Catálogo de Dissertações e Teses da Capes, foram selecionados os filtros que 

apresentam as teses e dissertações acadêmicas e profissionais na área da educação de 

2015 a 2019. Foram selecionados ainda os filtros de “Grande Área do conhecimento: 

Ciências Humanas”. Quanto aos demais filtros, foram selecionados os relacionados à 

Educação, sendo um dado importante para considerar ao se deparar com o número de 

resultados. Assim como no Google Acadêmico, mesmo reduzidos, os números 

encontrados não necessariamente se converteram em trabalhos específicos sobre a 

temática abordada neste trabalho. 

No portal de periódicos da Capes foi realizada a busca no módulo avançado. 

Foram aplicados filtros de busca por artigos que selecionassem os trabalhos dos últimos 

cinco anos, escritos em qualquer idioma que continham em qualquer parte do texto as 

palavras exatamente como estavam sendo buscadas. Aqui, também, foram realizadas as 

buscas a partir dos textos isolados e da combinação destes. 
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Já no repositório institucional da UFRN as buscas foram realizadas considerando 

o filtro de tempo - trabalhos publicados entre 2015 e 2019 - e o filtro relacionado ao 

assunto - “Ciências Humanas, Educação” -. Ao realizar a pesquisa a partir de dois temas 

combinados, aplicamos os filtros “assunto” e “contém” e foram adicionados os grupos de 

palavras-chave as palavras “Metodologias Ativas”, “Educação a Distância” e 

“Aprendizagem ativa”, usando o mesmo filtro de tempo. Nesse caso, a pesquisa não 

apresentou resultados. 

Por fim, para verificar a relevância da proposta de pesquisa em pauta no campo 

profissional, foi realizada a busca na Rede de Bibliotecas da Aeronáutica - a Rede BIA. 

Foi utilizada a aba “busca combinada” e selecionados os filtros de tempo, buscando 

trabalhos de 2015 até 2019; ainda utilizou-se os filtros de “assunto” e “qualquer 

biblioteca”, entendendo qualquer biblioteca por “qualquer biblioteca do comando da 

aeronáutica”. Foram excluídos do resultado os livros disponíveis para consulta que 

figuravam no acervo. Desta forma chegamos ao seguinte cenário: 

Tabela 1 – Pesquisas relacionadas 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

Tais resultados evidenciam o crescente interesse pelas temáticas centrais deste 

estudo nos últimos anos, entretanto, de forma isolada. Quando a busca foi realizada a 

partir dos termos combinados e feita a seleção a partir dos títulos e resumos dos trabalhos, 

poucos se converteram realmente em trabalhos que problematizam a prática pedagógica 

envolvendo metodologias ou estratégias ativas na EaD on-line. Tal recorte evidencia a 

relevância do presente trabalho no fomento à pesquisa científica acerca do uso de 

estratégias ativas em um contexto de educação a distância on-line em cenário nacional, 

local e institucional, visando uma aprendizagem de qualidade.  

É inegável que muito se avançou nos últimos anos em relação ao papel do 

professor no contexto escolar virtual. A despeito disso, prevalece ainda na Educação a 

Distância um forte traço da educação tradicional, que tem no professor e nos conteúdos o 
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centro do processo educativo. No que diz respeito aos alunos, estes possuem a condição 

passiva de receptores e reprodutores de conteúdos impostos.  

A literatura acerca das temáticas é ainda composta por estados da arte e por relatos 

de experiência em contextos específicos que usam, em geral, uma determinada 

metodologia ativa e não abordam como explorar as potencialidades das ferramentas 

disponíveis no Moodle e plugins10 para o uso de estratégias ativas de ensino e 

aprendizagem. 

A partir da análise qualitativa das pesquisas encontradas nos portais acima citados, 

foram lidos os resumos de parte dos trabalhos. A partir disso, foram selecionados 

trabalhos que servem de referência para esta pesquisa. Dentre os trabalhos encontrados 

podemos destacar o artigo publicado por Fonseca e Mattar (2017) que tem como título: 

“Metodologias Ativas aplicadas à educação a distância: revisão de literatura”. A partir de 

uma revisão sistemática de literatura, conforme eles mesmos apresentam neste trabalho 

de vanguarda, os autores realizaram um levantamento das publicações existentes, bem 

como apresentaram a contextualização teórica das duas temáticas centrais.  

O objetivo geral do artigo foi mapear as publicações acadêmicas sobre o uso das 

metodologias ativas na educação a distância. Para atingir esse objetivo, os autores 

partiram da seguinte pergunta: “É possível afirmar, com base nos estudos acadêmicos já 

publicados, que as metodologias ativas são capazes de promover um processo de ensino-

aprendizagem satisfatório em cursos a distância?”.  

Para responder essa questão central, os autores realizaram a leitura dos resumos 

dos trabalhos encontrados, a fim de buscar pistas e evidências de que as metodologias 

ativas já estavam sendo utilizadas na EaD, investigar desde quando estavam sendo 

utilizadas e quais tipos de metodologias ativas estavam sendo utilizados. Assim, a partir 

desses dados, traçar pontos fortes e fracos de sua aplicação. 

Fonseca e Mattar (2017) concluíram que os resultados “foram positivos, 

incentivando o uso da aprendizagem ativa, como forma de desenvolver o pensamento 

crítico e reflexivo, valores éticos, trabalho em equipe, autonomia e protagonismo”. Com 

base nessa afirmação se sentiram seguros para afirmar que “as metodologias ativas são 

capazes de promover um processo de ensino-aprendizagem satisfatório em cursos a 

                                                 
10 Plugins são programas, ferramentas ou extensões que se encaixam a outro programa principal 

para adicionar mais funções e recursos a ele. 
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distância”. Por seu pragmatismo, nível de aprofundamento e pela qualidade apresentada, 

esse trabalho se tornou importante referência teórica para subsidiar a presente pesquisa. 

Outro trabalho que merece destaque é o artigo apresentado por Silva et al (2017), 

intitulado “Metodologias ativas de ensino e aprendizagem em educação a distância em 

saúde”. Neste estudo com característica empírica e exploratória, os autores apresentam 

uma discussão sobre o uso de metodologias ativas na formação a distância de 

profissionais da área da saúde. Através de um questionário levantaram o que pensavam 

os tutores sobre as metodologias ativas e o papel do aluno e do tutor neste aspecto. Tais 

aspectos tornam-se relevantes no que diz respeito à organização do AVA, objeto desta 

pesquisa, considerando que os alunos do curso são tutores em formação. Logo, 

compreender como aqueles que já se encontram nesta prática consideram esses papéis 

ajudou no processo de planejamento da disciplina que será ofertada. 

A pesquisa demonstrou que os tutores possuem conhecimento das metodologias 

ativas, assim como de seu papel enquanto mediadores do processo de ensino e 

aprendizagem. Ressalta a necessidade de uma formação adequada e compatível para esta 

prática. Destacam ainda que “É necessário que o professor elabore situações de ensino 

que aproximem criticamente o aluno da realidade” (SILVA et al, 2017, p. 21). Os autores 

também ponderam a necessidade de “superar um paradigma tradicional ainda 

hegemônico”(SILVA et al, 2017, p.21). Essa necessidade é um dos eixos centrais da 

presente pesquisa. Por tais razões, tornou-se um trabalho de importante referência para 

este trabalho que ora se desenvolve. 

Além destes, foram encontrados outros trabalhos que discutiam o uso de 

metodologias ativas na EaD on-line, visando superar uma visão mais tradicional e 

meramente instrucional do ensino mediado por dispositivos digitais. Estes trabalhos 

discutem ainda a importância da formação do tutor voltada para um trabalho adequado 

com metodologias ativas e com estratégias que coloquem o aluno como centro do 

processo. É o caso dos trabalhos de Moran (2013, 2015 e 2017), Maftum e Campos 

(2008). Nos textos, dentre as sugestões de atividades que poderiam ser adaptadas para o 

ensino on-line, estavam a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e a Gamificação, 

sempre sob uma ótica colaborativa. 
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2.2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO MEIO CIVIL E MILITAR  

Muitas são as pesquisas que discutem e apresentam a realidade da educação a 

distância no Brasil e no mundo. Por esse motivo, o presente trabalho não pretende 

adentrar nesta temática de forma exaustiva. O que nos propomos é fazer um breve 

apanhado e uma contextualização do momento atual vivido pela EaD on-line no Brasil, 

principalmente para melhor definir os pressupostos teóricos em que se ancora a presente 

proposta. 

Ainda, buscando contextualizar e situar o objeto de estudo, foi realizada uma 

apresentação sobre a evolução da educação a distância on-line na Força Aérea Brasileira, 

sabendo esse ser um campo ainda pouco conhecido e explorado mesmo dentro do próprio 

espaço militar. Nos baseamos em documentações que buscam apresentar quais as 

concepções e intenções adotadas pela instituição no que diz respeito à EaD. 

2.2.1 A educação a distância no meio civil 

 Junqueira(2018, p. 16), em seu livro “Tutores em EaD - Teorias e práticas”, afirma 

que “convencionou-se chamar de EaD os cursos e processos de aprendizagem formal e 

informal caracterizados por uma separação física (distância geográfica) entre professor e 

aluno”. 

De fato, considerando essa linha teórica, um dado marcante para que algo seja 

considerado educação a distância é que professores e alunos ocupem diferentes espaços 

físicos, em conexões por vezes síncronas e por vezes assíncronas, a depender do modelo 

e dos recursos educacionais e tecnológicos adotados. 

 O autor cita como marco histórico oficial da Educação a Distância no país a 

instalação de uma filial de uma escola norte-americana que oferecia cursos profissionais: 

No Brasil, historiadores dão conta de que foram catalogados 

anúncios de jornal, publicados antes de 1900, sobre cursos 

profissionalizantes por correspondência no Rio de Janeiro. O marco 

oficial, porém, foi a instalação de uma filial de uma escola norte-

americana, em 1904, que oferecia cursos para profissionais 

interessados  em seguir carreira no setor do comércio e serviços no 

país. Isso era prática comum nos EUA e na Europa, e os materiais 

dos cursos circulavam através dos correios da época, utilizando-se 

das linhas ferroviárias. (JUNQUEIRA, 2018, n.p) 
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 Os livros e apostilas foram os principais recursos didáticos adotados. Isso permitiu 

que a EaD aumentasse seu alcance e passasse a atingir milhares de pessoas. Desde esse 

período até os dias atuais, muitas foram as instituições que se destacaram e diferentes 

foram os recursos tecnológicos utilizados: o Instituto Universal Brasileiro, o SENAC, a 

Tv Globo e o Telecurso 2000, fazendo uso de correspondências, rádio, tv, computadores 

e outros dispositivos. 

Com base nos trabalhos de Litto (2009), Preti (2009), Silva et al (2017) e 

Junqueira (2018), elaboramos uma linha do tempo resumida e sistematizada com recortes 

nacionais e locais da evolução da Educação a Distância até chegar ao modelo de educação 

a distância on-line. 

 Por essa linha do tempo é possível perceber a evolução da educação a distância 

no Brasil, sobretudo no que diz respeito aos tipos de tecnologias que serviram como 

suporte educacional. Podemos observar a transição de uma educação analógica para uma 

educação digital, que passou a acontecer on-line. Sobre a trajetória da EaD no Brasil, 

Silva et al destaca (2017, n.p): 

A trajetória da EaD, no Brasil, ocorreu em meio a demandas sociais 

e culturais, bem como com a institucionalização e regulamentação 

de meios e métodos que flexibilizaram o processo de ensino e 

aprendizagem. Nota-se ainda que iniciativas voltadas para a 

disseminação, expansão e consolidação da EaD ocorrem não só por 

meio de políticas públicas, mas também por parte de organizações 

que criam, discutem e fomentam práticas e ferramentas educacionais 

para a EaD.  

 A análise da linha do tempo (Figura 1) associada à colaboração de Silva et al 

(2017), nos leva a perceber que a evolução das tecnologias foi marcante para 

desenvolvimento da EaD. Entretanto, sem as políticas públicas adequadas e sem 

organizações que as desenvolvam e estimulem práticas educacionais voltadas para essa 

modalidade de ensino, esta permaneceria à margem da educação presencial, sem que 

fosse conhecida e utilizada sua potencialidade. 

Ainda há questões a serem desenvolvidas do ponto de vista das políticas públicas 

e democratização da EaD mas, os dados acima e os números apresentados pelo Censo 

Abed de 2018, alguns dos quais apresentados neste trabalho, evidenciam que já 

aconteceram vários avanços. 
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Figura 3 – Linha do Tempo EaD no Brasil 
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Fonte: Elaborada pela autora com base em Litto (2009),  Preti (2009), Silva et al (2017) 

e Junqueira (2018). 
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2.2.2 A educação a distância no meio militar 

 Ao longo da história os interesses e necessidades militares foram catalisadores da 

criação e desenvolvimento de algumas tecnologias e estratégias educacionais. Isso se 

dava pela necessidade de inovar em campos de batalha e de treinar massivamente as 

tropas em situações adversas. 

Foi assim, por exemplo, com o advento da internet, que “surgiu durante a guerra 

fria, mais precisamente no ano de 1969, e recebeu inicialmente o nome de “Arpanet” 

(SANTOS, 2010, p. 13). Foi assim também com os treinamentos e formações com 

simulação, tal qual conhecemos hoje. De acordo com Baladez (2009, p.29), tiveram seu 

destaque como uma atividade militar durante a Segunda Guerra Mundial. 

Embora não tenha surgido a partir de uma necessidade militar, a Educação a 

Distância tem se mostrado forte aliada para as organizações militares, considerando o 

vasto efetivo que possuem, a necessidade de formação desses militares e os custos 

elevados que o deslocamento de efetivo representa para as organizações.  

Na Força Aérea Brasileira não foi diferente. Conforme afirmou o Tenente 

Brigadeiro Norô, à época diretor de ensino, durante entrevista ao portal oficial da FAB, 

ao assumir o cargo em 2016:  

Um dos pontos principais a ser fortalecido no ensino da Aeronáutica, 

segundo o novo Diretor, é a educação a distância. A modalidade, 

além de ficar disponível ao aluno 24 horas por dia, é mais inclusiva, 

pois pode ser acessada por militares de qualquer parte do País, e 

evita gastos com transferências, deslocamentos e diárias. "Temos 

estudos muito avançados para o investimento no ensino a distância”. 

(FAB, 2016). 

 A FAB, inicialmente chamada de Forças Aéreas Nacionais (Decreto-Lei nº2.961 

de 20 de janeiro de 1941), foi assim denominada pelo Decreto-Lei nº 3.302 de 22 de maio 

de 1941, em meio a segunda guerra mundial. De acordo com site11 da organização, esta 

seu “batismo de fogo” 12 em 22 de maio de 1942, um ano após sua criação. 

                                                 
11 O batismo de fogo da FAB completa 73 anos. Disponível em: 

https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/22129/ .  
12 “Batismo de fogo” é uma expressão usada no meio militar para marcar a primeira ação realizada 

por um militar ou organização  em um contexto real de ataque. 

https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/22129/
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 Embora não tenha sido encontrado nenhum estudo aprofundado sobre o ensino 

propriamente dito na aeronáutica, Nóbrega (2020) realizou um recorte temporal 

interessante que nos permitiu, aliado a uma pesquisa nas páginas da FAB, elaborar uma 

linha do tempo deste percurso educacional presencial e a distância , o qual apresentamos 

abaixo. 

Figura 4 - Linha do Tempo Ensino na FAB 

 
 Fonte: Elaborada pela autora com base em Nóbrega (2020). 
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 Nóbrega (2020) destacou ainda as principais publicações no âmbito do Comando 

da Aeronáutica sobre o ensino a distância. Além dos documentados mencionados abaixo, 

a PCA 37-11 - já citado na introdução e que será retomada algumas vezes ao longo do 

texto - representou um marco não apenas acerca do ensino a distância, mas também na 

superação de “teorias e/ou práticas obsoletas”. A ICA 37-833 que trata da 

Institucionalização da Educação a Distância no âmbito da Diretoria de Ensino da 

Aeronáutica, é também uma referência que justifica a pertinência dessa pesquisa.  Abaixo, 

apresentamos um quadro com as principais publicações. 

Quadro 1 - Publicações da FAB sobre EaD. 

Documento Ano Título Descrição 

ICA 37-2 1999 
Programa de Elaboração e Atualização de 

Publicações de Ensino do DEPENS 

Cita a elaboração do Currículo Mínimo do 

Curso de Metodologia do Ensino a Distância 

ICA 37-1 2008 

Estrutura e Funcionamento do Treinamento no 

Âmbito do COMGAP Utilizando Modalidade de 

Educação a Distância 

Descreve a estrutura e funcionamento dos 

cursos que utilizam a EAD 

ICA 37-563 2017 
Normas Reguladoras de Cursos do Comando 

Geral de Apoio 

Normatiza cursos e capacitação de tutores 

PCA 37-11 2017 
Plano de Modernização do Ensino na 

Aeronáutica 

Estabelece metas e prazos para atualização de 

concepções e práticas pedagógicas 

ICA 37-833 2019 
Institucionalização do Ensino a Distância no 

âmbito da DIRENS 

Estabelece como acontecerá a EaD sob 

coordenação da DIRENS 

PCA 37-17 2019 
Plano de desenvolvimento Estratégico para o 

Ensino 

Visa a melhoria da gestão e da qualidade do 

ensino no âmbito da DIRENS 

Fonte: Elaborada pela autora, adaptado de Nóbrega (2020). 

Sobre a educação a distância, Nóbrega (2020) apresenta uma breve 

contextualização do ensino a distância no GITE. Nesse recorte contextualiza como o 

processo aconteceu em várias etapas ao longo de anos.  

A primeira visita aconteceu em 2008, mas somente em 2014 o GITE passou a 

realizar estudos mais efetivos. Neste mesmo ano houve um primeiro passo com o primeiro 

curso on-line ministrado pela instituição, ainda em formato semipresencial, o Curso 

Preparatório de Instrutor de Voo (CPIV). 

Após isso, em 2018, ano em que esta pesquisadora passou a trabalhar no GITE, 

houve um novo marco da EaD na instituição. O ano de 2018 foi marcado pela 

transposição didática de 9 cursos de uma proposta presencial para uma proposta de 

educação a distância on-line. A transposição aconteceu a partir de um sistema de grupos 
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de trabalho e contou com tenentes pedagogas e outros militares com conhecimentos 

técnicos sobre os assuntos que iam desde cursos de formação de instrutores de voo, até 

cursos de acesso restrito envolvendo operações de combate.  

Esse trabalho demandou um grande esforço do GITE e outras unidades da FAB. 

Desde então o número de alunos matriculados nos cursos a distância on-line e a 

quantidade de cursos ofertados só aumenta, conforme já foi apresentado em gráficos na 

introdução do presente trabalho. 

2.3 METODOLOGIAS ATIVAS DENTRO E FORA DA CASERNA 

O locus desta pesquisa é uma organização militar. Por esse motivo optamos, ao 

longo do texto, por apresentar as principais temáticas tanto da forma como elas são vistas 

entre pesquisadores civis, como da forma que são vivenciadas no campo militar. A 

escolha se deu pelas particularidades do ensino no meio militar e as raras pesquisas que 

apresentam esse contexto. 

Conforme apresentado na introdução desta pesquisa, caserna é o termo empregado 

para se referir ao ambiente militar em sua forma mais generalizada. Caserna é o 

equivalente a usar o termo organização militar. A seguir, para construir a visão que 

pretendemos mostrar, vamos apresentar uma breve discussão teórica acerca das 

metodologias ativas, suas aplicações pedagógicas e como essas metodologias foram 

introduzidas no GITE.  

Embora seja um assunto que parece se destacar cada dia mais no contexto 

educacional, fato notável em buscas por pesquisas em plataformas, revistas e anais de 

eventos, as MA não se ancoram em ideias recentes. Inéditas talvez sejam as formas de 

aplicação dessas ideias, que encontraram nas tecnologias digitais uma ampliação do 

potencial pedagógico em sala de aula. Sobre as MA Almeida (2018, n.p) explica que:  

Essa concepção surgiu muito antes do advento das TDIC, com o 

movimento chamado Escola Nova, cujos pensadores, como William 

James, John Dewey e Édouard Claparède, defendiam uma 

metodologia de ensino centrada na aprendizagem pela experiência e 

no desenvolvimento da autonomia do aprendiz.  

 A autora segue fazendo essa relação ao destacar que “A Escola Nova de Dewey, 

pautada pelo aprender fazendo (Learning by doing) em experiências com potencial 

educacional, se faz presente em tempos de metodologias ativas” (ALMEIDA, 2018, n.p). 
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Ainda nessa linha, podemos citar também a convergência do pensamento da Escola Nova 

com as ideias de Paulo Freire. Para o autor, os princípios básicos do fazer pedagógico 

estavam relacionados a uma práxis que considerava a educação dialógica, participativa, 

conscientizadora a qual se desenvolvia por meio da problematização. Almeida (2018, n.p) 

também apresenta contribuições nesse sentido:  

Na ótica do trabalho pedagógico com a metodologia da 

problematização, ensinar significa criar situações para despertar a 

curiosidade do aluno e lhe permitir pensar o concreto, conscientizar-

se da realidade, questioná-la e construir conhecimentos para 

transformá-la, superando a ideia de que ensinar é sinônimo de 

transferir conhecimento.  

 A partir dessa premissa básica, de que as metodologias ativas não são soluções 

pedagógicas criadas no século XXI, mas na verdade são variações e adaptações de ideias 

conhecidas e consagradas, passamos a apresentar e a discutir a concepção de 

metodologias ativas a partir de autores que são referência sobre a temática. Nesse sentido, 

Almeida (2018, n.p) afirma que 

[…] a metodologia ativa se caracteriza pela inter-relação entre 

educação, cultura, sociedade, política, e escola, sendo desenvolvida 

por meio de métodos ativos e criativos, centrados na atividade do 

aluno com a intenção de propiciar a aprendizagem. 

 Para Moran (2018, n.p) “as metodologias ativas são estratégias de ensino 

centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de 

aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida.” 

 Para subsidiar a discussão sobre as MA no contexto educacional geral, também 

recorremos a Mattar (2017, p. 13), o qual afirma que “podemos conceber uma educação 

que pressuponha a atividade (ao contrário da passividade) por parte dos alunos”. 

 Embora tenham abordado a concepção de metodologias ativas de modo particular, 

é possível observar que há coerência no pensamento dos três autores. Eles reforçam, a 

partir de tudo que foi posto, que as metodologias ativas não são receitas prontas, mas sim 

uma junção de concepções com ideias básicas em comum. As premissas básicas dizem 

respeito ao protagonismo e postura ativa do aluno. Mattar (2017) defende ainda, de forma 

enfática, a oposição à passividade como ponto marcante das metodologias ativas. 
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Moran (2018, n.p) lembra, em sua obra, os nomes de Ausubel (1980), para 

referenciar a questão da aprendizagem significativa; Piaget (2006) e seus níveis de 

desenvolvimento baseados na experiência; e Vygotsky (1998), trazendo o conceito de 

desenvolvimento a partir das interações. Todas essas concepções estão interligadas e 

complementam-se compondo, em certa medida, a ideia de metodologias e estratégias 

ativas. 

Mesmo com tantos nomes relevantes, em épocas diferentes, discutindo um fazer 

pedagógico baseado na práxis propriamente dita, o que se observou ao longo do tempo 

foi a predominância de um modelo pedagógico de sala de aula que tinha na figura do 

professor e na transmissão de conteúdos seus pontos-chave. A aprendizagem era uma 

responsabilidade do aluno e não uma preocupação dos professores ou da escola, de um 

modo geral. O mestre, visto como detentor do conhecimento, era aquele a quem cabia 

transmitir e passar conteúdos; ao aluno cabia ouvir, receber e reproduzir esses conteúdos.  

Ainda que existam tantas evoluções tecnológicas e de concepções pedagógicas, 

essas mudanças levam certo tempo até chegar à sala de aula propriamente dita, seja ela 

virtual ou presencial.  

Muitas instituições mantêm modelos básicos, no presencial e na 

educação a distância, com uma visão tradicional de ensino e 

aprendizagem. Muitos cursos são previsíveis, com informação 

simplificada, conteúdo raso e poucas atividades estimulantes e em 

ambientes virtuais pobres, banais. Focam mais em conteúdos 

mínimos do que metodologias ativas como desafios, jogos, projetos. 

(MORAN, 2015, p. 28) 

O processo de mudança de postura pedagógica não é rápido e nem homogêneo, 

independente da tecnologia utilizada, pois o uso de recursos tecnológicos não é sinônimo 

de ensino inovador e eficaz. Podemos observar isso na sequência de imagens que serão 

apresentadas a seguir (figuras 5, 6 e 7), elas retratam a sala de aula em diferentes épocas. 

É possível observar a persistência de uma sala de aula a qual tem no professor o 

protagonista à frente “do palco” e os alunos dispostos de forma enfileirada, geralmente 

com cadernos de anotações em uma postura passiva, de consumidores/reprodutores do 

que está sendo “transmitido”.   
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Figura 5 – Sala de aula nos EUA em 1900. Figura 6 – Sala de aula no Brasil em 

1957 

 
 

Fonte: Pinterest (2020)13. Fonte: Site JWS (2020)14. 

 

Figura 7 – Sala de aula no Brasil ano 1997. 

 
Fonte: Site do Instituto Federal de Sergipe (2020)15. 

 Apontar tais questões não quer dizer que em determinados momentos não seja 

necessária a aula expositiva, ou mesmo que os alunos não possam se sentar em fileiras a 

fim de cumprir um propósito pedagógico. Mas sem dúvida esse tipo de disposição de sala 

de aula não estimula e tão pouco facilita um trabalho ativo, colaborativo e autônomo por 

parte dos alunos. 

                                                 
13 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/316659417529022391/. Acesso em 02 maio 2020 
14 Disponível em:  https://www.jws.com.br/2020/02/o-antigo-modelo-de-grupo-escolar-no-

brasil/. Acesso em: 02 maio 2020. 
15Disponível em: https://100anos.ifs.ifsuldeminas.edu.br/portal/wp-content/gallery/eafi/Sala-

de-aula-1997.jpg Acesso em: 02 maio 2020. 

 

https://br.pinterest.com/pin/316659417529022391/
https://www.jws.com.br/2020/02/o-antigo-modelo-de-grupo-escolar-no-brasil/
https://www.jws.com.br/2020/02/o-antigo-modelo-de-grupo-escolar-no-brasil/
https://100anos.ifs.ifsuldeminas.edu.br/portal/wp-content/gallery/eafi/Sala-de-aula-1997.jpg
https://100anos.ifs.ifsuldeminas.edu.br/portal/wp-content/gallery/eafi/Sala-de-aula-1997.jpg
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Da primeira até a última imagem, apresentadas acima, muitos foram os avanços 

tecnológicos incorporados ao cotidiano social e ao contexto escolar. Do advento do rádio 

(1906), passando pela televisão (1928), depois o surgimento do primeiro computador 

(1936) até a internet como maior representante desse avanço tecnológico. Todas essas 

mudanças foram sendo, de alguma forma, incorporadas ao universo educacional em 

ritmos e tempos específicos em cada região, país, comunidade etc, por diversos fatores 

de ordem econômica e social. Ainda nesse sentido, dentro do recorte temporal 

exemplificado acima, também vivenciamos a passagem do “mundo analógico” para o 

“mundo digital”, da sociedade offline para a on-line. Mas isso não necessariamente 

significou modernização ou mudança dos processos de ensino e aprendizagem. O fazer 

pedagógico, o aprender e a sociedade vêm paulatinamente se adaptando, em ritmos, 

tempos e movimentos próprios. 

Na FAB não foi diferente, a instituição foi incorporando ao seu cotidiano escolar 

os recursos tecnológicos que surgiram ao longo dos anos. A despeito disso, a exemplo do 

que aconteceu no mundo civil, o desenho de sala de aula permaneceu o mesmo durante 

anos: o professor como centro do processo e os alunos sentados em fileiras em salas de 

aula ou auditórios.  

Figura 8 - Sala de aula da Epcar em 1962 Figura 9 - Sala de Aula da AFA anos 

2000 

  
Fonte: Arquivo da turma “Agora vai” 

(2020) 

Fonte: Site da Força Aérea Brasileira 

(2020)16,  

Ao passo que as tecnologias foram sendo incorporadas ao cotidiano, a forma de 

nos relacionarmos com a realidade foi mudando. Mudou também o perfil dos alunos e, 

                                                 
16 Disponível em: 

https://www2.fab.mil.br/afa/index.php/imagens/singleimage/SaladeAula/130312JOH0653cJohn

son_Barros-jpg/.  Acesso em: 20 maio 2020. 

https://www2.fab.mil.br/afa/index.php/imagens/singleimage/SaladeAula/130312JOH0653cJohnson_Barros-jpg/
https://www2.fab.mil.br/afa/index.php/imagens/singleimage/SaladeAula/130312JOH0653cJohnson_Barros-jpg/
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com isso, surgiu a necessidade de questionar o modelo pedagógico utilizado. Em 1980 

nascia a primeira geração de nativos digitais (PRESKY, 2001). Desde então as discussões 

sobre a relação entre o desenvolvimento tecnológico, as concepções de aprendizagem e 

do que chamamos de metodologias ativas, foram ganhando espaço nas universidades, 

escolas e instituições de ensino como um todo. 

Essas mudanças relacionadas às tecnologias digitais, às novas formas de interação 

mediadas por computadores têm como principal consequência a mudança do papel do 

professor, do aluno, do próprio processo educacional e do mercado de trabalho. Com um 

mundo conectado e com a quantidade de informações que dispomos, o professor já não é 

o único detentor do conhecimento e tão pouco a escola é o único espaço de aprendizagem. 

Como aponta Mattar (2017, p. 21): 

A posição central do professor no processo de ensino (o sábio no 

palco) começou a ser questionada de maneira mais intensa a partir 

do momento em que a  internet passou a disponibilizar informações 

e conteúdos gratuitos de qualidade, e em abundância, para qualquer 

pessoa interessada, criando, assim, espaço para o desenvolvimento 

de metodologias mais ativas, nas quais o aluno se torna protagonista 

e assume mais responsabilidade sobre seu processo de aprendizagem 

(e o professor se torna o guia ao lado). 

Os avanços tecnológicos e seus aplicativos, sites, plataformas e o advento da 

cultura maker17, deram aos profissionais da educação a possibilidade de promover em sua 

prática a mediação, a dialogcidade e o aprender pela experiência. Conforme afirma Moran 

(2018, n.p) 

A sala de aula pode ser um espaço privilegiado de cocriação, maker, 

de busca de soluções empreendedoras, em todos os níveis, onde 

estudantes e professores aprendam a partir de situações concretas, 

desafios, jogos, experiências, vivências, problemas, projetos, com os 

recursos que tem em mãos: materiais simples ou sofisticados, 

tecnologias básicas ou avançadas. O importante é estimular a 

criatividade de cada um, a percepção de que todos podem evoluir 

                                                 
17 A cultura maker tem como inspiração o movimento “faça você mesmo”, do inglês, Do It 

Yourself (DIY), cujo objetivo é propor experiências de aprendizagem “mão na massa”, 

produzindo artefatos a partir do interesse e da necessidade das propostas. Está também 

relacionada à ideia da sustentabilidade e da reutilização de objetos. 
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como pesquisadores, descobridores, realizadores; que conseguem 

assumir riscos, aprender com seus colegas, descobrir seus 

potenciais. 

O mercado de trabalho demanda cada vez mais dos profissionais a criatividade, 

autonomia, capacidade de resolver problemas e de trabalhar de forma colaborativa, 

presencial ou a distância. É nesse contexto que as metodologias ativas ganham força, 

gerando uma mudança gradativa da ideia que se tem de sala de aula e uma gradual ruptura 

do seu desenho, ampliando os espaços de aprendizagem para ambientes mais 

colaborativos, plurais e integrados.  

Figura 10 -  Miniauditório do 

GITE preparado para o 

trabalho colaborativo. 

Figura 11 – Professor transforma sala em redação de 

jornal. 

 

 
Fonte: Site Envolverde(2016)18. 

 

Figura 12 – Aprendizagem ativa na FAB. 

 
Fonte: Acervo próprio, ANO Fonte:https://www2.fab.mil.br/epcar/ Acesso em: 02 

maio 2020. 

Na FAB, embora não existam documentos que tratem especificamente sobre as 

metodologias ativas, nos últimos anos foi possível perceber uma mudança gradativa em 

                                                 
18 Disponível em: https://envolverde.cartacapital.com.br/professor-de-artes-cria-redacao-de-

jornal-na-sala-de-aula/. Acesso em: 02 maio 2020. 

https://www2.fab.mil.br/epcar/
https://envolverde.cartacapital.com.br/professor-de-artes-cria-redacao-de-jornal-na-sala-de-aula/
https://envolverde.cartacapital.com.br/professor-de-artes-cria-redacao-de-jornal-na-sala-de-aula/
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sua prática de ensino com foco em um ensino mais ativo e inovador. Tanto as escolas de 

formação, quanto as de especialização, como é o caso do GITE, realizam esforços no 

sentido de capacitar seus instrutores para um trabalho de desenvolvimento da autonomia 

e protagonismo do aluno, com o objetivo de formar militares cada vez mais autônomos, 

criativos e proativos no desempenho de suas funções.  

Esse trabalho vem sendo realizado a partir de adaptações em salas de aula, como 

pudemos ver nas Figuras 10, 11 e 12, assim como nas formações pedagógicas realizadas 

para o efetivo por pedagogas do quadro técnico e parcerias firmadas entre a Força Aérea 

e as instituições de ensino, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN).  

Essas mudanças passaram a ser necessárias não apenas no ensino presencial. 

Paralelas a todas essas mudanças, novidades e adaptações que aconteciam nesta 

modalidade de ensino, também aconteciam no mundo civil mudanças nos modelos de 

aprendizagem praticados no ensino a distância on-line.  

Como já discutimos na parte introdutória deste trabalho, inicialmente a EaD se 

espelhou na sala de aula presencial, ou seja, em seus primeiros modelos os alunos 

assumiram uma posição de espectadores e o professor como aquele que disponibiliza o 

conteúdo, geralmente a única fonte de consulta para execução de atividades. Essa 

aprendizagem depois era validada a partir de questionários e fóruns. Sobre isso Cavallo 

(2001) apud Blikstein e Zuffo (2012, p.37), afirma: 

Estamos abandonando a abordagem tradicional na educação 

presencial, mas muitas pessoas fazem isso em educação a distância 

e dizem “oh, veja que grande avanço, nós fizemos isso a distância”. 

Em outras palavras, estamos usando um mau modelo presencial e 

aplicando-o a distância. 

Ora, não se rompe com a educação tradicional apenas fazendo um uso 

instrumental de ferramentas tecnológicas. Buscando quebrar com essa concepção de 

ensino e aprendizagem, pesquisadores e professores passaram a pensar e discutir o uso de 

metodologias ativas também no ensino on-line. Conforme foi apresentado no tópico sobre 

as pesquisas relacionadas, ainda não há trabalhos na força aérea que versam sobre o 

ensino on-line utilizando estratégias ativas e, será através desta pesquisa, que essa 

discussão será levada e apresentada como alternativa nos cursos ministrados pelo GITE 

e no âmbito da Força Aérea como um todo. 
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O Curso Preparatório de Tutores19, o CPT, é o campo de estudo dessa pesquisa e 

acontece completamente on-line de forma assíncrona. Suas disciplinas se dividem em 

matérias com tutoria e autoinstrucionais (sem mediação de um tutor). Essa característica 

autoinstrucional, presente na maior parte dos cursos ministrados pelo GITE, dá pistas 

sobre essa concepção de educação focada na transmissão de conteúdo. Esta visão ainda é 

predominante na instituição, mas começa a ser superada a partir da publicação de 

legislações que apontam para uma mudança de paradigma e no estímulo e proposição da 

capacitação do corpo docente através de cursos dentro e fora da força aérea, assim como 

pesquisas como esta. 

Conforme apresentado no tópico destinado ao estado da arte, já existem algumas 

pesquisas em andamento sobre a aplicabilidade de metodologias ativas no ensino a 

distância, porém, tendo como campo o meio civil. Tais estudos vêm, justamente, ao 

encontro do desejo de superação de uma concepção tradicional e bancária. Isso se dá 

considerando que essa forma de fazer educação a distância on-line, em perspectiva 

instrucionista, pode limitá-la a uma  educação conteudista. Nessa concepção, mais voltada 

para os conteúdos, os ambientes de aprendizagem parecem mais com repositórios de 

materiais do que com ambientes de aprendizagem propriamente ditos, o que a Profa Dra 

Edméa dos Santos chamou durante o ESUD 2019 de “pdf education” ou educação em 

pdf. 

Buscando superar essa concepção, compreendendo os ambientes educacionais 

virtuais como espaços plurais e de fomento à aprendizagem colaborativa e ativa, com 

base no que é discutido por Mattar (2017), a seguir, no quadro 2, apresentaremos as 

principais metodologias ativas utilizadas na acepção do autor. Em sua obra ele relacionou 

as metodologias abaixo com a lógica do ensino presencial, semipresencial e a distância.  

Considerando essas metodologias ativas, é possível extrair elementos que tornem 

o AVA um espaço de aprendizagem mais desafiador, dinâmico e colaborativo. E 

considerar que, por terem essas características, sejam capazes de possibilitar ao aluno 

assumir com autonomia o papel como protagonista de seu processo de aprendizagem.  

Para incorporar elementos das metodologias ativas na lógica de uso dos ambientes 

virtuais, é preciso compreender o que são esses ambientes e quais suas principais 

ferramentas. Isso nos possibilitará, na fase metodológica, compreender como as 

                                                 
19 O curso será melhor abordado na seção 3. 
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estratégias ativas podem ser pensadas e implementadas nos ambientes de aprendizagem 

on-line. 

Quadro 2 - Principais Metodologias Ativas. 

Metodologia Ativa Descrição Básica 

Blended Learning Também conhecida como aprendizagem híbrida, é comumente considerada 

sinônimo de educação semi-presencial. O autor a apresenta em dois sentidos.  

Em um sentido mais estrito, é uma mistura na qual parte da educação acontece 

presencialmente e parte acontece a distância (mais especificamente on-line). 

Alguns autores a consideram uma modalidade de ensino e não uma metodologia 

ativa, especificamente. 

Há também autores que a consideram em uma perspectiva mais ampla, como 

Moran, para ele o ensino híbrido refere-se à combinação de diferentes espaços de 

aprendizagem (dentro e fora da sala de aula, por exemplo). Nesse caso, não seria 

uma metodologia ativa, mas estaria diretamente associado ao uso destas, 

colocando o aluno no centro do processo. 

Sala de aula Invertida É comumente associada ao blended learning. Inclusive segundo o autor, Valente 

(2014) a considera uma modalidade de ensino. Embora funcionem tecnicamente 

seguindo uma lógica parecida, uma vez que em ambas parte do trabalho acontece 

de forma síncrona ou presencial e parte dela é antecipada ao aluno, geralmente de 

forma remota,  a Sala de Aula Invertida tem como principal marca inverter, de 

fato, a lógica do processo de ensino aprendizagem como costumamos ver e não 

apenas dividir o trabalho entre on-line e off-line. Deste modo, o aluno estuda a 

base teórica em casa e reserva os momentos presenciais ou síncronos para 

atividades mais práticas. 

Peer Instruction A aprendizagem entre pares, tem como principal característica os estudantes 

aprenderem entre si, através de debates e atividades práticas. Pode ser combinada 

com outras metodologias. 

Método de Caso O autor começa destacando a diferença entre método de caso que é uma 

metodologia de ensino e o estudo de caso que é uma metodologia de pesquisa. Sua 

principal característica é que o aprendizado ocorre a partir de discussões de 

debates motivados por casos específicos apresentados pelo professor. Esses casos 

geralmente representam uma realidade próxima aos alunos. 

Aprendizagem Baseada 

em Problemas e 

Problematização 

Diferente do que se pode pensar, o principal objetivo dessa metodologia não é 

resolver o problema em si, mas a partir deste levar os alunos a refletirem sobre a 

própria prática e necessidades de aprendizagem.  À medida que tentam entender o 

problema, os alunos mobilizam esquemas e buscam alternativas, que os levam a 

aprender de forma prática. 

Aprendizagem Baseada 

em Projetos 

Segundo a Buck Institute, citada por Mattar, a aprendizagem baseada em Projetos 

é um método de ensino pelo qual os alunos adquirem conhecimentos e habilidades 

trabalhando por um longo período de tempo para investigar e responder a uma 

questão. 

Pesquisa É considerada uma variante da aprendizagem baseada em projetos, está mais 

voltada para o aspecto acadêmico. 

Aprendizagem Baseada 

em Games e 

Gamificação 

Inspirada em ideias de jogos, como flow e felicidade, essa metodologia de ensino 

busca adaptar a lógica dos games em contexto educacional. Segundo Mattar a 

principal característica é a possibilidade de escolher como aprender. 

Avaliação por pares e 

autoavaliação 

Embora o autor destaque que esta não é uma metodologia de ensino e 

aprendizagem propriamente dita, optou-se por apresentá-la por julgar pertinente 

dentro dessa lógica. Trata-se de um momento em que o aluno se desloca de uma 

posição de mero receptor e se torna mediador e observador de si e dos colegas. 

Fonte: Elaborado pela autora baseada em Mattar (2017). 
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2.4 O MOODLE E SUAS FERRAMENTAS 

Existem vários tipos, formatos e configurações de ambientes virtuais de 

aprendizagem, tanto em formatos livres e gratuitos, quanto em formatos pagos. Mas, 

afinal, o que caracteriza um ambiente virtual? Para Junqueira (2018, n.p): 

Um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) funciona como uma 

espécie de Campus da universidade ou faculdade na internet. Alguns 

autores preferem chamar o AVA de sala de aula online. Ou seja, é o 

lugar na internet onde o aluno da EaD realiza uma boa parte dos seus 

estudos. O Aluno acessa um endereço na internet e utiliza uma senha 

para entrar no AVA. Ele se beneficia de diversas funcionalidades do 

site, como um sistema de mensagens semelhante ao e-mail, 

calendário de atividades, testes, conteúdo das aulas, vídeos e outros 

materiais de estudo e espaços de aprendizagem, como o fórum 

virtual e o chat (bate-papo). Normalmente, diz-se que o AVA possui 

ferramentas síncronas e assíncronas.  

 O autor aponta ainda como característica de um AVA o fato deste buscar “fazer 

associações com experiências do mundo real”. Isso acontece para que a navegação se 

torne mais familiar e intuitiva. Para ajudar a delimitar ainda mais a ideia do que é um 

AVA, ele apresenta a ideia de Almeida (2003) ao afirmar que “Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem são sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao 

suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação” (Apud 

JUNQUEIRA, 2018, n.p). Não são, portanto, uma página virtual qualquer, criada com 

uma outra finalidade e que por acaso é usada como recurso educacional, mas um ambiente 

criado e pensado para ser uma sala de aula virtual. 

 Com o avanço das TIC para os meios digitais, esses ambientes dispõem de 

ferramentas capazes de proporcionar experiências cada vez mais dinâmicas e interativas 

a partir da integração de mídias, linguagens, hipertextos, tudo isso num ambiente 

organizado e desenvolvido com essa finalidade. 

Tradicionalmente, os AVAs possuem funcionalidades agregadas em 

três áreas: Coordenação geral das ações de um curso (permite 

disponibilizar arquivos para todos os alunos, por exemplo), 

administração do Curso (permite gerar e editar listas de alunos 

inscritos, contabilizar avaliações, emitir certificados) e de 
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comunicação Inclui fóruns de discussão, salas de bate-papo e 

mensagens). (JUNQUEIRA, 2018, n.p) 

Existem diversos tipos de AVAs e estes vão variar de acordo com seus respectivos 

focos e finalidades. Segundo Filatro e Piconez (2018), alguns são sistemas de 

gerenciamento de aprendizagem chamados de LMS, sigla em inglês para Learning 

Management System, em português, sistemas de gestão de aprendizagem. Alguns 

exemplos de LMS citados pelas autoras são o Moodle, o BlackBoard e o TelEduc. Para 

tanto, apresentam ênfase em ferramentas para atuação dos tutores e alunos. As autoras 

apresentam ainda alguns ambientes virtuais que tem como foco o gerenciamento de 

conteúdos e acervos digitais como o Dspace e o eCollege. 

 Ainda segundo as autoras, existem aqueles ambientes virtuais cujo foco está na 

criação e gerenciamento de atividades e apresentam como exemplo o DialogPlus Toolkit 

e LD. É possível também nessa categoria acrescentar o H5P. Trata-se de uma plataforma 

colaborativa gratuita e de código aberto20,  que pode ser incluída no Moodle a partir de 

plugins21. 

 Conforme apresentamos, o Moodle está entre os LMS mais populares. Isso se deve 

ao fato de se tratar de um software gratuito e de código aberto, de uso intuitivo e que 

permite ampla personalização por parte dos profissionais responsáveis pelo Design 

Educacional do Curso. Moodle é um acrônimo para "Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment", em português, significa Ambiente de Aprendizagem Dinâmico 

Modular Orientado a Objetos. 

Seu design se baseia na perspectiva socioconstrutivista. O Moodle 

utiliza a estrutura de cursos que contém atividades (um fórum, por 

exemplo) e recursos (um arquivo de texto, por exemplo). Há cerca 

de 20 diferentes tipos de atividades disponíveis (fóruns, glossários, 

wikis, atribuições, testes, pesquisas, bancos de dados etc.) e cada 

uma delas pode ser personalizada. O principal poder deste modelo 

colaborativo baseado em atividades se situa na combinação das 

atividades em sequências e grupos, que podem ajudar a orientar os 

participantes por meio de caminhos de aprendizagem. Assim, cada 

                                                 
20Código aberto é aquele  no qual registro de  direito autoral fornece o direito de estudar, modificar 

e distribuir o software de graça para qualquer um e para qualquer finalidade. 
21 Na informática, um plugin ou módulo de extensão é um programa de computador usado para 

adicionar funções a outros programas maiores, provendo alguma funcionalidade especial ou 

muito específica. 
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atividade pode ser construída sobre os resultados anteriores. (TORI, 

2017, n.p). 

Além das características acima, ele é uma plataforma altamente customizável, 

tanto do ponto de vista gráfico e visual, quanto em relação às suas funcionalidades. Tori 

(2017, n.p) sintetiza: “O Moodle se organiza em Atividades, Recursos e Blocos e 

disponibiliza uma poderosa ferramenta para gestão de dados dos participantes”. Por essas 

características ele é o software utilizado pela FAB, como AVA, em seus diversos cursos 

não restritos e é o laboratório da pesquisa em questão. Abaixo apresentamos, a partir da 

figura 13, a página inicial do GITE Virtual. 

Figura 13 – Página inicial do GITE Virtual 

 

Fonte: GITE Virtual. 

 A cada atualização o Moodle realiza correções e apresenta novidades, deixando a 

interface cada vez mais leve, funcional e intuitiva. A versão do Moodle que usamos no 

GITE, no momento da escrita desse trabalho, é a versão 3.10.1. Portanto, é com base nesta 

versão que os estudos foram desenvolvidos. 

Conforme já problematizado anteriormente, logo que surgiu, a EaD incorporou a 

lógica do ensino presencial ao seu ambiente virtual. Nessa perspectiva tradicional os 

AVAs são usados principalmente como repositórios de materiais e é transferida ao aluno 

a responsabilidade sobre a compreensão dos mesmos e retenção de conteúdos. Em muitos 

casos espera-se que os alunos desenvolvam uma postura “autodidata”, organizando seu 

tempo de estudo e realização de atividades. Sobre isso Junqueira (2018, n.p) apresenta 
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uma importante contribuição por meio da fala da professora e pesquisadora Edméa 

Santos: 

[...] infelizmente a grande maioria dos programas de EaD ainda 

trabalha com o paradigma produtivo da sociedade industrial, que 

instituiu o modelo de currículo inspirado pelas ideias de Bobbitt e 

Taylor, o currículo tradicional, que se preocupa, sobretudo, com a 

transmissão de conteúdos, em que uns produzem para outros 

consumirem e executarem seus processos [...]. De um lado, uns 

produzem conteúdos e materiais didáticos (equipe de produção), que 

são distribuídos em massa para “outros” consumirem na lógica de 

uma pretensa “autoaprendizagem”.  

O Moodle, assim como outros AVAs semelhantes, possui ferramentas e aplicações 

com potencial pedagógico para o processo de aprendizagem ativa, oferecendo 

possibilidades para uma postura colaborativa entre os alunos e permitindo que estes 

desempenhem um papel de protagonistas de seus processos de ensino e aprendizagem. 

Permitem também que o professor faça seu papel como mediador, facilitador e catalisador 

nesse processo. 

As interfaces dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) 

permitem a interatividade e a aprendizagem colaborativa, ou seja,  

além de aprender com o material, o participante aprende na dialógica 

com outros sujeitos envolvidos - professores, tutores e 

principalmente outros cursistas através de processos síncronos e 

assíncronos (fórum de discussão, lista, chats, blogs, webfólios entre 

outros).(ALVES e SOUSA, 2016, n.p) 

 Mesmo diante dos pontos positivos apresentados, nem tudo são vantagens quando 

se fala em um software livre. Tori (2017) apresenta uma considerável desvantagem, 

especialmente se a questão do suporte técnico e manutenção for um item muito importante 

para a empresa ou instituição. Sobre isso, o autor afirma:  

Ao adaptar o sistema às suas necessidades (uma das vantagens do 

software aberto), a instituição poderá se deparar com falhas e bugs 

inesperados. Se der sorte, encontrará a solução vasculhando as 

inúmeras listas de discussão e as bases de conhecimento mantidas 

pela grande comunidade de usuários do Moodle. Mas se o problema 
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for novo, precisará resolvê-lo sem qualquer “suporte do fabricante”. 

(TORI, 2017, n.p) 

 Apesar da ressalva, o autor afirma que o sistema é muito estável proporcionando 

assim segurança a grandes instituições em adotar a ferramenta, como é o caso da FAB. 

Considerando os aspectos positivos e negativos da ferramenta, a instituição avaliou ser 

vantajoso adotá-la. Outra vantagem do Moodle é a sua interface adaptada e amigável para 

dispositivos móveis como celulares e tablets. Considerando o contexto dos alunos da 

Aeronáutica, essa é uma vantagem de fato pois muitas vezes os alunos precisam realizar 

seus cursos mesmo em viagens de missão, condição que nem sempre permite aos militares 

acesso a computadores de mesa. 

 Outros autores também discutem o Moodle, a exemplo de Junqueira (2018), 

Filatro e Piconez (2018) e diversos pesquisadores ao longo da obra de Bacich e Moran 

(2018). Em um primeiro momento vamos nos basear em Tori (2017), pela forma 

pragmática e sistematizada com as quais apresentou essas informações. 

O principal poder deste modelo colaborativo baseado em atividades 

se situa na combinação das atividades em sequências e grupos, que 

podem ajudar a orientar os participantes por meio de caminhos de 

aprendizagem. Assim, cada atividade pode ser construída sobre os 

resultados anteriores.(TORI, 2017, n.p) 

A Figura 14 exemplifica as opções de atividades disponíveis dentro da versão 

Moodle utilizada pela organização, considerando as customizações e plugins instalados. 

Figura 14 - Tela “Adicionar uma atividade ou recurso”

 

Fonte: Gite Virtual, 2020. 
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Ainda sobre o Moodle e a forma como ele se organiza, no Quadro 3 apresentamos 

a descrição dessas áreas: 

Quadro 3 – Áreas de organização do Moodle. 

Áreas de organização do Moodle Descrição 

Atividades 

São ferramentas por meio das quais os alunos aprendem 

interagindo entre si e com o tutor. As atividades podem ser 

criadas, ativando o modo edição e clicando em “Adicionar 

uma atividade ou recurso”. 

Recursos 

São materiais adicionados pelo mediador para apoiar a 

aprendizagem. Podem ser arquivos, links, áudios ou vídeos. 

Diferente da atividade, os recursos não permitem uma 

interação do aluno, sendo disponibilizado para consulta ou 

como suporte para as atividades. Os recursos podem ser 

adicionados ativando o modo edição e clicando em 

“Adicionar uma atividade ou recurso”. 

Blocos 

É uma ferramenta que pode ser acrescentada ao lado da 

página do curso e que contém informações gerais sobre o 

curso. Pode ser as notas, o resultado de um questionário, um 

calendário ou qualquer outro item que se julgue necessário. 

Para acrescentar um bloco deve-se ativar o modo edição e 

clicar em “Adicionar um bloco de”. 

 

Gmoodle 

Essa é a ferramenta de gestão de dados e atividades oferecida 

pelo Moodle. Permite extrair relatórios sobre registro dos 

alunos, tempo de conexão, fluxo de atividades, desempenho 

e assiduidade. Essa aplicação permite ainda promover a 

integração de dados entre diversos ambientes Moodle 

instalados em vários computadores. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Tori (2017). 

 Tudo que foi apresentado nos leva a conhecer o Moodle enquanto um AVA, suas 

potencialidades e pontos fracos e nos dá uma certa noção das possibilidades de uso de 

suas ferramentas no planejamento de ações educativas que levem o aluno a uma postura 

mais crítica e ativa. A seguir vamos abordar a parte metodológica do trabalho, entendendo 

os métodos norteadores desta pesquisa, assim como vamos compreender como foi 

realizada a prática envolvendo as estratégias ativas no Curso Preparatório de Tutores. 
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3. TÁTICA METODOLÓGICA 

Não há como falar em trabalho científico sem falar em trajeto metodológico. Tal 

qual qualquer operação na vida, é preciso atender a critérios claros a fim de alcançar 

determinado(s) objetivo(s). 

 A pesquisa científica é como uma colcha de retalhos, é preciso pensar em diversas 

etapas que, juntas, formam um só “corpo”. Para Gil (2002, p. 17) a pesquisa é “o 

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que são propostos”. 

Nesse sentido, buscando responder à pergunta central da pesquisa e os objetivos 

específicos oriundos dela. Delineou-se o que denominamos de “a identidade” deste 

trabalho, a qual é composta por todo o trajeto metodológico a ser percorrido.  

Nesse delinear metodológico, o pesquisador toma posse do seu trabalho e se 

apropria dele verdadeiramente. Nesse tópico serão apresentadas cada uma das etapas, da 

forma como elas foram pouco a pouco planejadas, a fim de desenhar a estratégia 

metodológica do trabalho.  

Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa. Além disso, é aplicada. Isso se dá 

considerando que a pesquisa se baseia predominantemente em dados qualitativos, em 

detrimento dos quantitativos, e também considerando que a análise será feita de forma 

integrada, como podemos ver em Godoy (1995, p. 21): 

Algumas características básicas identificam os estudos 

denominados “qualitativos". Segundo esta perspectiva, um 

fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre 

e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. 

Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando “captar" o 

fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele 

envolvidas.  

 Por se tratar de um mestrado profissional, cuja aplicação precisa impactar 

diretamente no campo de trabalho do pesquisador, ressaltamos sua natureza aplicada. De 

acordo com Barros e Lehfeld (2000, p. 78) pesquisas aplicadas possuem como objetivo 

“contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema 

encontrado na realidade”. 
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 Em termos de procedimentos metodológicos, delineamos suas etapas inspiradas 

na pesquisa-ação. Isso se deu por entender que a pesquisadora atuará de forma ativa no 

campo bem como na realidade dos sujeitos da pesquisa, propondo mudanças efetivas. 

Para Severino (2017, n.p)  

A pesquisa-ação é aquela que, além de compreender, visa intervir na 

situação, com vistas a modificá-la, O conhecimento visado articula-

se a uma finalidade intencional de alteração da situação pesquisada. 

Assim, ao mesmo tempo em que realiza um diagnóstico e a análise 

de um determinada situação, a pesquisa-ação propõe ao conjunto de 

sujeitos envolvidos mudanças que levem a um aprimoramento das 

práticas analisadas.  

No que diz respeito aos seus objetivos, o tipo de pesquisa que melhor se adapta à 

realidade desta investigação é a pesquisa exploratória. Podemos afirmar isso 

considerando que a partir de um estudo bibliográfico e de um teste envolvendo grupos de 

controle, buscou-se elementos para a composição de um e-book com estratégias ativas 

em Educação on-line. Para Piovesan e Temporini (1995)   

A pesquisa exploratória, ou estudo exploratório, tem por objetivo 

conhecer a variável de estudo tal como se apresenta, seu significado 

e o contexto onde ela se insere. Pressupõe-se que o comportamento 

humano é melhor compreendido no contexto social onde ocorre. [...] 

Permite que a realidade seja percebida tal como ela é, e não como o 

pesquisador pensa que seja. 

 É tomando como base esse percurso metodológico que a pesquisa se desenvolveu. 

A seguir apresentamos os sujeitos e as etapas da pesquisa. 

3.1 SUJEITOS E CAMPO DA PESQUISA 

A proposta se desenvolve no Grupo de Instrução Tática e Especializada (GITE), 

organização militar subordinada ao Comando de Preparo – COMPREP. O COMPREP é 

o braço operacional da FAB e, dentro dele, o GITE é o responsável por realizar a 

capacitação operacional dos militares através de cursos presenciais e a distância. Dentre 

as várias escolas e centros de preparação que a FAB possui, o GITE tem como missão 
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particular preparar de forma tática o efetivo da FAB e também militares de outras forças, 

inclusive militares de outros países. 

 Dentro da cadeia de comando da aeronáutica, o GITE se encontra subordinado ao 

Comprep a partir da ALA 10. Conforme a Figura 15, abaixo: 

Figura 15 – Organograma do Comando da Aeronáutica. 

 

Fonte: Site da Força Aérea, 2020 

 

Figura 16 – Organograma do Comando de Preparo 

 

Fonte: Site da Força Aérea, 2020.  

 

Comprep 

 

GITE 



 

65 

 

 O Curso escolhido para testar as hipóteses levantadas foi o Curso Preparatório de 

Tutores (CPT). O CPT foi criado em 2016 com o objetivo de capacitar militares para 

atuarem como tutores e criadores de conteúdos para os cursos a distância realizados no 

ambiente virtual do GITE. Tal demanda se tornou imperativa, considerando o aumento 

da oferta de cursos a distância e a notória necessidade de formação pedagógica para estes 

militares. Os alunos do CPT, que são os futuros e atuais tutores da organização militar,  

são os sujeitos da pesquisa.  

 Quanto ao perfil preliminar destes sujeitos, são militares com notável capacidade 

técnica e ocupam diversos lugares dentro da estrutura hierárquica do comando da 

aeronáutica. O perfil dos alunos varia em idade, gênero e precedência dentro da estrutura 

hierárquica da FAB. Apresentaremos um perfil mais detalhado do grupo no capítulo a 

seguir. 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

3.2.1 Etapa 1 -  Adaptação dos aspectos das metodologias ativas a EaD on-line 

A partir do levantamento bibliográfico, apresentado na parte introdutória deste 

trabalho, realizado com base nas obras de Mattar (2017), Bacich e Almeida (2018), 

Junqueira (2018), Filatro (2018), Tori (2017) e Silva et al (2017), foram descritas as 

principais MA usadas, tomando como base suas lógicas de funcionamento. Em seguida, 

exploramos quais elementos poderiam contribuir para um melhor desempenho do aluno 

na educação a distância on-line proposta pelo GITE.  

Para tanto, foram delimitadas cinco categorias de adaptação: papel do aluno 

(protagonista), papel do professor (mediador/facilitador), material didático 

(dialógico/interativo, atividades interativas/colaborativas), ambiente virtual de 

aprendizagem (variedade de recursos utilizados e plugins) e aprendizagem 

(colaborativa). 

Assim, ao escolher quais estratégias ativas seriam desenvolvidas no AVA, 

pensamos naquelas que fossem capazes de evidenciar o papel do aluno em seu processo 

de aprendizagem. Também buscamos que tais ações permitissem uma apresentação do 

tutor/professor como facilitador e mediador neste processo, buscando ultrapassar uma 

visão ainda muito marcada na instituição como um todo, que tem no instrutor a figura 

detentora do conhecimento que o transmite a um determinado público. Essa ação é 
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especialmente relevante em um curso de formação de tutores, pois pode servir de modelo 

para os alunos em suas futuras ações.  

Por fim, priorizamos atividades em que os alunos pudessem interagir e colaborar 

de maneira horizontal, entre pares, sendo a colaboração o eixo central da proposta. E 

também, de modo complementar, atividades interativas inspiradas em jogos. 

Para tanto, optamos por tomar como referência as metodologias ativas “PBL - 

Problem based learning” que, em português, significa Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP), assim como na “Peer Instruction”, que seria a aprendizagem entre 

pares, ou seja aluno-aluno, a partir do que foi apresentado por Mattar (2017) no quadro 

3. Para as atividades complementares, tomamos como base princípios da Gamificação. 

Da ABP utilizamos a noção de que o aprendizado ocorre a partir de um problema 

norteador e da prática ao pesquisar e compilar os dados levantados. Nos inspiramos na 

Peer Instruction para estimular o trabalho colaborativo entre pares de modo que eles 

pudessem debater e chegar a conclusões entre si. Para tanto, considerando que a pesquisa 

foi aplicada em uma instituição militar, ao separar os grupos de trabalho, priorizamos que 

essa separação permitisse aos militares de um círculo hierárquico em comum ficassem no 

mesmo grupo, a fim de que os alunos se sentissem mais à vontade para debater, 

considerando ser a hierarquia um forte pilar dentro do militarismo. Quanto a gamificação, 

utilizamos a ideia de flow (estado mental de felicidade, satisfação e envolvimento ao fazer 

uma atividade) e de resposta imediata (feedback) para as atividades complementares. 

3.2.2 Etapa 2 – Delimitação de estratégias conforme recursos do AVA 

 Conforme destacado no tópico anterior, a partir do primeiro levantamento foram 

selecionadas aquelas estratégias que melhor se adequavam ao contexto militar, ou seja, a 

versão do Moodle suportada pelo GITE, considerando o aspecto técnico e o plano de 

avaliação proposto pela instituição. 

Nesse ponto é importante destacar uma barreira encontrada com relação à 

documentação de ensino do curso, especificamente o plano de avaliação, o MCA - 37-

96/2019. O plano foi pensado para contemplar todos os cursos a distância ministrados 

pelo GITE, especialmente os de natureza autoinstrucional, que é a modalidade de curso 

mais utilizada pela instituição. Por esse motivo a MCA dedica apenas alguns tópicos ao 

CPT.  

Os principais percalços se devem ao fato do documento apresentar propostas mais 

tradicionais de avaliação e apresentar pouca flexibilidade e possibilidades. Isso delimita 
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o que pode ser usado como item avaliativo, impedindo a apresentação de um produto 

como item de avaliação, a exemplo do que acontece no Curso de Preparação de Oficiais 

de Esquadrão, um curso presencial oferecido pela instituição e que permite esse tipo de 

avaliação. 

O documento caracteriza a avaliação como formativa e estabelece em seus itens 

3.1.1.2.1.1 e 3.1.1.2.1.2 quais tipos de avaliação podem acontecer, sendo elas: o 

questionário e o fórum interativo. Apresenta ainda uma ficha de avaliação do fórum 

contendo pontuações e critérios que devem ser seguidos, quais sejam: coerência dos 

comentários, fundamentação da proposta, coesão e periodicidade; delimita ainda quais 

tipos de itens podem ser usados nos questionários avaliativos, sendo eles os itens 

objetivos, de múltipla escolha, emparelhamento e/ou falso e verdadeiro e questões 

subjetivas discursivas ou dissertativas. 

Nesse sentido, após o  trabalho de imersão na documentação pedagógica do curso, 

foram avaliados os recursos disponíveis no AVA utilizado pelo GITE a fim de confirmar 

se as estratégias selecionadas para validar as hipóteses poderiam ser mantidas. Tudo isso 

se deu considerando todos os fatores envolvidos, tais como a dinâmica da disciplina que 

fica aberta apenas por sete dias e as limitações avaliativas apresentadas acima. 

O desenho da disciplina será melhor apresentado na etapa seguinte, mas é possível 

adiantar que, considerando o exposto no parágrafo acima, pensamos em uma uma 

proposta de produção de material colaborativo a partir de discussões nos fóruns avaliados 

e pesquisas realizadas pelos próprios alunos; realização de exercícios dinâmicos, a partir 

da ferramenta H5P; e, por fim, a execução de um questionário, nos moldes estabelecidos 

pelo plano de avaliação. 

3.2.3 Etapa 3 – Desenho e planejamento do curso no AVA 

 Nesta etapa foi preciso definir um percurso teórico no qual essa fase da pesquisa 

estaria ancorada. Precisava ser uma linha coerente com a proposta pensada quanto ao 

desenho da disciplina. Dentre diversos autores que abordam a questão do “design” de 

conteúdos educacionais, usamos até então, como base teórica na primeira fase de nossa 

pesquisa, os trabalhos de Filatro e Piconez (2008), Filatro (2018) e Mattar (2017). Ambos 

são autores de relevância notável, mas divergem quanto ao emprego dos termos Design 

Educacional e Design Instrucional. 

Filatro em diversas obras e de modo especialmente aprofundado em “Produção de 

conteúdos educacionais” escrita em parceria com Cairo (2015), usa o termo “Design 
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Instrucional” para se referir ao processo de planejamento, acompanhamento e avaliação 

de algum conteúdo educacional. A autora usa a tradução literal, direto do inglês. É válido 

destacar que no caso do contexto norte americano, não é tão relevante a diferenciação 

entre instruir e ensinar, de modo que as duas palavras são usadas como sinônimos. 

Por sua vez, Mattar (2014) afirma que embora reconheça o trabalho de Filatro de 

abordar o design instrucional de uma forma menos mecânica e mais relacionada à 

construção e a comunicação, o termo não deve ser simplesmente traduzido do inglês pois, 

no Brasil, o termo instrução está muito mais ligado “a concepções de aprendizagem 

unidirecionais (do professor para o aluno), passivas, tecnicistas, comportamentais e 

behavioristas. Traz à memória imagens de manuais e exercícios de instrução” (MATTAR, 

2014, p. 23). Por isso o autor (MATTAR, 2014, p.30) defende a utilização do termo 

“Design Educacional”, por considerar que “o conceito de educação engloba o processo 

completo de ensino e aprendizagem”. 

Além das ideias apresentadas acima, foi considerado o plano de modernização de 

ensino da Força Aérea que visa mudar e modernizar as práticas no âmbito do Comando 

da aeronáutica (COMAER), assim como a proposta pedagógica do GITE, que funciona 

como uma espécie de “identidade” da escola, afirmando que esta se pauta nos modelos 

sociointeracionista e tecnicista, em um movimento que visa superar este último. 

Considerando tudo que foi exposto, bem como a natureza da proposta em si, 

optou-se, na fase do desenho da disciplina, por usar como base norteadora a obra de 

Mattar (2014): “Design Educacional: educação a distância na prática”. 

É preciso também explicar a escolha da palavra “desenho” para se referir a esse 

processo. Seguindo a mesma linha de raciocínio aplicada na escolha do termo design 

educacional, optou-se, neste trabalho, por usar a palavra desenho, tradução não literal em 

português para o termo design, num sentido que remete a projeto, a delinear o trabalho 

pedagógico. Fizemos essa escolha por entender sua aproximação a nossa realidade.  

Para o desenho da disciplina seguimos as etapas a seguir. 

3.2.3.1 Etapa I - Análise do contexto 

Mattar (2014, p. 53) afirma que devemos “começar o processo de design 

educacional pela compreensão do contexto da aprendizagem” e, a partir de Dick e Carey 

(2014), propõe uma equação simples para resumir o que chamou de avaliação das 

necessidades (Figura 17): 
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Figura 17 - Avaliação das Necessidades 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Mattar (2014, p.53) 

 Seguindo a fórmula sugerida, temos como estado desejado a finalidade do curso 

disposta em seu currículo mínimo (ICA - 19-10), documento que determina no âmbito da 

Força Aérea os tópicos básicos que cada curso deve ter. No documento está previsto: “O 

Curso de Preparação de Tutores tem por finalidade preparar tutores para o planejamento 

de trabalhos escolares e orientação da aprendizagem em ambiente virtual de 

aprendizagem no âmbito do GITE” (BRASIL, 2016, p. 10). 

Levando em consideração a figura 17, como Estado Atual, apresentamos o 

público-alvo do curso “é tutor de curso sob a responsabilidade do GITE, ou possível 

candidato a desempenhar essa função.” (BRASIL, 2016, p. 09). 

Por fim, temos as necessidades, que no currículo mínimo são apresentadas em 

forma de objetivos gerais (p. 10), elaborados a partir da Taxonomia de Bloom (1977), 

quais sejam: 

a) planejar a atividade de ensino visando a uma aprendizagem  

colaborativa em ambiente virtual de aprendizagem (Si)22; 

b) utilizar, na prática docente, as técnicas convencionais e as novas 

tecnologias 

numa perspectiva de mediação pedagógica (Ap)23; 

c) reconhecer a importância do papel do tutor, como mediador da 

aprendizagem. 

                                                 
22 Dentro dos níveis de desenvolvimento elencados por Bloom (1977) e adotados pela FAB 

(BRASIL, 2012) “Si” equivale a síntese, dentro do domínio cognitivo. 
23 Dentro dos níveis de desenvolvimento elencados por Bloom (1977) e adotados pela FAB 

(BRASIL, 2012) “Ap” equivale a aplicação, dentro do domínio cognitivo. 
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Como o Curso é composto por disciplinas com tutoria e, também, 

autoinstrucionais, optamos que a validação acontecesse em duas das disciplinas tutoradas. 

Ambas são disciplinas de fundamentação teórica. Para fins de comparação e controle, na 

primeira delas foi mantido o padrão que já era desenvolvido no curso (proposta 

tradicional) ou seja, não houve intervenção no planejamento da disciplina. Já na segunda 

disciplina, foram realizadas intervenções na proposição das atividades e na metodologia 

utilizada, especificamente, a partir da utilização de estratégias ativas e recursos do próprio 

ambiente virtual que levassem o aluno a sair de uma posição passiva e o colocasse como 

ator de seu processo de aprendizagem.  

3.2.3.2 Etapa II - Análise dos alunos 

O curso foi aberto para alunos externos ao GITE e contou com 13 inscritos, nove 

deles do sexo masculino e quatro do feminino. Os detalhes vamos apresentar no capítulo 

“Campo de Batalha”. Durante a fase de planejamento já sabíamos informações como 

precedência hierárquica, sexo e localidade da audiência. 

Esses dados foram importantes ao pensar a disciplina 2, o que resultou em uma 

atividade dividida em grupos, tanto para facilitar a colaboração, quanto para minimizar 

qualquer desconforto que a questão hierárquica pudesse causar. 

Visando conhecer um pouco mais os alunos, bem como suas motivações, a fim de 

realizar ajustes no planejamento caso fosse necessário, propomos para a disciplina de 

ambientação uma apresentação pessoal, na qual o aluno pudesse se apresentar, falar um 

pouco sobre si e sobre suas experiências e expectativas. 

3.2.3.3 Etapa III - Objetivos de aprendizagem 

Quanto a este tópico, os objetivos básicos de aprendizagem encontram-se 

definidos no Currículo Mínimo e no Plano de Unidades Didáticas do Curso, documentos 

de caráter mandatório. De modo que apresentamos a seguir: 

Fundamentos do Ensino a Distância 

Objetivos Específicos: 
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a) identificar os fundamentos teóricos do Ensino a Distância (Cn)24; 

e 

b) valorizar o papel do tutor como mediador do processo de ensino 

aprendizagem (Ap). 

 O currículo mínimo é mandatório no sentido de deixar documentado quais 

conteúdos devem ser explorados. Ele não desautoriza que sejam acrescentados tópicos 

que o tutor/professor julgue pertinente explorar e que não estejam necessariamente lá. 

3.2.3.4 Etapa IV - O ambiente virtual de aprendizagem 

Quanto ao ambiente virtual, como já foi apresentado anteriormente, a escola usa 

o Moodle versão 3.10.125 em um padrão de cores e design próprios. Esses padrões foram 

mantidos por entender que compõem a identidade visual da instituição. Com a finalidade 

de ampliar as possibilidades de interatividade, pensou-se na adição de atividades 

elaboradas a partir do plugin H5P26, para proposição de exercícios, atividades e geração 

de conteúdos educacionais como um todo.  

No entanto, devido a questões de limitações técnicas, não foi possível usar os 

recursos do H5P na versão suportada pelo GITE, de modo que foi planejado um ambiente 

virtual criado fora, também utilizando o Moodle, exclusivamente para essa finalidade, 

com diversas atividades. 

Por ter sido utilizado um ambiente externo ao ambiente virtual do GITE, as 

atividades propostas não puderam ser avaliadas. Utilizamos as atividades como revisão 

para o questionário final que foi realizado pelos alunos como forma de avaliação. 

3.2.3.5 Etapa V - Desenho de atividades e interações 

Conforme apresentado anteriormente, a escolha da validação da proposta aqui 

pensada foi a de trabalhar com grupos de controle, de modo que os mesmos alunos fossem 

expostos a experiências diferentes e pudessem compará-las. Para tanto, foi preciso 

considerar as limitações do AVA e da documentação de ensino, conforme já apresentado. 

                                                 
24  Dentro dos níveis de desenvolvimento elencados por Bloom (1977) e adotados pela 

FAB (BRASIL, 2012) “Cn” equivale a conhecimento, dentro do domínio cognitivo. 
25 A versão 3.10.1 tem como principais características melhorias e correções na segurança 

e acessibilidade. 
26 o H5P é uma estrutura de colaboração de conteúdo gratuita e de código aberto baseada 

em JavaScript. 
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Assim, optamos por manter a primeira disciplina da forma como ela já acontecia: 

com um fórum avaliado, aberto por sete dias no qual os alunos precisam fazer postagens 

em dias alternados - no mínimo três, em três dias distintos. O aluno precisava responder 

uma pergunta motivadora, em dias alternados e deveria se ancorar na apostila 

disponibilizada. 

Para a segunda disciplina, optamos por manter o fórum avaliado, no entanto, 

divididos por grupos para facilitar a socialização e colaboração. Os alunos também eram 

livres quanto ao número de postagem e dias da postagem. Cada grupo tinha uma pergunta 

norteadora abordando uma temática. O objetivo era que cada grupo contribuísse, a partir 

da sistematização de suas próprias discussões, com a elaboração de uma apostila digital 

para toda a turma. A apostila serviu de base de estudos para a realização das atividades 

de revisão e que os alunos realizassem o questionário avaliativo. 

3.2.3.6 Etapa VI - Coleta de dados/avaliação 

Para fins de desenvolvimento da proposta, foram elaborados dois questionários: o 

primeiro, do tipo estruturado fechado, ou seja, com questões objetivas; e o segundo, do 

tipo semiaberto, estruturado a partir de perguntas fechadas, abertas e subjetivas. As 

perguntas do primeiro questionário tinham como objetivo traçar um perfil dos alunos. No 

questionário final foram elaboradas perguntas tomando como base as categorias pensadas 

para a proposição das atividades: papel do aluno (protagonista), papel do professor 

(mediador/facilitador), material didático (dialógico/ interativo, atividades interativas 

e/ou colaborativas), ambiente virtual de aprendizagem (variedade de recursos 

utilizados e plugins) e aprendizagem (colaborativa). 

Além dos questionários, os alunos também responderam aos questionários 

denominados críticas, tradicionalmente aplicados pelo GITE ao final de cada disciplina. 

Tais formulários também nos deram subsídios para realizar uma comparação entre as 

experiências dos alunos e avaliar como foi esse primeiro contato com estratégias ativas 

de aprendizagem em um curso a distância no GITE.  
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4 CAMPO DE BATALHA 

Após esta etapa de pesquisa, apropriação teórica e planejamento, foi realizada a 

validação da proposta de uso de estratégias ativas na EaD no GITE. O curso aconteceu 

no período de 02 de março de 2021 a 04 de abril de 2021. Para fins de controle, a pesquisa 

se limitou a investigar o envolvimento e percepções dos sujeitos nas duas primeiras 

disciplinas, sendo elas: Fundamentos da Educação a Distância I e II. A disciplina 

Fundamentos da Educação a Distância I foi ministrada no período 03 a 09 de março de 

2021 e a disciplina Fundamentos da Educação a Distância II no período de 10 a 16 de 

março de 2021. 

 Como primeira ação envolvendo a pesquisa, os alunos responderam o 

questionário inicial (Apêndice B). Ao responder o questionário, que era voluntário, o 

aluno aceitava participar da pesquisa. O principal objetivo do questionário inicial seria 

coletar dados que permitissem traçar o perfil dos alunos, com perguntas que iam desde 

faixa etária e precedência hierárquica, até perguntas mais específicas, como aquelas que 

visavam investigar se os mesmos tiveram experiências anteriores com cursos on-line. 

Doze alunos, dos treze matriculados, responderam ao primeiro questionário. 

 A turma tinha um perfil variado quanto a idade, mas com predominância de alunos 

com idade entre 36 e 40 anos. A maioria era do sexo masculino, conforme apontam os 

gráficos abaixo (Gráficos 6, 7 e 8). 

Gráfico 6 - Idade dos alunos 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir do Google Forms aplicado pela pesquisadora. 
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Gráfico 7 - Sexo dos alunos 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 Como a FAB lida também com servidores civis, ou seja, são militares, foi incluída 

no questionário uma pergunta sobre a profissão dos alunos. Nesta turma todos os alunos 

eram militares (Gráfico X). 

Gráfico 8 - Profissão dos alunos 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora. 

 A nível de organização hierárquica, os militares são divididos entre praças (Cabos 

e Soldados), Graduados (Sargentos e Suboficiais) e Oficiais (Tenentes, Capitães, Majores 

e Coronéis). O curso CPT é voltado para futuros tutores e essa função é desempenhada 

no âmbito da Força Aérea por graduados, oficiais e civis equiparados a estes dois grupos 

de acordo com seu nível de formação. No caso da turma objeto da pesquisa, a maior parte 

dos alunos era de oficiais (Gráficos 9). 
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Gráfico 9 - Perfil militar dos alunos 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

A fim de conhecer qual o nível de proximidade dos alunos com as ferramentas 

digitais, também investigamos quais dispositivos eram mais utilizados pelos militares, 

assim como o nível de familiaridade com tais dispositivos. A maioria deles já utilizou 

computadores e smartphones. A maior parte se julga muito ou razoavelmente 

familiarizada com tais recursos (gáficos 10 e 11). 

Gráfico 10 -  Dispositivos mais usados 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 
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Gráfico 11 -Familiaridade com os dispositivos 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 Também julgamos importante conhecer o perfil de interação dos alunos com a 

internet e as redes,entender se costumavam postar ou apenas consumir conteúdos. 

Consideramos esta pergunta especialmente relevante por entendermos que o 

comportamento dos alunos na rede pode interferir em seu perfil em sala de aula. Sobre 

isso, Kenski (2012, p. 68) afirma que “A proposta é ampliar o sentido de educar e 

reinventar a função da escola, abrindo-a para novos projetos e oportunidades, que 

ofereçam condições de ir além da formação para o consumo (...)”. A quase totalidade dos 

alunos informou que costuma consumir mais conteúdos do que criar conteúdos e um 

pequeno número afirmou que não costuma nem consumir e nem criar conteúdos (Gráfico 

12).  

Gráfico 12 - Consumidores ou criadores de conteúdo? 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 
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 E, por fim, buscamos conhecer a experiência dos alunos em cursos anteriores, 

tanto exercendo o papel de aluno quanto de tutor. Todos já tinham vivenciado a 

experiência como alunos de cursos a distância e relatam que suas maiores dificuldades 

foram relacionadas a gerir o próprio tempo e a qualidade dos materiais didáticos, 

considerados pouco interativos ou monótonos. Os Gráficos 13 e 14 indicam o 

mencionado. 

Gráfico 13 - Experiência anterior como aluno de um curso a distância 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 

Gráfico 14 - Principais dificuldades como aluno de curso a distância 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 
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 Quanto à experiência anterior como tutor, a quase totalidade afirmou nunca ter 

atuado como um (gráfico 15), o que evidencia a necessidade de realização do CPT, bem 

como a relevância desta pesquisa, que visa trazer um novo olhar para este aluno e futuro 

tutor. Como contribuíram Oliveira, Mill e Ribeiro Apud Junqueira (2018, n.p) “O 

professor precisa construir uma base de conhecimento para o exercício  da docência, que 

consiste num corpo de compreensões, conhecimentos de diversas naturezas para ensinar”. 

Gráfico 15 -  Experiência anterior como tutor de curso a distância 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 Foi possível perceber que estávamos diante de uma audiência com perfil variado 

e com diferentes níveis de proximidade com ferramentas digitais, mas que possuía certa 

fluência e autonomia suficiente para avançar em um curso a distância on-line.  

Agora, partindo para um novo tópico, para fins de comparação, seguem os perfis 

da primeira disciplina em 2017 e em 2021 (Figuras 18 e 19). 
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Figura 18 – Aparência da disciplina no formato de 2017 

 

Fonte: GITE Virtual, ANO 

 

Figura 19 - Layout da primeira disciplina no formato de 2021 

 

Fonte: GITE Virtual, ANO 

Como é possível observar, não foram realizadas intervenções e essa decisão foi 

intencional para fins de pesquisa. Ao final da disciplina I de Fundamentos da Educação a 

Distância, os alunos responderam um novo questionário (Apêndice C). Trata-se de um 

questionário que já é aplicado pelo Grupo de Instrução ao final de cada disciplina e que 

faz parte do processo de avaliação do curso de modo institucional. Os dados coletados 
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neste questionário considerados relevantes para fins desta pesquisa, por apresentarem 

informações relacionadas à prática pedagógica, serão apresentados um pouco mais a 

frente. 

 Após essa primeira disciplina (Figura 20), os alunos cursaram a disciplina II de 

Introdução à Educação a Distância (Figuras 21 e 22). Esta segunda disciplina apresentou 

as intervenções descritas nos tópicos anteriores, com atividades colaborativas, produção 

em conjunto da apostila da disciplina e atividades de revisão interativas inspiradas em 

jogos em um outro ambiente virtual. O principal objetivo era mostrar aos alunos que 

existem várias possibilidades de trabalhar, apresentar e avaliar um conteúdo, conforme 

aponta Filatro (2018, n.p) “A técnica de preparação de conteúdos e atividades de 

aprendizagem se ensina e se aprende”. 

Figura 20 - Aparência da segunda disciplina no formato de 2017 

 

Fonte: GITE virtual, ANO 
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Figura 21 - Layout da segunda Disciplina no formato de 2021 

 

Fonte: GITE Virtual 

 

Figura 22 – Fóruns avaliados da segunda disciplina 2021 

 

Fonte: GITE Virtual 

 

 

 

 

 



 

82 

 

Figura 23 - Página inicial do ambiente virtual de revisão 

 

Fonte: Página Virtual de exercícios do CPT, ANO. 

 

Figura 24 – Exercícios de revisão inspirados em jogos - H5P- tela 1 

 

Fonte: Página Virtual de exercícios do CPT, ANO. 
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Figura 25 – Exercícios de revisão inspirados em jogos - H5P- tela 2 

 

Fonte: Página Virtual de exercícios do CPT, ANO. 

 

Figura 26 - Capa da Apostila Digital Interativa 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021.  
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Figura 27- Exemplo de interação hipermídia na  apostila digital 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

 

Figura 28 - Exemplo de apresentação interativa na apostila digital 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021 
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Ao final da disciplina II, doze alunos responderam o último questionário 

(Apêndice D) envolvendo a pesquisa, cujos resultados apresentamos a seguir. Ao final da 

disciplina II, os alunos preencheram também o questionário aplicado pelo GITE 

(Apêndice C), conforme aconteceu na disciplina I.  

Abaixo apresentaremos os resultados conforme as categorias elencadas, 

comparando as percepções dos alunos quanto à disciplina I e II. É importante destacar 

que os alunos têm até o final do curso, que durou mais três semanas após o encerramento 

da pesquisa, para responder aos questionários aplicados pela escola. Por este motivo, os 

questionários aplicados pelo GITE possuem números diferentes de respondentes. 

4.1 CATEGORIA I - PAPEL DO ALUNO (PROTAGONISTA) 

A partir dos questionários aplicados e do acompanhamento da pesquisadora 

durante a fase de validação da proposta, foi possível perceber a evolução e a mudança de 

postura dos participantes (Gráficos 16 e 17). De alunos passivos, que somente respondiam 

aos fóruns na data prevista na primeira disciplina, à sujeitos engajados, protagonistas de 

seus respectivos processos, que pesquisaram em grupo, colaboraram com o andamento 

da disciplina, da produção do material didático e partilharam os conhecimentos com seus 

pares. 

Gráfico 16 - Pergunta Nº 2 - Disciplina I 

 

Fonte: GITE Virtual 
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Gráfico 17 - Pergunta Nº 2 - Disciplina II 

 

Fonte: GITE Virtual, ANO 

A partir dos gráficos acima é possível perceber uma discreta mudança na 

percepção dos alunos quanto ao fator motivacional da metodologia aplicada. As perguntas 

fazem parte do questionário padrão aplicado pela escola e não dão subsídios para 

compreender quais fatores interferiram nesta mudança de percepção. Apresentaremos 

outros parâmetros obtidos a partir do questionário final que darão, inclusive através de 

falas dos próprios alunos, um melhor recorte. 

Gráfico 18 - Motivação dos alunos nas disciplinas I e II 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 
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Gráfico 19 - Nível de motivação nas disciplinas I e II 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 Essas perguntas visavam investigar a motivação dos alunos pois, tal fator 

implicaria diretamente na participação dos estudantes de forma mais ativa e significativa. 

Tori (2017, n.p) levantou essa questão no prefácio de seu livro “Educação sem distância”, 

afirmando: “Com materiais interativos acessados fora da sala de aula, o aluno se aproxima 

do conteúdo e pode ter mais motivação intrínseca pelo aumento da autonomia e do 

significado do que e porque está aprendendo”.  

Como manter a motivação do aluno, era um dos nossos objetivos, era importante 

saber se o aluno estava de fato motivado. Embora não tenha acontecido um destaque 

expressivo somente na disciplina II (Gráfico 19) , é um dado importante para pesquisar e 

observar que mesmo diante da mudança de prática pedagógica, os alunos se mantiveram 

motivados em ambas. A maior parte informou que se sentiu mais motivado na segunda 

disciplina. 
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Gráfico 20 - Fatores motivacionais 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 Em seguida, buscamos saber quais fatores os alunos atribuíram seu nível de 

motivação (gráfico 20). A pergunta foi estruturada e semiaberta, pois tinha opções pré-

definidas e um campo onde o aluno poderia registrar algum fator não mencionado. As 

alternativas apontam para as demais categorias elencadas na pesquisa, pois todos os 

fatores foram realizados pensando no produto final que seria um aluno motivado, 

envolvido em atividades, com uma postura colaborativa e que aprendesse efetivamente 

melhor. As estratégias foram bem pensadas pois todas as categorias foram consideradas 

relevantes para a manutenção da motivação do aluno, e um deles acrescentou “Estava um 

pouco mais habituado aos conceitos da disciplina 1. Assim, por ser diferente, a disciplina 

2 me motivou mais”(Respondente 11, 2021). Quanto à observação realizada pelo aluno, 

acreditamos que o mesmo quando disse “conceitos da disciplina 1” se referia na verdade 

à prática pedagógica. 

A pergunta a seguir foi pensada para o caso dos alunos terem se sentido 

desmotivados durante as disciplinas, para que tivessem um espaço para expressar as 

possíveis razões para a desmotivação. 
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Gráfico 21 - Fatores desmotivacionais 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 A maior parte dos alunos considerou que a pergunta não cabia pois se sentiram 

motivados, dois alunos se sentiram desmotivados em alguma medida pelas atividades 

propostas e outros três, fazendo uso do espaço aberto, ainda apontaram outros fatores para 

a desmotivação, como “O fato de limitar as atividades por dia tira uma das vantagens da 

EAD, que é justamente o aluno montar sua rotina” (Respondente 12, 2021), “Falta de 

tempo exclusivo para se dedicar a matéria"(respondente 10, 2021), “O curso ser durante 

uma fase difícil em minha OM”(respondente 3, 2021). 

Tais fatores apontam que mesmo que a evasão não seja uma questão a ser 

pontuada nos tipos de curso aplicados no GITE, os alunos, embora não abandonem o 

curso tem seus conflitos e demandas que podem levar a um certo grau de desmotivação, 

que, se levado a patamares maiores, pode comprometer uma das outras categorias de 

análise: a aprendizagem. Sobre isso Moran (2012, p. 47) afirma: “Com os processos 

convencionais de ensino e com a atual dispersão da atenção da vida urbana, ficam muito 

difíceis a autonomia e a organização pessoal, indispensáveis para o processo de 

aprendizagem a distância”. 

Cabe chamar a atenção neste momento para a questão do papel do aluno em cursos 

a distância. Vistos muitas vezes como mais fáceis ou como cursos inferiores aos cursos 

presenciais, geralmente falta aos alunos e, no caso da educação corporativa também aos 

gestores, que esses sejam vistos como prioridade e como cursos que tem suas obrigações, 

particularidades e dinâmicas próprias. Portanto, exigem do aluno um tempo exclusivo 

para o estudo, tal qual em um ensino presencial. 
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Ainda sobre o papel do aluno em cada uma das disciplinas, temos os gráficos 22 

e 23 que apresentam o quanto os alunos concordavam ou discordavam com uma 

determinada assertiva, visando compreender o que pensam sobre um determinado tópico. 

Gráfico 22 - Percepção do aluno quanto à frase Nº 1 - Questionário Final 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 

Gráfico 23 - Percepção do aluno quanto à frase Nº 2 - Questionário Final 

 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 Quando abordamos a experiência com as disciplinas, de um modo global, 25% 

dos alunos evidenciaram ter participado mais na primeira disciplina do que na segunda, 

tal fato pode se dar pela quantidade de regras e prazos que a disciplina apresentava, como 
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3 postagens diferentes em dias diferentes sendo pelo menos uma delas de réplica e uma 

postagem livre.  

Nas respostas abertas do questionário, alguns alunos se mostraram não satisfeitos 

com a prática, então eles podem ter considerado participativo a quantidade de vezes em 

que tiveram que atuar efetivamente, como é possível perceber nas falas “Achei muito 

pesado o método avaliativo, tempo curto e limites de postagens em dias diferentes” 

respondente 2, 2021) e  

“acredito que avaliar o aluno levando em consideração a quantidade 

de dias que ele participou é um pouco contraproducente. Como se 

sabe que a avaliação será dessa forma, por vezes o aluno deixa de 

participar para ter uma contribuição para o outro dia. Prazos são 

necessários, porém acredito que obrigar a participação em dias 

diferentes num período tão curto de tempo pode ter efeito contrário 

ao desejado” (respondente 12, 2021) 

 Uma outra hipótese para tal percentual é que o aluno esteja de fato mais habituado 

e prefira uma prática pedagógica mais tradicional, em que ele tenha um papel mais 

passivo e apenas cumpram tarefas sem um maior envolvimento. Conforme aponta o plano 

de modernização de ensino da aeronáutica, tal prática, considerada obsoleta, precisa ser 

superada. Tal hipótese pode estar retratada em algumas falas apresentadas pelos alunos 

nas perguntas abertas como: “Achei o nível cobrado compatível com a 

matéria”(respondente 10, 2021); “Bastante aprendizado” (respondente 9, 2021); 

“Acredito que a primeira disciplina estimulou o aluno quanto à regularidade das 

atividades do curso e auto-disciplina” (respondente 7, 2021); “A apostila é boa, mas não 

contribuiu para a disciplina 2, mas no geral o curso está muito bom”(respondente 2, 2021). 

 De qualquer modo parte expressiva dos alunos, 58%, concordam que se sentiram 

mais participativos na segunda disciplina. Isso se deve ao fato deles terem tido mais 

autonomia na gestão do próprio tempo, apesar do calendário da disciplina, e por terem 

participado efetivamente do processo de aprendizagem uns dos outros. Vamos explorar 

melhor essas ações no tópico direcionado aos materiais didáticos e atividades, bem como 

no tópico destinado à aprendizagem. Seguem algumas falas sobre como os alunos se 

sentiram na segunda disciplina: “Acredito que a disciplina 2 permitiu maior liberdade aos 

alunos e, por isso, particularmente, achei-a mais interessante.”(respondente 11, 2021); 

“excelente”(respondente 8, 2021) ; “interessante e dinâmica” (erspondente 4, 2021) ; 
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“gostei bastante da minha experiência na segunda disciplina pois consegui interagir 

bastante com os outros alunos do curso” (respondente 6, 2021); “achei mais produtivo, 

mais livre” (respondente 2, 2021) e “a segunda disciplina proporcionou motivação e 

técnicas de desenvolvimento de conteúdos inerentes à educação a distância”(Respondente 

9, 2021). 

O aluno não pode ser considerado uma tábula rasa ou alguém incompleto que 

precisa ser completado. Ele é um sujeito com seus próprios repertórios que, através de 

interações, amplia seu saber ao ter contato com outros repertórios como o do professor, 

do tutor, dos demais colegas, das pesquisas que realizam. Como afirmam Gonçalves e 

Silva (2018, n.p) “O aluno não pode ser considerado alguém que não sabe de nada, e sim, 

alguém que por si só pode pesquisar a qualquer tempo sobre o assunto que desejar”. 

Ainda sobre isso, Junqueira (2018, n.p.).  também apresenta contribuições 

importantes: “Pesquisas indicam que os alunos mais bem-sucedidos na EaD possuem 

motivação própria para estudar e aprender [...] O aluno da EaD deve atuar com colegas 

de forma colaborativa. Não deve se isolar” Tal afirmação corrobora com o resultado 

apresentado em outra assertiva. 

Gráfico 24 - Percepção do aluno quanto à frase Nº 8 - Questionário Final 

 

Fonte:  Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 Todos os alunos concordaram que foi muito importante trocar ideias e impressões 

com os demais alunos, corroborando com o que foi apresentado até o momento. Ora, esta 

é a confirmação do que foi afirmado anteriormente acerca da importância de colaborar e 

trocar experiências. 
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4.2 CATEGORIA II - PAPEL DO PROFESSOR (MEDIADOR/FACILITADOR) 

 Quando falamos em papel do tutor na EaD on-line, falamos em um profissional 

que pode exercer vários papéis, desde um profissional, muitas vezes bolsista, que 

acompanha os alunos em uma determinada disciplina, até o profissional responsável por 

planejar e estruturar as disciplinas. 

Falando do GITE, e mais especificamente do CPT, o tutor pode também 

desempenhar esses dois papéis. O curso tem uma estrutura pronta, no entanto o tutor 

possui liberdade para propor adaptações, materiais didáticos e complementares, desde que 

atendam ao previsto na documentação de ensino. Inclusive, durante a pesquisa os dois 

espaços foram ocupados. Na primeira disciplina não houve mudanças na proposta, de 

modo que o trabalho de tutor esteve limitado ao escopo da mediação no fórum. 

Já na segunda disciplina este escopo foi ampliado, de modo que planejada uma 

estrutura nova, com mais atividades e recursos e também a construção de um material a 

partir da colaboração dos alunos, ao invés de apenas entregar uma apostila pronta para 

que os mesmos estudassem. Diante disso, na atividade de tutoria não apenas mediamos o 

processo de aprendizagem, como facilitamos. 

Abaixo apresentaremos os gráficos que discutem a postura e as consequências do 

trabalho do tutor durante a pesquisa. Entendemos que as categorias não estão isoladas 

mas funcionam como um sistema que resulta em uma melhor aprendizagem. 

Gráfico 25- Abordagem das disciplinas 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 
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Gráfico 26 - Aspectos relacionados às mudanças metodológicas 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 A partir dos gráficos é possível perceber que ficou claro para os alunos a mudança 

de metodologia aplicada nas duas disciplinas, exceto por um aluno que afirma que para 

ele não houve diferença. Os alunos também conseguiram perceber e expressar as 

principais mudanças, resultado da postura do tutor quando do planejamento da disciplina, 

ao sair de um papel de centralidade no processo de ensino e aprendizagem, para ceder 

esse protagonismo aos próprios alunos. Sobre este tópico em relação à expectativa do 

aluno quanto ao tutor e ao curso propriamente dito Junqueira (2018, n.p) apresenta uma 

fala interessante:  

Segundo Palloff e Pratt, o aluno que chega à EaD tem a expectativa 

de ser ensinado por um professor expert, como ocorre em geral no 

ensino presencial. Ao constatar que boa parte da aprendizagem 

ocorrerá através da interação e da colaboração com os colegas de 

curso, o aluno poderá se sentir enganado. A cultura leva o aluno a 

crer que irá aprender ao ser exposto a algum conteúdo. Porém, na 

EaD, o tutor irá funcionar como um animador e um mediador da 

aprendizagem, permitindo que os alunos aprendam 

colaborativamente uns com os outros em boa parte das atividades do 

curso.  
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 Como já foi explicado no tópico anterior, além das perguntas o questionário 

contava com frases que remetiam às categorias aqui elencadas. Quanto ao papel do tutor, 

afirmamos: 

Gráfico 27- Percepção do aluno quanto à frase Nº 7- Questionário Final 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 Todos os alunos concordaram, em alguma medida, com a assertiva acima. Os 

dados coletados permitem concluir que os alunos perceberam a relevância da colaboração 

e o papel do tutor nesse processo, tanto colaborando com os alunos, quanto planejando 

um ambiente propício à interação. Este dado é especialmente importante, considerando 

não só o papel dos participantes como alunos no curso, mas o futuro papel de cada um 

enquanto tutor. Catani (2016, p. 55) discorreu sobre isso. Ela explica que é natural o 

docente recorrer à sua experiência como discente ao se ver na posição de professor. Por 

isso, um dos objetivos desta pesquisa foi proporcionar ao aluno um repertório variado de 

possibilidades.  

Ao final do trabalho foi deixado aberto um espaço, para os alunos comentassem 

livremente, ao que um dos alunos registrou: 

 “eu percebo muita reclamação de alunos de que os tutores e 

professores no EaD “largam” as atividades nas mãos dos alunos 

e cuidam de suas vidas. A proposta da disciplina 2 foi uma ideia 

brilhante para ser usada em minhas próximas tutorias. Fui tutora 

do CBIT no ILA e fazia o possível para criar atividades que 

saíssem da mesmice e proporcionasse interação entre os alunos e 

os estimulasse, amei essa ideia” (respondente 3, 2021) 
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A fala de um dessa aluna corrobora com a afirmação de Catani (2016, p.55), afinal, 

da experiência enquanto aluna, ela encontrou uma forma de ressignificar e diversificar 

sua atividade docente. E embora não tenham expressado isso através de fala os demais 

alunos expressaram tal impressão em certa medida ao reagirem à assertiva Nº 11. 

Gráfico 28- Percepção do aluno quanto à frase Nº 11- Questionário Final 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

4.3 CATEGORIA III - MATERIAL DIDÁTICO 

(DIALÓGICO/INTERATIVO/ATIVIDADES INTERATIVAS E COLABORATIVAS) 

Embora a apostila adotada pela escola já tenha uma característica dialógica, os 

resultados evidenciam que os alunos captaram as particularidades do material da segunda 

disciplina, que possuía além da linguagem dialógica, uma fala que apresentava a pesquisa 

realizada por cada grupo e fontes variadas de informação como imagens, vídeos e 

hiperlinks. Além disso, os alunos destacaram a participação colaborativa deles na 

confecção do recurso didático, assim como a natureza interativa e gamificada de algumas 

atividades propostas no ambiente de revisão. 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

Gráfico 29 - Pergunta Nº 4 - Disciplina I 

 

Fonte: GITE Virtual, ANO 

 

Gráfico 30 - Pergunta Nº 4 - Disciplina II 

 

Fonte: GITE Virtual, ANO 

 Resta claro que os alunos conseguiram perceber e que valorizaram a diferença na 

linguagem aplicada nos dois materiais, de modo que consideraram que a linguagem 

empregada nos textos facilitou a aprendizagem deles. Sobre o uso de linguagem nas 

mídias Filatro (2018, n.p) afirma:  

Praticamente tudo o que acontece em educação a distância - a 

apresentação de conteúdos, a realização de atividades, o 

acompanhamento tutorial é registrado em uma mídia. E as mídias 

suportam diferentes linguagens (...) aliás cada vez mais essas 

linguagens se combinam em produtos multimídia interativos (...) 
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para atrair a atenção dos alunos e comunicar de maneira mais efetiva 

os conteúdos.  

A seguir apresentamos um gráfico que demonstra o impacto da apostila digital no 

interesse do aluno e consequentemente em sua motivação, participação e aprendizagem. 

Gráfico 31 - Percepção do aluno quanto ao material didático 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 A exemplo do que aconteceu quando perguntamos de forma geral como os alunos 

se sentiram em cada disciplina, parte dos alunos, no caso do gráfico acima, 16,7%, 

considerou mais interessante a apostila 1. Uma das possibilidades é o fato de que ela já 

estava pronta e tinha muito mais conteúdo, o que pode ter passado ao aluno a sensação de 

estar “mais completa”. Tal postura pode denotar um aluno que ainda deposita no professor 

e nos materiais didáticos a centralidade do seu processo de ensino e aprendizagem, as 

falas de alguns alunos direcionam para essa percepção: “Na disciplina 2 a apostila não foi 

útil” (respondente 2, 2021), “O material didático para a primeira disciplina estava melhor 

dividido e interativo para com os discentes”(respondente 9, 2021).  
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Figura 29 - Página da apostila do CPT utilizada na disciplina I 

 

Fonte: GITE virtual 

 Ainda assim a maior dos alunos, 50%, considerou que a apostila da disciplina II 

foi mais interessante. A apostila II foi elaborada a partir de pesquisas realizadas pelos 

alunos que tinham como base perguntas norteadoras que versavam sobre “Ensino on-line, 

definição de AVA, quem são os nativos e os imigrantes digitais, qual a relação destes 

com o ensino on-line e pesquisar estratégias para deixar o ensino a distância on-line mais 

atrativo e interativo” 
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Figura 30 - Sumário da apostila interativa 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2021. 

 Os alunos também apresentaram falas que confirmaram tal preferência: “Em 

virtude do tema proposto no fórum de discussão do grupo 3” (respondente 7, 2021); 

“Tendo em vista a qualidade do material”(respondente 10, 2021); “O método utilizado 

para expor o assunto” (respondente 12, 2021); “devido a ser mais específica tratando de 

temas pontuais”(respondente 5, 2021); “A apostila se mostrou mais interessante quando 

construída com os outros alunos” (respondente 6, 2021); “A primeira disciplina teve o 

material didático bem completo e na segunda disciplina, achei super interessante o que 

foi feito… compilar os trabalhos foi realmente bem articulado”(respondente 4, 2021) e 

“o fato de ter havido interação e da apostila com o compilado dos grupos tornou atrativo 

o material, o layout, foi tudo bem diferente e não foi pesado e nem cansativo. Eu amei a 

proposta e o resultado”(respondente 3, 2021). 

 Ainda buscando investigar percepções dos alunos quanto ao material didático, foi 

realizada a seguinte afirmação “considero que o fato de ter participado da construção do 

material didático, na segunda disciplina, me ajudou a me sentir mais motivado”, os alunos 

responderam conforme o gráfico abaixo. 
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Gráfico 32- Percepção do aluno quanto à frase Nº 3- Questionário Final 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 É expressivo o número de alunos que afirmam que o fato de ter participado da 

construção do material os motivou de um modo diferente, um total de 83,3% dos 

estudantes. Ainda sobre a produção do material, todos os alunos responderam que 

concordam em alguma medida que um material didático que tenha recursos variados é 

mais interessante. 

Gráfico 33- Percepção do aluno quanto à frase Nº 4- Questionário Final 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

A seguir vamos apresentar a importância de utilizar a estrutura do AVA. 
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4.4 CATEGORIA IV - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (VARIEDADE 

DE RECURSOS UTILIZADOS E PLUGINS) 

Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer recursos e plugins tanto no 

ambiente virtual do curso, quanto no AVA criado com as atividades complementares, 

tudo voltado para uma perspectiva colaborativa. Quanto a esse assunto, também foram 

realizadas perguntas aos alunos. 

Gráfico 34- Percepção dos alunos quanto ao uso de recursos/plugins 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 

Gráfico 35- O uso de plugins e o processo de aprendizagem 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 
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 Resta evidente que a maior parte dos alunos, 83,3%, conseguiram observar o 

elevado uso de recursos na disciplina II em detrimento da disciplina I, que fez uso 

somente de fórum avaliativo. Todos eles consideraram que o uso variado de plugins 

contribuiu para o seu respectivo aprendizado. Além de responderem de forma objetiva, 

os alunos foram provocados a justificar suas respostas. Ao que responderam “porque os 

recursos apresentam novas maneiras de absorção do conteúdo, muitas vezes, na 

prática”(respondente 11, 2021), “pois o estímulo ao aprendizado de maneiras diferentes, 

ativam o interesse de forma eficaz”(respodente 7, 2021) , “quanto mais ferramentas de 

interação com o aluno, acredito que facilita a busca pelo interesse de continuar 

participando e se motivando na execução do curso”(respondente 12, 2021). 

 Com as falas acima, os alunos evidenciaram o poder do aprender fazendo e sua 

consciência acerca disso. Moran (2018, n.p.) abordou a questão da aprendizagem ativa 

associada a processos de aprendizagem múltiplos: 

A aprendizagem ativa aumenta a nossa flexibilidade cognitiva, que 

é a capacidade de alterar e realizar diferentes tarefas, operações 

mentais ou objetivos e adaptar-nos a situações inesperadas, 

superando modelos mentais rígidos e automatismos pouco 

eficientes. As aprendizagens por experimentação, por design e a 

aprendizagem maker, são expressões atuais da aprendizagem ativa, 

personalizada, compartilhada. 

 Ainda tomando como base o aprender fazendo, tão presente na aprendizagem 

ativa, e sua repercussão no papel do aluno e da aprendizagem, os esses apresentaram 

outras falas interessantes, tais como: “Me obrigou a procurar outras fontes, não somente 

a apostila” (respondente 12, 2021); “deixou a disciplina mais suave, tranquila de ser 

estudada e não um peso, como é na maioria das vezes”(respondente 5, 2021) ; e “o que 

mais me marcou na segunda disciplina foram os jogos, onde tínhamos sempre na resposta 

ou ao término assuntos, dicas, conceito etc voltado para  o que foi passado no 

curso”(respondente 3, 2021). 

Nesta última fala, o aluno se referiu especialmente ao ambiente de revisão criado 

com inspiração em jogos, através de jogo da memória, cruzadas, flashcards e etc. Sobre 
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a metodologia inspirada em jogos, ou na lógica de funcionamento dos jogos, como 

princípio de flow27, por exemplo, Mattar (2017, p. 79 ) afirma: 

Uma das características dos games que interessa diretamente a 

educação é que os jogadores podem escolher como aprender. Em 

muitos casos, inclusive, podem traçar seus próprios objetivos de 

aprendizagem, mas mesmo quando esses objetivos já estão 

predefinidos, os usuários em geral têm liberdade para atingi-los da 

maneira como preferirem. Assumem, dessa maneira, papéis 

extremamente ativos” 

 Foi com base nesta ideia apresentada por Mattar (2017) que o ambiente de revisão 

foi concebido, de modo que os alunos não precisassem seguir uma sequência definida de 

tarefas ou, mesmo que precisasse executar todas as tarefas, criou a própria trilha de 

aprendizagem diante dos recursos postos. Tal escolha refletiu a resposta dada pelos alunos 

para as assertivas a seguir: 

Gráfico 36- Percepção do aluno quanto à frase Nº 9- Questionário Final 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 

 

 

 

                                                 
27 Tori apresenta em sua obra (2017, n.p.) o conceito de Csikszentmiahlyi (1990, p. 6) “A forma 

como as pessoas descrevem seu estado mental, quando a consciência fica harmoniosamente 

organizada, e desejam prosseguir o que quer que estejam fazendo com um fim em si mesmo” 
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Gráfico 37- Percepção do aluno quanto à frase Nº 10- Questionário Final 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 A maior parte dos alunos afirmou que o trabalho envolvendo a lógica de jogos os 

deixou mais motivados e contribuiu em alguma medida com aprendizagem. Tais achados 

nos indicam que é preciso explorar não apenas os recursos dos ambientes virtuais de 

aprendizagem como também a técnica didática empregada. Quanto ao uso de recursos do 

Moodle, a maior parte dos alunos afirmou saber que um ambiente virtual pode possuir 

muitos recursos. 

Gráfico 38- Percepção do aluno quanto à frase Nº 5- Questionário Final 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 Embora a maior parte, 50%, tenha afirmado saber que o Moodle tem muitos 

recursos, as demais respostas ao questionário mostraram que os alunos não sabiam 

exatamente como utilizar esses recursos de forma dinâmica e menos mecânica. De 
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qualquer modo, 41,6% dos alunos afirmaram não saber que um ambiente virtual pode ter 

tantos recursos. Essa percepção reforça a ideia de que é preciso utilizar estratégias 

variadas, especialmente em cursos de formação de profissionais os quais irão atuar como 

mediadores em situações de aprendizagem on-line. Tal ação leva esses profissionais a 

expandirem seus horizontes e suas possibilidades de atuação, enriquecendo sua futura 

prática. 

4.5 CATEGORIA V - APRENDIZAGEM (SIGNIFICATIVA/COLABORATIVA) 

A aprendizagem é o produto final desejável de todo processo educativo e já foi, 

em uma certa medida, apresentada a partir dos demais resultados elencados. Moran 

(2018) contribui com uma fala bastante coerente com a proposta apresentada durante a 

validação da pesquisa e com o que é defendido ao longo do trabalho, de uma educação 

on-line mais colaborativa, ativa, dinâmica, buscando uma aprendizagem significativa, em 

que o aluno se sinta parte do processo e se considere parte de um todo e não um ser isolado 

aprendendo atrás de uma tela. O autor afirma: 

A aprendizagem é ativa e significativa quando avançamos em 

espiral, de níveis mais simples para mais complexos de 

conhecimento e competência em todas as dimensões da vida. Esses 

avanços realizam-se por diversas trilhas com movimentos, tempos e 

desenhos diferentes, que se integram como mosaicos dinâmicos, 

com diversas ênfases, cores e sínteses, frutos das interações 

pessoais, sociais e culturais em que estamos inseridos. (MORAN, 

2018, n.p) 

 Também buscamos compreender a visão dos alunos quanto ao seu processo de 

aprendizagem e os fatores que consideram que contribuíram para isso, como veremos nos 

gráficos e afirmações a seguir. 
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Gráfico 39 - Percepção do aluno sobre o processo de aprendizagem 

 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 O gráfico apresenta que a turma ficou dividida quanto a efetividade de 

aprendizagem. Metade da turma considerou que aprendeu mais facilmente na disciplina 

II e metade afirmou que aprendeu em ambas igualmente. Como a avaliação é somativa 

parte dos alunos podem ter tomado como base para esta resposta suas notas. Também foi 

realizada uma afirmação quanto à aprendizagem: 

Gráfico 40 - Percepção do aluno quanto à frase Nº 6 - Questionário Final 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 Todos os alunos concordaram, em alguma medida, que os o uso de diversos 

recursos, dinamizando o processo de ensino, facilitam o aprendizado. Tal constatação 

também fica clara diante da fala de alguns alunos, nas perguntas estruturadas abertas, tais 

como: “na segunda disciplina, o trabalho foi mais dinâmico, exigindo uma interação 
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maior do aluno em um menor espaço de tempo. As atividades complementares realizadas 

junto à tutora, agregaram para o aprendizado como um todo”(respondente 6, 2021) e “na 

segunda fase, o ponto forte foi o trabalho grupo baseado na sistemática definida pela 

coordenação do curso e na minha opinião atingiu seu apogeu no momento que usou 

brincadeiras e jogos para consolidar o assunto da matéria” (respondente 3, 2021). 

 Isso demonstra como atividades e materiais dinâmicos e ativos podem se 

converter em experiências marcantes e consistentes, conforme comprova o gráfico 

abaixo. 

Gráfico 41 - Percepção do aluno quanto a aprendizagem 

 

Fonte: Gráfico extraído a partir Google Forms aplicado pela pesquisadora 

 E não são somente pesquisas no campo pedagógico que indicam os benefícios da 

aprendizagem ativa e dinâmica, Moran (2018, n.p.) nos lembra 

As pesquisas atuais da neurociência comprovam que o processo de 

aprendizagem é único e diferente para cada ser humano, e que cada 

pessoa aprende o que é mais relevante e o que faz mais sentido para 

si, o que gera conexões cognitivas e emocionais. 

 Ora, poucas coisas são tão potentes quanto aprender a partir do próprio esforço, 

trabalho e pesquisa, colaborando diretamente com seus pares. 
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5 DAS LIÇÕES APRENDIDAS 

Na caserna esta pesquisadora ouviu algumas vezes a expressão “lições 

aprendidas”. Geralmente a expressão é usada em um contexto no qual se busca extrair de 

uma determinada experiência um aprendizado. Esse aprendizado em geral é registrado 

em forma de relatórios. Como pedagoga, estive envolvida na gestão de diversos cursos, 

nos quais a equipe lidava com os erros e acertos, buscando repetir as experiências boas e 

adaptar os caminhos diante do que não deu tão certo. 

Embora já tivesse esse olhar, o desenvolvimento desta pesquisa proporcionou a 

oportunidade de revisitar a expressão, buscando entendê-la do ponto de vista científico. 

Pesquisando, descobri que é um termo incorporado da gestão de projetos e que trata, mais 

especificamente, da gestão da qualidade. 

Lições aprendidas podem ser conceituadas como experiências-chave 

que explicitam a aprendizagem obtida no processo de realização de 

um projeto e que tem relevância para projetos futuros. (GUZZO et 

al, 2014) 

 O emprego da expressão não poderia ser mais oportuno. Seja pelo emprego neste 

trabalho dissertativo, sabendo ser esse o capítulo que faz as considerações finais, seja pela 

questão do momento vivido pela instituição, que tem como objetivo alcançar a excelência 

em seus processos e para isso pratica esse exercício de reflexão, resiliência e ousadia. É 

importante o registro de todo esse percurso para fins de aplicação, adaptação e futuras 

pesquisas. É importante tirar lições aprendidas. 

 Foram muitos os desafios encontrados durante a escrita do presente trabalho. 

Desafios tanto profissionais, quanto pessoais, tanto institucionais, quanto de calamidade 

pública, devido à crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19. Dentre todos 

esses desafios um fato não pôde ser negligenciado: o ensino a distância on-line não é mais 

matéria do futuro, já não era há certo tempo, mas diante da uma pandemia, tornou-se a 

única saída para manter a formação e qualificação de muitas instituições, entre elas, a 

FAB. 

São vários os desafios que temos pela frente, quando pensamos no ensino a 

distância, tanto dentro dos muros da caserna, quanto no meio civil. Para citar um exemplo, 

podemos falar da questão da capacitação técnica e no reconhecimento profissional e 

financeiro dos envolvidos na elaboração e execução dos cursos. 
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É muito comum que um determinado profissional domine muito bem o aspecto 

técnico, mas não domine bem técnicas pedagógicas ou não possui repertório suficiente 

para utilizar as ferramentas disponíveis no AVA.  

Ainda sobre as limitações da EaD, temos outros fatores relevantes, como a 

desmotivação e a evasão. A evasão é assunto posto, discutido e pesquisado no meio civil, 

como apontam, por exemplo, os artigos de Bittencourt e Mercado (2014), Santos, 

Tomatake e Oliveira Neto (2008), a dissertação de Lott (2017), entre tantos outros 

trabalhos que se debruçam sobre a temática. Sobre isso Bittencourt e Mercado (2014) 

alertam:  

A evasão de alunos na EaD tem sido abordada como um dos 

problemas que está muito presente em todas as instituições 

educacionais e em todos os níveis de ensino. São vários os motivos 

os quais levam as instituições, sejam elas públicas ou privadas, a ter 

uma maior preocupação com o problema da evasão na EaD. (p. 466) 

Já na caserna, a evasão não é propriamente uma dificuldade, pois os militares 

realizam os cursos por necessidades laborais ou operacionais e a não conclusão dos 

mesmos geram processos administrativos que podem resultar em punições.  

Se a evasão não é um problema no meio militar, locus deste trabalho, isso não 

quer dizer que o aluno não se sinta desmotivado em alguma medida e nisto o uso de 

estratégias ativas também pode vir a somar, como vimos anteriormente, quando 

discutimos os resultados da pesquisa. 

Ao colocar os alunos como sujeitos e centros do processo de aprendizagem, 

estamos lhes dando autonomia, algo essencial para aprender, pois como afirma Freire 

(2017, p. 95). “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo”. 

Do ponto de vista prático, o mais importante é que o aluno consiga aprender e 

aplicar os conhecimentos abordados nos cursos de forma autônoma, seja em situações 

operacionais, como o caso do GITE, seja em diversas situações do ambiente de trabalho 

dentro e fora da caserna.  

Por essa razão a experiência de aprendizagem e a comparação entre os métodos 

propostos foram o foco principal da validação do trabalho, que visava compreender se o 

uso de estratégias ativas pode manter os alunos mais motivados e se isso era capaz de 

levá-los a aprender melhor. 
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 À medida que apresentamos os dados, retornamos ao início deste trabalho. Para 

agora olhar toda a construção sob uma nova perspectiva, o propósito de tal ação, foi o de 

realizar conexões entre os referenciais teóricos escolhidos, além de outros autores, e os 

resultados encontrados. 

O objetivo principal da pesquisa foi analisar como a lógica de funcionamento das 

metodologias ativas pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias didático-

pedagógicas na modalidade de Educação a Distância. Para tanto, cumprimos algumas 

etapas mais específicas: 

a) Verificar quais aspectos das metodologias ativas melhor se adaptam a EaD  on-

line;   

b) Identificar os principais recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

relacionando-os com uma prática pedagógica voltada para o uso de estratégias 

mais ativas; e  

c) Desenhar estratégias ativas voltadas para o protagonismo do aluno no processo 

de aprendizagem por meio eletrônico. 

Como produto, elaboramos um e-book que  apresenta as discussões levantadas no 

presente trabalho, acerca das práticas pedagógicas voltadas para o uso de estratégias 

ativas no ensino e aprendizagem na modalidade de Educação a Distância on-line. 

O livro digital foi elaborado pela autora a partir da plataforma CANVA, a seleção 

de conteúdos foi realizada a partir da presente pesquisa e foram apresentadas algumas 

ferramentas que podem ser úteis aos professores durante o trabalho em cursos e 

disciplinas on-line. 

A intenção foi a de criar um material dialogico, interativo e inteligível. De modo 

que professores possam acessá-lo de modo prático e possam realizar um leitura rápida e 

dinâmica. O livro não esgota possibilidades, mas abre horizontes para essa forma 

inovadora e necessária de enxergar o ensino a distância on-line. 

Não há dúvidas de que o processo de sistematização e escrita do e-book foi 

também um momento formativo de grande valor. Considerando que exige um linguagem, 

intenção e formato peculiar a esse tipo de material. As imagens utilizadas foram em sua 

maioria da própria plataforma e outras gratuitas obtidas em sites de busca ou de 

instituições envolvidas na pesquisa. 

 A partir dos trabalhos de Mattar (2017) e Almeida (2018) observamos quais 

metodologias ativas melhor se adaptam ao ensino a distância. Tomando como base a 
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concepção de AVA de Junqueira (2018) , Tori (2017) e Santos (2018), observamos quais 

ferramentas, aplicações e plugins poderiam ser incorporados ao ambiente a partir de uma 

compreensão construcionista28 da EaD on-line. 

 Avançamos, a partir das pesquisas relacionadas, em especial os trabalhos de 

Fonseca e Mattar (2017) e a pesquisa exploratória de Silva et al (2017), para o desenho 

da proposta, ancorando-nos principalmente, na concepção de Design Educacional de 

Mattar (2014), conforme apresentamos na fase da metodologia da pesquisa. 

 Realizar o desenho e o planejamento da disciplina a partir do prisma do desenho 

educacional é uma mudança de paradigma proporcionada pelo aprofundamento de 

pesquisa que é vivenciado em um mestrado. Ainda em 2020, esta pesquisadora publicou 

um artigo referente a uma pesquisa realizada entre 2018 e 2019, no qual se apoiava nos 

conceitos de design instrucional, para uma proposta de aprimoramento de uma outra 

disciplina do mesmo curso, o CPT. À época, tal escolha foi coerente, pois a proposta 

visava modificações pontuais e limitadas e não repensar o processo de ensino e o papel 

do tutor dentro da escola, como é o caso da atual pesquisa.  

 Sobre este último parágrafo, não há um conceito certo ou errado quando falamos 

em design educacional e design instrucional, o que muda é a concepção que se tem do 

processo de desenho ao usar um outro termo. É uma escolha de cada pesquisador dar 

ênfase ou não à diferenciação entre o termos instruir e educar. Diante do presente trabalho 

nos pareceu coerente diferenciar os dois termos. 

 Após apresentar os dados obtidos na pesquisa, foi possível concluir que usar 

estratégias ativas e interativas na EaD on-line contribuíram concretamente para um 

processo de aprendizagem mais efetivo. Também restou evidente que os alunos se 

mostram mais motivados e abertos quando trabalham de forma colaborativa tanto com 

seus pares, como quando percebem o professor/instrutor como mais uma peça de 

colaboração e não como um sujeito distante e detentor do conhecimento. 

Ainda falando em lições aprendidas, um outro produto dessa pesquisa, foi a 

sugestão de reestruturação curricular do curso e também de seu plano de avaliação. Tal 

ato se deu a partir do relatório final apresentado ao GITE, como coordenadora do curso. 

Atualmente o CPT se organiza em cinco disciplinas: 

 Introdução à Educação a Distância I ( Tutorada) 

                                                 
28 O construcionismo é uma teoria proposta por Seymour Papert, e diz respeito à construção do 

conhecimento baseada na realização de uma ação concreta que resulta em um produto palpável, 

desenvolvido com o concurso do computador, que seja de interesse de quem o produz. 
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 Introdução à Educação a Distância II (Tutorada) 

 Produção de Material Didático para EaD (Autoinstrucional) 

 Produção de Disciplina em Ambiente Virtual (Autoinstrucional) 

 Atributos de um Bom Tutor (Tutorada) 

Considerando as metodologias ativas, essa pesquisadora propôs uma espécie de 

sala de aula invertida, onde os alunos vão estudar a parte teórica de forma 

autoinstrucional, ou seja sem o acompanhamento da figura do tutor. As demais disciplinas 

serão realizadas com tutoria e os alunos terão que apresentar produtos, destacando o 

protagonismo destes na produção de seus conhecimentos. O curso seria então 

reestruturado da seguinte forma: 

 Introdução à Educação a Distância I ( Autoinstrucional) 

 Introdução à Educação a Distância II (Autoinstrucional) 

 Atributos de um Bom Tutor (Autoinstrucional) 

 Produção de Material Didático para EaD (Tutorada) 

 Produção de Disciplina em Ambiente Virtual (Tutorada) 

A nível de sugestão, na disciplina Produção de Material Didático para EaD, os 

alunos podem aplicar os conhecimentos teóricos ao elaborar materiais colaborativos, 

praticando a aprendizagem por pares (peer instruction). Tais materiais serviriam para que 

os grupos apresentarem uns aos outros seus respectivos pontos de vista, sendo mediados 

pelo tutor. 

Por fim, na disciplina voltada ao AVA, os alunos aplicariam todo o arcabouço 

teórico da primeira fase do curso e também a experiência vinda da práxis da disciplina de 

Produção de Material Didático para EaD, elaborando uma disciplina com temática livre 

para os demais colegas. Além do “aprender fazendo” (learning by doing), os alunos 

teriam a oportunidade de se avaliar entre pares, com fichas de avaliação e com 

intervenções colocando em prática os atributos de um bom tutor, estudada anteriormente 

de maneira autoinstrucional. Tais ações iriam compor parte da nota e o restante da 

pontuação seria atribuída pelo tutor da disciplina. 

A intenção tanto com a validação, quanto com as sugestões realizadas no relatório 

final, foi a de gerar um efeito em cadeia cujo o objetivo foi conferir ao aluno, futuro tutor, 

a possibilidade de ter uma postura de maior protagonismo no seu processo de ensino e 

aprendizagem, percebendo que realizar pequenas mudanças e ajustes podem levar seus 

futuros alunos/tutorados a adotarem também essa postura.   
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6 NOVOS VOOS 

Esta pesquisa é resultado das inquietações, lacunas e necessidades apontadas por 

tantos outros pesquisadores e também pelas demandas institucionais, no âmbito da FAB, 

quanto ao desenvolvimento de uma EaD mais colaborativa, ativa e moderna. 

Da mesma maneira que não começam, pesquisas não findam em si mesmas. Ao 

contrário, elas deixam margem para outras investigações, tanto no âmbito da Força Aérea 

Brasileira, quanto da sociedade civil. O e-book produto desta dissertação apresenta e 

discute de forma concisa e direta tais caminhos. Foi intitulado “Estratégias ativas na 

Educação a Distância on-line: caminhos e possibilidades.” 

No âmbito da FAB, esta pesquisa abre espaço para uma reformulação do currículo 

do Curso de Preparação de Tutores, tal qual foi proposto no tópico anterior, considerando 

a ampliação das formas de avaliação, contemplando a geração de produtos, o uso de 

estratégias ativas e também de aplicações externas como redes sociais, plataformas de 

interação, como o Padlet29, bem como, outros ambientes que podem ampliar os espaços 

e tempos de aprendizagem, diversificando também as práticas metodológicas adotadas. 

Considerando esta sugestão da adaptação curricular, levando-a a um patamar além 

de um curso, mas da própria identidade da escola da guerra da FAB, uma publicação 

provocadora é a do pesquisador norueguês Sookermany (2017). No artigo publicado, cujo 

nome em português é “Educação militar reconsiderada: uma atualização pós-moderna”, 

o pesquisador afirma que é preciso avançar de um olhar moderno para um olhar pós-

moderno quando falamos em treinamento militar. Sookermany (2017) é formado militar 

pela Força Aérea Norueguesa e possui doutorado em pedagogia. 

Em seu artigo publicado na revista britânica de educação e filosofia, o pesquisador 

argumenta que a educação militar, baseada em alicerces modernos, treina os alunos para 

uniformidade. O que o autor defende é que os alunos sejam formados em uma perspectiva 

pós-moderna, que estejam preparados para o novo e para as diferenças, pois, por mais que 

treinem em situações reais os alunos vão se deparar com o desconhecido e o imprevisto. 

Para embasar sua linha de argumentação o autor se baseia no que chamou de seis 

estratégias pedagógicas pós-modernas: emancipação, desconstrução, vocabulário, 

diálogo, diversidade e estética. 

                                                 
29 De acordo com o site TechTudo o Padlet é uma ferramenta que permite criar quadros virtuais para 

organizar a rotina de trabalho, estudos ou de projetos pessoais. 
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Outro desdobramento desta pesquisa seria uma nova pesquisa que buscasse 

investigar se estratégias ativas podem ser usadas em cursos auto-instrucionais, 

considerando que esse tipo de curso é o predominante entre os executados pelo GITE. 

Contemplando tanto os cursos com tutoria, quanto os autoinstrucionais pode-se 

avaliar ainda o desenvolvimento de uma nova pesquisa, no âmbito da FAB, na área de 

atualização curricular, considerando a adaptação da Taxonomia de Bloom para a era 

digital, com novos verbos, demandas e objetivos. Mattar (2014) aborda essa releitura e as 

referências apresentadas por ele são um importante arcabouço ao se enveredar por essa 

área de pesquisa. 

A fase de planejamento e desenho da disciplina também deixou evidente que uma 

área conhecida como UX Design, em português “Experiência do Usuário”, pode 

contribuir muito no desenvolvimento de interfaces mais intuitivas, amigáveis e úteis, 

assim como o para a confecção de um material didático apropriado para a educação on-

line. Tal área também pode ser pesquisada como fator de  melhoria na qualidade da EaD. 

Encerramos esta pesquisa, certas de sua contribuição tanto para a FAB, quanto 

para a comunidade acadêmica como um todo, a partir dos dados compilados, do trabalho 

investigativo realizado e dos apontamentos que indicam novos caminhos. Esse é o 

momento tecnológico e cultural de alçar novos voos e encontrar novos desafios, dentro e 

fora da caserna.  
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  – TCLE  

 

Senhor Ten Cel Av  Yure Fernandes  Rodrigues Cardote, 

 

 Este é um convite para colaboração do Grupo de Instrução Tática e Especializada 

(GITE) na pesquisa “ESTRATÉGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO ON-LINE: UMA 

EXPERIÊNCIA NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA”. Trata-se de um estudo no 

âmbito do mestrado vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Inovações em 

Tecnologias Educacionais do Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Tem como objetivo analisar como a lógica de funcionamento 

das metodologias ativas pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias didático-

pedagógicas na modalidade de Educação a Distância, tomando como base uma 

experiência no Curso Preparatório de Tutores (CPT) no Grupo de Instrução Tática e 

Especializada da Força Aérea Brasileira. 

 Justificativa e objetivos da pesquisa: Esta pesquisa pretende implantar 

estratégias ativas no ensino on-line, para validar a hipótese de que aspectos das 

metodologias ativas podem tornar a formação dos tutores mais dinâmica e prazerosa. O 

experimento será realizado em uma das disciplinas do Curso Preparatório de Tutores. A 

partir dos resultados obtidos, será elaborado um e-book com base no trabalho e nos 

resultados encontrados. A relevância dessa investigação se revela no desenvolvimento de 

uma aprendizagem ativa, promovendo a formação de competências e habilidades 

necessárias à identidade educacional da sociedade e do GITE no que se refere ao ensino 

a distância. 

 A colaboração do GITE nesta pesquisa seria como campo de estudo na etapa de 

validação das hipóteses levantadas. O trabalho será realizado através de grupos de 

controle, nos quais os mesmos sujeitos serão expostos a duas práticas pedagógicas 

distintas. Após isso, os participantes irão se posicionar acerca de suas impressões diante 

de cada uma delas, isso se dará a partir de questionários e da crítica de curso. 

 Desconfortos e riscos: Os riscos associados à participação neste estudo são 

mínimos, uma vez que a participação dos alunos na pesquisa será apenas a participação 

no curso, já previsto, e no preenchimento dos questionários. Eles podem se recusar a 

responder as perguntas que porventura lhes causem constrangimento de qualquer 

natureza. As medidas de proteção para minimizar possíveis riscos serão a privacidade do 
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profissional, o sigilo absoluto acerca das informações recebidas e da sua identidade por 

parte do pesquisador.  

 Benefícios: A produção de um e-book contendo o relato da pesquisa realizada 

acerca do uso de estratégias ativas em um curso on-line pode contribuir para fundamentar 

futuras ações pedagógicas no sentido de  fomentar o protagonismo dos alunos unindo 

duas grandes temáticas que hoje tem destaque na proposta de ensino do GITE: as 

estratégias ativas de ensino e aprendizagem e a educação a distância. 

 Participação voluntária: A participação neste estudo é totalmente voluntária. O 

GITE tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa. 

 Confidencialidade do estudo: Os registros da participação de quaisquer dos 

voluntários neste estudo serão mantidos em sigilo. Os dados fornecidos pelo GITE serão 

confidenciais e divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo 

divulgação de nenhum dado que possa prejudicar a instituição. Esses dados serão 

guardados pelo pesquisador responsável por um período de 5 anos. 

 Forma de acompanhamento: Durante e após o término da pesquisa o GITE 

receberá toda assistência e acompanhamento por parte do pesquisador. 

 Ressarcimento de despesas: Não há gastos inerentes à participação do GITE na 

pesquisa. 

 Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com o GITE e a outra com 

o pesquisador responsável. 

 Desde já, agradecemos a atenção e a colaboração em participar voluntariamente 

do estudo, e caso aceite participar, solicitamos a confirmação neste documento.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, a importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para o GITE e ter ficado ciente de todos os direitos, concordo em 

participar da pesquisa “ESTRATÉGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO ON-LINE: UMA 

EXPERIÊNCIA NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA”, e autorizo a divulgação das 

informações fornecidas pelo GITE em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa prejudicar a imagem da instituição. 
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 Parnamirim, ___/___/_____. 

 

_________________________________________ 

Assinatura  

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “ESTRATÉGIAS ATIVAS NA 

EDUCAÇÃO ON-LINE: UMA EXPERIÊNCIA NA FORÇA AÉREA 

BRASILEIRA”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade. 

 

Parnamirim, ___/___/_____. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE B 

Questionário Inicial - CPT 

 

Questionário Inicial 

- Termo de ciência 

O presente questionário, é voluntário, tem como objetivo coletar informações para 

o desenvolvimento de uma pesquisa a nível de mestrado que visa elaborar um guia 

didático com orientações para o uso, por parte de tutores, de estratégias ativas nos 

cursos a distância nos quais venham a atuar. 

 

Obedeceremos às disposições éticas na manipulação, análise e sistematização dos 

dados colhidos. Dentre estas disposições está o incondicional anonimato dos 

participantes. 

1. Qual a sua idade? 

(    ) Entre 20 e 25 anos 

(    ) Entre 26 e 30 anos 

(    ) Entre 31 e 35 anos 

(    ) Entre 36 e 40 anos 

(    ) Entre 41 e 45 anos 

(    ) Mais de 45 anos. 

 

2. Sexo: 

(    ) Masculino 

(    ) Feminino 

 

3. Profissão: 

(    ) Militar 

(    ) Outro _________________. 

 

4.  Você é: 

(     ) Graduado 

(     ) Oficial 

(     ) Não sou militar 
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5. Você costuma usar computadores, tablets ou smartphones (celulares com 

acesso à internet que funcionam como um computador pessoal)? 

(     ) Uso bastante 

(     ) Uso pouco 

(    ) Não uso 

 

6. Caso já tenha feito uso, qual (quais) dessas ferramentas você utiliza? 

(     ) Computador 

(     ) Smartphone 

(     ) Tablet 

 

7. Sobre sua familiaridade com essas ferramentas, você se considera: 

(    ) Nada familiarizado 

(    ) Pouco familiarizado 

(    ) Familiarizado 

(    ) Razoavelmente familiarizado 

(    ) Muito familiarizado 

 

8. Você considera que consome mais conteúdos ou cria mais conteúdos? 

(Conteúdos digitais dizem respeito às páginas que você acessa, aos textos, 

vídeos e áudios que você posta ou acessa e etc). 

(     ) Consumo mais conteúdo do que crio 

(     ) Crio mais conteúdo do que consumo 

(     ) Não costumo consumir e nem criar conteúdos digitais. 

 

9. Sobre a frase “O Ambiente Virtual de Aprendizagem é uma sala de aula”, 

você: 

(    ) Discorda Totalmente 

(    ) Discorda 

(    ) Não concorda e nem discorda 

(    ) Concorda 

(    ) Concorda Totalmente 
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10. Já participou de algum curso a distância na qualidade de aluno?  

(     ) Sim 

(     ) Não 

 

11. Em caso afirmativo qual(is) dificuldade(s) considera mais marcantes em 

sua experiência como aluno? 

(   ) Dificuldade com o desenho da página (dificuldade em navegar e 

encontrar funções) 

(      )   Falta de motivação 

(      )   Dificuldade em interagir 

(      )   Material pouco interativo e/ou monótono 

(      )   Dificuldade em gerenciar o tempo 

(     ) Outros: __________________________________________ 

 

12. Comente algo sobre o tópico acima ou sobre alguma dificuldade em 

particular. 

 

13. Já participou de algum curso a distância na qualidade de tutor? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

 

14. Em caso afirmativo qual(is) dificuldade(s) considera mais marcantes em 

sua experiência como tutor? 

(  ) Dificuldade com o design do ambiente virtual de aprendizagem 

(reconhecer e utilizar as funcionalidades ) 

(     )  Falta de motivação pessoal 

(     ) Falta de motivação dos alunos 

(     ) Dificuldade de interagir com os alunos 

(     )Material Didático pronto e ruim 

(    ) Dificuldade em elaborar um material didático 

(     ) Dificuldade em gerenciar o tempo 

(     ) Outros: __________________________________________ 
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15. Comente experiências relacionadas à educação a distância que não foram 

abordadas acima ou que gostaria de detalhar. 
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APÊNDICE C - Questionário Aplicado pelo Gite  

 

Material Didático 

 

1.  A apostila disponibilizada estava adequada para a modalidade de EAD. 

            (      ) Discordo Totalmente 

            (      ) Discordo 

            (      ) Não concordo nem discordo 

            (     )  De acordo 

            (      ) Totalmente de acordo 

 

2.  A apostila disponibilizada trazia informações claras e objetivas sobre o 

assunto abordado. 

            (      ) Discordo Totalmente 

            (      ) Discordo 

            (      ) Não concordo nem discordo 

            (      ) De acordo 

            (      ) Totalmente de acordo 

 

3.  A apostila disponibilizada trazia explicações e exemplos suficientes para 

facilitar a aprendizagem. 

            (     ) Discordo Totalmente 

            (     ) Discordo 

            (     ) Não concordo nem discordo 

            (      ) De acordo 

            (      ) Totalmente de acordo 

 

4.  A apostila disponibilizada trazia uma diagramação amigável e motivadora 

da aprendizagem. 

            (     ) Discordo Totalmente 

            (     ) Discordo 

                       (     ) Não concordo nem discordo 

           (     ) De acordo 
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           (     ) Totalmente de acordo 

 

5.  A apostila disponibilizada facilitava a interação do aluno com os 

conteúdos de uma forma positiva. 

            (      ) Discordo Totalmente 

            (      ) Discordo 

            (      ) Não concordo nem discordo 

            (      ) De acordo 

            (      ) Totalmente de acordo 

 

Tutoria 

 

6. A Tutoria da subunidade ofereceu um acompanhamento adequado. 

            (     ) Discordo Totalmente 

            (     ) Discordo 

            (     ) Não concordo nem discordo 

            (     ) De acordo 

            (     ) Totalmente de acordo 

 

7.  A Tutoria da subunidade foi capaz de solucionar as dúvidas que surgiram 

num espaço de tempo adequado. 

                        (     ) Discordo Totalmente 

            (     ) Discordo 

            (      ) Não concordo nem discordo 

            (      ) De acordo 

             (     ) Totalmente de acordo 

 

8. A Tutoria da subunidade foi capaz de solucionar as dúvidas 

satisfatoriamente quanto aos conteúdos. 

          (       ) Discordo Totalmente 

          (      ) Discordo 

          (      ) Não concordo nem discordo 

          (      ) De acordo 

          (     ) Totalmente de acordo 
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9. A Tutoria da subunidade foi capaz de oferecer estratégias e métodos de 

ensino variados para ajudar no entendimento do conteúdo. 

            (     ) Discordo Totalmente 

            (     ) Discordo 

            (      ) Não concordo nem discordo 

            (      ) De acordo 

            (      ) Totalmente de acordo 

 

10.  A Tutoria da subunidade foi capaz de estimular e motivar o aluno a ter 

uma boa aprendizagem. 

           (     )  Discordo Totalmente 

           (     ) Discordo 

           (     ) Não concordo nem discordo 

           (     ) De acordo 

           (    ) Totalmente de acordo 

 

Plataforma EAD 

 

11.  A plataforma usada atendeu às necessidades gerais do Curso e dos alunos. 

           (    ) Discordo Totalmente 

           (    ) Discordo 

           (    ) Não concordo nem discordo 

           (    ) De acordo 

           (    ) Totalmente de acordo 

12.  Os recursos técnicos disponibilizados pela plataforma atenderam às 

necessidades dos alunos. 

                       (     )  Discordo Totalmente 

           (     ) Discordo 

           (     ) Não concordo nem discordo 

           (     ) De acordo 

           (     ) Totalmente de acordo 
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13.  Os recursos e instrumentos didáticos como Fóruns, Questionários e 

Tarefas disponibilizados pela plataforma atenderam às necessidades dos 

alunos. 

            (     ) Discordo Totalmente 

            (     ) Discordo 

            (     ) Não concordo nem discordo 

            (     ) De acordo 

            (     ) Totalmente de acordo 

 

14.  A acessibilidade tanto pela INTERNET quanto pela INTRAER foi 

satisfatória. 

            (     ) Discordo Totalmente 

            (     ) Discordo 

            (     ) Não concordo nem discordo 

            (     ) De acordo 

            (     ) Totalmente de acordo 

 

15.  Foram disponibilizados acessos variados e eficientes para a comunicação 

entre instrutor e aluno. 

            (    ) Discordo Totalmente 

            (    ) Discordo 

            (     ) Não concordo nem discordo 

            (     ) De acordo 

            (     ) Totalmente de acordo 
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APÊNDICE D 

Questionário Final da pesquisa- CPT  

 

Questionário Final 

-  Prezado aluno, embora o curso vá continuar com outros tutores e atividades e 

você vá  responder outros questionários que fazem parte da avaliação do GITE, a 

pesquisa que estamos realizando encerra aqui, ao finalizar este questionário. 

Obrigada pelo aceite em participar. 

 

Reitero que obedeceremos às disposições éticas na manipulação, análise e 

sistematização dos dados colhidos. Dentre estas disposições está o incondicional 

anonimato dos participantes. 

 

1. Considerando sua experiência na Disciplina 1 e na Disciplina 2, em qual das duas 

você considera que se sentiu mais motivado? 

(    ) Disciplina 1 

(    ) Disciplina 2 

(    ) Em ambas, igualmente 

(    ) Em nenhuma delas 

 

2.  Quanto à motivação, em que nível você estaria? 

(    ) Nada motivado 

(    ) Pouco motivado 

(    ) Motivado 

(    ) Muito motivado 

(    ) Extremamente motivado 

 

3. A qual (is) fator(es) você atribui seu nível de motivação? 

          (     ) A interação do tutor  

          (     ) A interação com os demais alunos 

          (     ) Material mais atrativo e/ou mais interativo 

          (     ) As atividades propostas 

          (     ) Outro(s): ______________________________________________ 
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          (     ) Não cabe pois não me senti motivado 

 

4. A qual (is) fator(es) você atribui sua desmotivação? 

          (     ) A interação do tutor  

          (     ) A interação com os demais alunos 

          (     ) Material menos atrativo e/ou menos interativo 

          (     ) As atividades 

          (     ) Outro(s): ______________________________________________ 

          (     ) Me senti motivado. 

 

5. Você observou diferenças na abordagem da Disciplina 1 e da Disciplina 2?  

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei 

 

6. Em caso afirmativo, em qual(is) aspecto (s) você notou a maior diferença?  

 (     ) A interação do tutor  

 (     ) A interação com os demais alunos 

 (     ) Material mais atrativo e/ou mais interativo 

 (     ) As atividades propostas 

(     ) Outro(s):_____________________________. 

(     ) Não notei diferença. 

 

7. Em qual das disciplinas vocês considera que o conteúdo foi aprendido “mais 

facilmente” ? 

(    ) Disciplina 1 

(    ) Disciplina 2 

(    ) Em ambas, igualmente 

(    ) Em nenhuma delas 

 

8. Em qual das disciplinas você sentiu que participou de forma mais intensa? 

(    ) Disciplina 1 

(    ) Disciplina 2 

(    ) Em ambas, igualmente 
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(    ) Não me senti participativo 

 

9. Em qual das disciplinas a apostila digital se mostrou mais interessante? 

(    ) Disciplina 1 

(    ) Disciplina 2 

(    ) Em ambas, igualmente 

(    ) Em nenhuma delas 

 

10. Por que você deu essa resposta? Explique como achar melhor seu sentimento 

diante dos materiais. 

 

11. Em qual das disciplinas você considera que as atividades foram mais dinâmicas? 

(    ) Disciplina 1 

(    ) Disciplina 2 

(    ) Em ambas, igualmente 

(    ) Em nenhuma delas 

 

12. Por que você deu essa resposta? Explique como achar melhor seu sentimento 

diante das atividades. 

 

13. Você considera que os fatores acima facilitaram seu aprendizado? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

(     ) Não sei 

 

14. Em qual das disciplinas você considera que foram usados mais recursos/plugins? 

(    ) Disciplina 1 

(    ) Disciplina 2 

(    ) Em ambas, igualmente 

(    ) Em nenhuma delas 

 

15. Você considera que o uso variados de plugins/ recursos do ambiente virtual 

(fórum, questionários, jogos e etc) colaborou para o seu aprendizado? 
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(     )  Sim 

(     ) Não 

(     ) Não sei 

 

16. Por que você deu essa resposta? Justifique sua resposta. 

 

Pensando em sua experiência nessas duas primeiras disciplinas do curso assinale o 

quanto você concorda ou discorda com as frases abaixo: 

 

17. “Me senti mais participativo na primeira disciplina do que na segunda” 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo 

(    ) Não concordo e nem discordo 

(    ) Concordo 

(    ) Concordo totalmente 

 

18.  “Me senti mais participativo na segunda disciplina do que na primeira” 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo 

(    ) Não concordo e nem discordo 

(    ) Concordo 

(    ) Concordo totalmente 

 

19. “Considero que o fato de ter participado da construção do material didático, na 

segunda disciplina, me ajudou a me sentir mais motivado” 

 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo 

(    ) Não concordo e nem discordo 

(    ) Concordo 

(    ) Concordo totalmente 

 

20.  “Um material didático com recursos variados (imagens, vídeos, hiperlinks e etc) 

é mais interessante”.  
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(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo 

(    ) Não concordo e nem discordo 

(    ) Concordo 

(    ) Concordo totalmente 

 

21. “ Eu não sabia que um ambiente virtual poderia ter tantos recursos" 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo 

(    ) Não concordo e nem discordo 

(    ) Concordo 

(    ) Concordo totalmente 

 

22.  “ O uso de recursos variados facilitou meu aprendizado". 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo 

(    ) Não concordo e nem discordo 

(    ) Concordo 

(    ) Concordo totalmente 

 

23. A participação do professor/tutor demonstrou que ele era um facilitador e não o 

único a saber os conteúdos. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo 

(    ) Não concordo e nem discordo 

(    ) Concordo 

(    ) Concordo totalmente 

 

24. “Foi muito importante trocar ideias e impressões com os demais alunos” 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo 

(    ) Não concordo e nem discordo 

(    ) Concordo 

(    ) Concordo totalmente 
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25. “A realização de atividades inspiradas em jogos me deixou mais empolgado e 

motivado” 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo 

(    ) Não concordo e nem discordo 

(    ) Concordo 

(    ) Concordo totalmente 

 

26. “A realização de atividades inspiradas em jogos facilitou meu aprendizado” 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo 

(    ) Não concordo e nem discordo 

(    ) Concordo 

(    ) Concordo totalmente 

 

27.  Caso venha a atuar como tutor, você considera a possibilidade de inserir em sua 

prática de ensino estratégias que motivem e ampliem a participação do aluno?  

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Talvez 

(    ) Não sei 

 

          28. Deixe um comentário sobre a sua experiência na disciplina 1. 

 

29. Deixe um comentário sobre a sua experiência na disciplina 2. 

 

30. Há algum comentário adicional? O espaço abaixo está livre! Deixe aqui 

qualquer comentário que julgar importante. 

 


