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RESUMO 

 

No ensino a distância de licenciatura plena em Química da Secretaria de 

Educação a distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(SEDIS/UFRN), o professor-tutor de disciplinas experimentais estabelece as 

relações mais próximas com os alunos, mediando as ações pedagógicas que se 

desenvolvem, tendo em vista a concretização dos princípios da autonomia e da 

aprendizagem, contribuindo para a criação de ambientes de aprendizagem 

colaborativos pautados pela afetividade. O trabalho expõe o resultado de uma 

pesquisa empírica sobre esta afetividade na prática tutorial em aulas experimentais 

na modalidade de ensino a distância no Curso de Licenciatura Plena em Química do 

Polo de Currais Novos/RN, realizado entre os anos de 2009 e 2010. O estudo está 

fundamentado na metodologia semiquantitativa, cujos dados foram coletados por 

meio de questionários e entrevistas semiestruturadas, com 48 (quarenta e oito) 

discentes envolvidos no curso a distância e selecionados visando compor um grupo 

que apresentasse variabilidade, conforme as diretrizes que guiam os processos de 

amostragem nas pesquisas semiquantitativas. Os resultados, baseados em 

categorias teóricas e empíricas provenientes da análise dos dados das entrevistas, 

foram complementados pelas informações obtidas com a observação participativa 

que serviu também para orientar a coleta de dados do corpus deste trabalho. Com 

os resultados obtidos, foi possível entender que há clareza sobre o que caracteriza 

uma relação afetiva entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem em 

aulas experimentais do ensino em Química da Educação a distância (EaD). Além 

disso, ficou evidente, também, que o processo dialógico no ensino-aprendizagem e 

na experimentação de Química da educação superior a distância precisa se balizar 

em atitudes afetivas equilibradas, que valorizem o erro experimental e o respeito às 

múltiplas possibilidades de construção do conhecimento por movimentos de 

interação social, seja individuais e/ou coletivos. 

 

Palavras-chave: Educação Superior a distância.  Afetividade. Química. Aulas 

experimentais. 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

In distance learning degree in Chemistry in full of the Secretária de Educação 

a distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (SEDIS / UFRN). The 

teacher-tutor to establish the experimental subjects closer relationships with 

students, mediating the pedagogical actions that develop in the distance learning 

course, with a view to achieving the principles of autonomy and learning, contributing 

to the creation of learning environments collaborative, guided by affection.The article 

presents the results of an empirical research on affectivity in practice this tutorial 

experimental classes in higher distance education in the full degree course in 

Chemistry Polo Currais Novos/ RN, held between 2009 and 2010. The study is 

based on qualitative methodology, whose data were collected through questionnaires 

and semi-structured interviews with 48 (forty eight) students involved in distance 

learning courses and selected in order to compose a group of subjects who showed 

variability, as guidelines that guide the sampling procedures in qualitative research. 

The results, based on category theory and empirical analysis of data from the 

interviews were supplemented by information obtained from participant observation 

which also served to guide the data collection of the corpus of this work. With the 

results we understand that there is clarity about what characterizes a loving 

relationship between those involved in the process of teaching and learning in 

experimental classes in high school chemistry Distance Education. Furthermore, it 

was also clear that the communication process in dialogic teaching and learning in 

higher distance education in chemistry at the trial need to mark out in balanced 

affective attitudes, the experimental error that value and respect the many possible 

construction of knowledge by movements social interaction of individual and 

collective. 

 

Key Words: Higher Distance Education. Affectivity. Chemistry and experimental 

classes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho existe a pretensão de averiguar o evento de construção e 

apreensão efetiva do conhecimento quanto mais intenso e abrangente for o 

envolvimento e o investimento pessoal do professor-tutor com os discentes. Assim 

sendo, a motivação para a investigação contida no presente trabalho vem de uma 

prática de dois anos na tutoria em disciplinas experimentais do Curso a distância de 

Licenciatura Plena em Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) do polo de Currais Novos/RN e da busca do entendimento e do significado 

dessa prática. Remonta à curiosidade pessoal dos primeiros tempos de tutoria e à 

necessidade de sistematizar experiências didático-afetivas realizadas no Laboratório 

de Química do polo de Currais Novos/RN ao longo dos anos que, embora se 

baseassem em informações esparsas ou intuições, deixavam transparecer uma 

coerência conceitual. 

Este trabalho é um esforço no sentido de entender essa coerência mediante 

as diversas experiências. O material sistematizado sobre a afetividade no ensino a 

distância em disciplinas experimentais desta modalidade de ensino no país é 

bastante reduzido, o que não condiz com a longa história dos cursos de Educação a 

distância (EaD). Existem ações pontuais e esforços localizados relevantes, mas 

diante da escassez com relação à quantidade de material publicado, justifica-se a 

importância deste trabalho que se segue no sentido de ajudar a preencher essa 

lacuna e podemos, também, afirmar que isto se constitui numa motivação. 

A discussão sobre a afetividade em aulas experimentais de Química na EaD 

do país é fundamental para o avanço não apenas desta própria modalidade de 

ensino, mas também no campo de conhecimento e do papel do professor-tutor 

egresso desses cursos. 

É importante lembrar que ao chegar às mãos deste autor, ainda no início de 

sua prática como professor-tutor, um trabalho de Bernard Charlot chamado “A 

liberação da escola: deve-se suprimir a escola?”, a dimensão educacional revelada 

por Charlot impulsionou, através desse texto, vários questionamentos e, só mais 

tarde, o conhecimento propriamente dito. Não se tratava apenas de abrir horizontes, 

mas tornou-se uma referência para este trabalho. Através dela, foi possível perceber 

que orientar os alunos do curso de Química do polo de Currais Novos é algo muito 

mais profundo do que ajudar a construir um profissional. E mais: se educação e 
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afetividade na EaD se juntam nessa meta, não podemos confundi-las e nem colocá-

las em planos hierárquicos diferentes, pois o processo de formação do Licenciado 

em Química é um processo de reflexão profunda sobre o campo, mas é também um 

processo de crescimento pessoal extremamente rico. Se assim for, será formado 

não apenas o Químico, mas o homem e, por extensão, a sociedade, pois se 

constituirá o profissional capaz de transformar a realidade com a dignidade que esse 

título e sua tarefa lhe conferem.  

 

1.1 PROPÓSITOS 

 

A literatura brasileira sobre a modalidade de EaD no ensino de Química, mais 

especificamente sobre aulas experimentais em um laboratório, embora de grande 

qualidade, é exígua, o que sugere a necessidade de se desenvolver um esforço das 

instituições, dos professores-tutores e pesquisadores brasileiros no sentido de gerar 

uma massa crítica que possa criar bases seguras para suas ações. Dentro de um 

quadro de franca expansão de cursos de licenciatura plena em Química por todo o 

país, e do arregimentamento cada vez maior de profissionais químicos para o 

ensino, o estabelecimento de critérios de qualidade torna-se cada vez mais 

premente. A busca dessa qualidade pode ser bastante ajudada por um corpo teórico 

de reflexões sobre a didática do ensino de experimentação em química.  

A construção do conhecimento que se busca na educação a distância e que 

se configura nas relações entre professor-tutor e aluno no ambiente de 

aprendizagem de um laboratório de Química envolve elementos que devemos 

considerar.  

O primeiro deles é que os seres humanos, em situação de aprendizagem, são 

seres cognoscentes1. O segundo é que o ambiente de experimentação (o 

laboratório) é, também, um espaço de sociabilidade, fundamentado em interações 

múltiplas, no qual é possível aprender em colaboração.  

 

                                                             
1 O conceito de ser cognoscente advém da Psicopedagogia, área do conhecimento que integra a 

psicologia com a pedagogia, tendo como objeto de estudo o processo de aprendizagem visto como 
estrutural, construtivo e interacional, integrando nele os aspectos cognitivos, afetivos e sociais do ser 
humano (SILVA, 1998). 
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O caminho a ser percorrido é, portanto, bastante longo. Passa primeiramente 

pela inferência das emoções do aluno, que é um passo necessário para adaptar este 

sistema a sua afetividade para então prosseguir na tentativa de adaptação destes 

conceitos ao ensino da experimentação em química na EaD. 

O propósito desta dissertação é, basicamente, trabalhar a partir da análise do 

ensino da experimentação em Química na EaD, à luz de correntes pedagógicas. 

Nessa perspectiva, buscaram-se as correlações entre conhecimento empírico e o 

saber sistematizado, com o intuito de torná-las aplicáveis e eficazes às 

peculiaridades da ação do tutor em disciplinas experimentais do curso a distância 

em Química. 

Diante do exposto, há possibilidade de criar um ambiente propício à 

aprendizagem usando a efetividade como ferramenta para motivação desses 

discentes. Assim sendo, o professor-tutor pode elencar durante o seu planejamento 

estratégias que visem a efetivar, em sua atuação, a incorporação da afetividade, 

mediante as disciplinas experimentais na EaD da UFRN, aplicadas por ele. 

Os eventuais impactos no processo ensino e aprendizagem que poderão 

surgir durante a prática afetiva entre os atores envolvidos, seja pelas emoções dos 

alunos ou pela experiência de uma aprendizagem carregada de autonomia 

contribuirão, para o desenvolvimento científico dessas áreas. 

 

1.2  DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Considerando os propósitos acima e as observações deles decorrentes, 

podemos delimitar o campo de investigação do presente trabalho conforme os 

passos seguintes: 

 

 Como a visão dicotômica da afetividade e cognição pode ser considerada um 

processo educacional na modalidade de educação a distância? O que distingue o 

mero repasse de técnicas de um ensino mais abrangente, realmente formador de 

um indivíduo/Químico, na acepção da palavra? 

A resposta para essas questões fundamenta-se inicialmente no entendimento 

do que vem a ser o conhecimento, para que posteriormente se investigue onde e 

como ocorre o aprendizado. O entendimento da questão do significado e do sentido 
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da aprendizagem parece então ser uma chave importante para a ligação entre 

afetividade, conhecimento e aprendizagem, conforme será visto adiante. 

 

 Quais são os principais fundamentos do erro sistemático enquanto processo 

de aprendizagem na construção do conhecimento? O que lhes confere identidade 

com a afetividade e quais são seus pontos convergentes? 

A explicitação desses pontos é de fundamental importância para o professor-

tutor, muitas vezes não familiarizado com essas questões pedagógicas. Entender o 

processo de aprendizagem e o papel do erro na construção do conhecimento pode 

ser útil para uma melhor aprendizagem dos discentes em um Laboratório de 

Química da EaD. Pois, em geral, o erro ocasiona um efeito negativo no aspecto 

afetivo da relação tutor-aluno em que muitas vezes leva o aluno a desistir da busca 

do saber. 

 

 Quais são os pressupostos pedagógicos nas práticas de ensino da 

experimentação em química na contemporaneidade? Historicamente, como elas 

nasceram, quais são as suas fontes? Quais pressupostos filosóficos respaldam o 

ensino de disciplinas experimentais nos cursos de química a distância como ele é 

hoje praticado? Quais os mais relevantes modelos de ensino e qual a sua eficácia? 

Por onde navegam hoje as principais reflexões sobre o tema? 

 

 Como se daria um cruzamento entre as teorias psicopedagógicas com ênfase 

na afetividade e o ensino em disciplinas experimentais do curso a distância de 

licenciatura plena em Química? Que técnicas afetivas e procedimentos de ensino 

poderiam ser utilizados para tornar o processo de aprendizagem um ambiente de 

laboratório do curso a distância em química mais eficaz? Quais são seus pontos 

convergentes? Onde e como a especificidade da experimentação em disciplinas 

experimentais no curso de química na modalidade a distância admite a contribuição 

da afetividade? 

Estando assim delimitado o problema, surge a hipótese fundamental, que é 

apontar eventuais impactos no processo de ensino-aprendizagem quando o mesmo 

é pautado por uma prática afetiva entre os atores envolvidos. Por um lado, o 

sentimento pertencente a uma comunidade acadêmica da EaD que deseja a 
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aprendizagem e, por outro, a experiência de uma aprendizagem carregada de 

autonomia. 

 

1.3  OS LIMITES DA INVESTIGAÇÃO 

 

Uma investigação como a proposta presente só tem sentido se contribuir para 

o avanço do campo de conhecimento em que se insere e, portanto, essa perspectiva 

norteia todo o esforço que se segue.  

Conforme foi posto anteriormente, este trabalho busca verificar se houve uma 

influência da afetividade no processo de aprendizagem do ensino de 

experimentação nos curso a distância em Química do polo de Currais Novos/RN.  

Além disso, se o trabalho for analisado sob a ótica de Rodrigues (2008), a sua 

formulação se assemelha ao estudo proposto por este autor em que se mostrou 

aplicável à realidade. Afirma-se aqui que as trocas afetivas podem ser detectadas no 

ensino a distância pelo uso de questionários e entrevistas. E, além disso, Kort, Reilly 

e Picard, (2006) mostram em seus estudos que o aspecto da afetividade deve ser 

considerado no processo de aprendizagem na EaD. 

Como se verá, a proposta não é reducionista, pois não propõe um modelo 

fechado de incertezas, uma vez que todas as ações devem ser observadas e 

reiteram que um modelo de EaD, mesmo atentando para todas estas 

especificidades, não pode ser estático. Segundo Bateson (1981, p. 36), a realidade é 

complexa o bastante para ser simplificada em um modelo estático, concluindo que “a 

ciência investiga, ela não prova”. Assim, para que isso ocorra, são necessárias 

constantes pesquisas a fim de identificar os possíveis ajustes e delinear as 

constantes transformações. 

Neste sentido, o estudo enquadra-se na concepção da afetividade como 

estratégia para alcançar a aprendizagem. Coll (1995) afirma que os sentimentos, as 

emoções e os desejos correspondem à afetividade, que dá sustentação às ações do 

sujeito. E, complementando, Alves (2001) aponta que “[...] toda a experiência de 

aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva.” Centraremos neste trabalho 

alguns aspectos da afetividade que podem influenciar no processo de 

desenvolvimento da aprendizagem. 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1  A AFETIVIDADE: Conceituações norteadoras 

 

A conceituação de fenômenos afetivos segundo Tassoni (2000) existe uma 

grande divergência quanto a seus conceitos. A autora ainda afirma que na literatura 

encontra-se, eventualmente, a utilização dos termos afeto, emoção e sentimento, 

aparentemente como sinônimos. No entanto, para o termo emoção geralmente é 

atribuído a um fenômeno biológico básico do cotidiano humano. Já afetividade 

possui uma significação mais complexo e amplo, referindo-se a um laço criado entre 

as vivências humanas. E Dalgalarrondo (2008) vai mais além, quando afirma que a 

afetividade é uma dimensão psíquica que dá cor, brilho e calor a todas as vivências 

humanas e que sem ela a vida mental torna-se vazia, sem sabor. 

Em 1978, Engelmann realizou uma revisão terminológica a respeito das 

variações semânticas, ao longo da linha do tempo, das palavras sentimentos, 

emoções, estados de ânimo, paixão, afeto e estados afetivos, em cinco idiomas 

distintos, entre eles o francês, inglês, alemão, italiano e português. A intenção, 

segundo o autor, era clarear e buscar as peculiaridades de significado de cada 

termo que, por muitas vezes, são utilizados como sinônimos. A pretensão foi 

proporcionar esses termos um caráter menos vago e corrigir a inadequação de uso, 

em muitos casos. Entretanto, conclui que existe uma variação conceitual enorme e 

de caráter de discussão que não se esgota, dependendo do autor e do idioma a ser 

considerado. 

Mediante esta vasta abrangência de definição pode-se destacar a seleção 

inicialmente de quatro conceitos norteadores, tendo como critérios: abordagem 

coloquial – do dicionário Aurélio (1994); um conceito baseado em Wallon (1995), 

médico francês de formação filosófica e de inserção na psicologia que entre os 

teóricos do desenvolvimento humano deu ênfase à afetividade; o conceito humanista 

existencial de Chacón (2003) e, por fim, com base no campo clínico da psicanálise. 

 No Dicionário Aurélio (1994), o verbete afetividade está definido da seguinte 

forma:  

Psicol. Conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma 
de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre da impressão 
de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de 
alegria ou tristeza.  
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Na perspectiva Walloniana (1968), existe uma distinção entre emoção e 

afetividade. Em sua obra, Galvão (1995) menciona que as emoções, assim como os 

sentimentos e os desejos, são manifestações da vida afetiva. Na linguagem comum, 

costuma-se substituir emoção por afetividade, tratando os termos como sinônimos. 

Todavia, não o são. Segundo Wallon (1968), as emoções são manifestações de 

estados subjetivos, mas com componentes orgânicos, destacando sua estreita 

dependência frente a todo o sistema postural, reações tônicas dos músculos e das 

vísceras, reações vegetativas e glandulares. Trata-se de uma forma de comunicação 

primitiva e ancestral que foi conservada ao longo da evolução, ou seja, a emoção 

possui uma base tônica, ligada à questão muscular do corpo, sendo responsável 

pela expressão da afetividade. Por isso, podemos afirmar que a emoção garante a 

passagem do orgânico para o social e atrai as pessoas para que possam participar e 

se integrar mutuamente, interagindo e produzindo em sua cultura.  

A afetividade, por sua vez, tem uma concepção mais ampla, envolvendo uma 

gama maior de manifestações, englobando sentimentos (origem psicológica) e 

emoções (origem biológica). Durante o período evolutivo do ser humano, surgem 

elementos simbólicos que permeiam o desenvolvimento seja no aspecto afetivo, seja 

no aspecto cognitivo. Segundo Wallon (1968), é com o aparecimento desses 

elementos que ocorre a transformação das emoções em sentimentos, possibilitando 

uma representação, que consequentemente passará para o plano mental, 

transmitindo certa durabilidade e moderação. 

De uma maneira mais simplória, existe uma tendência de considerarmos 

como sinônimos os termos sentimento, emoção e afetividade. No entanto, Mcleod e 

outros (1997 apud CHACÓN, 2003) definem afetividade como “uma extensa 

categoria de sentimentos e de humor (estado de ânimo) que geralmente são 

consideradas como algo diferente da pura cognição”, levando em conta, além dos 

sentimentos e emoções, as crenças, as atitudes, os valores e as considerações 

(MIECHUANKI; CARVALHO, 2008). 

Para a psicanálise, afetividade é o conjunto de fenômenos psíquicos 

manifestados sob a forma de emoções ou sentimentos e acompanhados da 

impressão de prazer ou dor, satisfação ou insatisfação, agrado ou desagrado, 

alegria ou tristeza (LAPLANCHE; PONTALIS, 1998); e afeto, o termo que a 

psicanálise foi buscar na terminologia psicológica alemã, exprime qualquer estado 
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afetivo, penoso ou desagradável, vago ou qualificado, quer se apresente sob a 

forma de uma descarga maciça, quer como tonalidade geral. 

 Por fim, quando se analisa, a partir de estudos de Wallon (1968), a afetividade 

numa perspectiva social, percebe-se que à medida que o processo de aprendizagem 

se efetiva, a relação do aluno com o professor-tutor muda e se aprofunda, 

estreitando o laço afetivo e passando a se constituir um elemento importante do 

processo de construção do conhecimento. Isso é de se esperar, uma vez que a 

educação a distância deve ser vista sempre como uma prática de interação social 

entre indivíduos ligada à formação de valores e práticas do mesmo para a vida 

social, com possibilidade de caminhar em direção a uma maior autonomia, liberdade 

e diferenciação.  

 

2.2 A DIMENSÃO AFETIVA NAS RELAÇÕES HUMANAS PRESENTES NA EAD 

 

 Ultimamente, vários estudos têm direcionado o olhar para a dimensão afetiva 

do comportamento humano, isso por se tratar de um aspecto essencial à 

constituição do ser humano.  Entretanto, ainda há longo caminho nos diversos 

campos científicos; no que se refere aos estudos sobre como estimular o aluno por 

meio de sua afetividade e emoção, carece de um olhar mais crítico na temática da 

educação a distância. Compreender os aspectos afetivos nas relações interpessoais 

pode se revelar como um caminho facilitador para a humanização de todas as 

práticas sociais, em especial as educativas.  

Devido a isso, é plausível que dentre as funções pedagógicas do professor-

tutor a dimensão afetiva esteja presente nas relações pessoais com os alunos e 

entre eles próprios. 

Investigando a literatura sobre este tema, encontramos algumas pesquisas 

(PINHEIRO, 1995; ALMEIDA, 1997; PEREIRA, 1998; TASSONI, 2000; NEGRO, 

2001) que vêm contribuindo para a discussão sobre a relevância da dimensão 

afetiva tanto na constituição do sujeito humano como no processo de aprendizagem 

na educação a distância. Para esta reflexão, recorremos inicialmente a Walon 

(1968), Vygotsky (1991) e La Taille  (1992),  os quais em linhas gerais fazem uma 

análise sobre as dimensões afetivas envolvidas na atividade pedagógica e sua 

relevância ao processo de ensino-aprendizagem. 
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De forma geral, a teoria Walloniana (1968) coloca a dimensão afetiva em um 

lugar central, tanto do ponto de vista da construção da pessoa quanto do 

conhecimento. Como afirma La Taille  (1992), 

 

A afetividade, nesta perspectiva, não é apenas uma das dimensões da 
pessoa: ela é também uma fase do desenvolvimento, a mais arcaica. O ser 
humano foi, logo que saiu da vida puramente orgânica, um ser afetivo. Da 
afetividade diferenciou-se, lentamente, a vida racional. Portanto, no início da 
vida, afetividade e inteligência estão sincreticamente misturadas, com o 

predomínio da primeira. 
 

 
Em síntese, La Taille (1992) mostra que a dimensão da afetividade pode ser 

interpretada como uma energia que impulsiona as ações, tendo a razão a seu 

serviço.  

Para Walon (1968) a afetividade está descrita em domínios: 

 
A afetividade trás consigo dois domínios: o funcional e o da inteligência de 
tal forma que na sua concepção, a afetividade e inteligência constituem um 
par inseparável na evolução psíquica, pois embora tenham funções bem 
definidas e diferenciadas entre si, são interdependentes em seu 
desenvolvimento, permitindo o aluno a atingir níveis de evolução cada vez 
maiores.  

 

Fica evidente que para a teoria Walloniana a afetividade não é apenas uma 

das dimensões da pessoa, mas também uma fase do desenvolvimento, a mais 

primitiva. Sendo assim, o ser humano é um ser afetivo, logo que saiu da vida 

puramente orgânica.  

Desta forma, em sua teoria o desenvolvimento do ser humano é caracterizado 

como uma construção progressiva em que há uma alternância de predominância 

entre o afeto e o cognitivo, já que a afetividade diferenciou-se, lentamente, da vida 

racional e, portanto, no início da vida, afetividade e inteligência estão 

sincreticamente misturadas, com predomínio da primeira (DANTAS, 1992). 

 Devido a anos de estudos sob enfoques diversos da dicotomia entre a 

afetividade e o cognitivo, concluiu-se não mencionar as dimensões afetivas e 

cognitivas separadamente.  

Vygotsky (1993) menciona em seus trabalhos que aquele que tiver o ser 

humano como objeto de estudo estará estudando um ser incompleto. 
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Quem separa desde o começo o pensamento do afeto fecha para sempre a 
possibilidade de explicar as causas do pensamento porque uma análise 
determinista pressupõe descobrir os motivos, a necessidade e interesses, 
os impulsos e tendências que regem o movimento do pensamento em um 
outro sentido. De igual modo, quem separa o pensamento do afeto nega de 
antemão a possibilidade de estudar a influência inversa do pensamento no 
plano afetivo. 

 

Deste modo, a dimensão afetiva da educação parece transparecer. Não só na 

educação presencial, mas, também, na educação a distância quando o 

conhecimento, por meio da força expressiva da linguagem, transforma o homem 

natural em homem pessoal e social, não apenas através da racionalidade e da 

consciência, mas principalmente da afetividade (VEIGA, 2008). 

 

2.2.1 Integração da Afetividade e Cognição na Perspectiva Genética 

 

Quando analisamos os estudos Piagetiano, Vygostskiano e Walloniano e, 

admitindo-se que somos seres geneticamente sociais, percebemos que a 

psicogenética tem contribuído significativamente neste campo de estudo. As 

abordagens genéticas passam a prestar atenção ao papel da afetividade na 

cognição, ao perceber que existe uma integração dos aspectos afetivos e cognitivos 

no funcionamento da psique humana.  

Criador da Epistemologia Genética, Piaget (1896-1980) é extremamente 

conhecido no que se refere à construção da lógica do pensamento, mas pouco 

dedicado ao campo da afetividade, no entanto suas ideias a esse respeito são muito 

interessantes e contribuíram para a discussão sobre a superação da dicotomia entre 

inteligência e afetividade. 

 Piaget (1973) considera a afetividade como a energética da ação 

fundamental para o funcionamento da inteligência, mas ressalta que não modifica a 

estrutura da mesma. E mostra também que para cada construção cognitiva, há uma 

construção afetiva. Essa hipótese traz uma nova explicação sobre a dimensão 

afetiva que também evolui no desenvolvimento. 

Em termos contemporâneos, Vygotsky poderia ser considerado um 

cognitivista, uma vez que se preocupou com a investigação dos processos internos 

relacionados à aquisição, organização e uso do conhecimento e, especificamente, 

com sua dimensão simbólica. Vygotsky nunca usou o termo “cognição”.  Os termos 

utilizados por Vygotsky para designar processos que denominamos cognitivos são 
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“funções mentais” e “consciência”. A sua compreensão do termo “consciência”, por 

exemplo, remete-nos ao afeto e ao intelecto. Os processos pelos quais o afeto e o 

intelecto se desenvolvem estão inteiramente enraizados em suas inter-relações e 

influências mútuas. 

Wallon (1986) trouxe contribuições significativas sobre o tema afetividade. 

Baseando-se em fundamentos darwinistas, encontrou argumentos que enfatizam a 

origem da genética comportamental do homem como um ser emocional e, portanto, 

é simultaneamente social e biológica por natureza.  

Prosseguindo com suas ideias, ele relata que a emoção teria duplicidade de 

origem, sendo tanto biológica quanto social, afirmando que devido a esse fato é o 

que garantiu a sobrevivência da espécie humana. Ou seja, a emoção teria uma 

característica bastante peculiar que seria ser contagiante. E este caráter contagiante 

da emoção leva o ser humano a cuidar de sua prole e assim a garantir a 

sobrevivência da espécie; É na convivência com o outro e com o grupo social que 

aprendemos a identificar, nomear e lidar com nossas emoções (DANTAS, 1992).  

Revendo ainda os estudos de Henri Wallon, nessa perspectiva da genética, 

pode-se destacar, ainda, que a afetividade e a inteligência são integradas. Ele 

afirma, também, que com o desenvolvimento do cérebro e consequentemente da 

evolução da inteligência dependeu das construções no âmbito da afetividade e vice-

versa (ARANTES, 2003).  

Neste contexto, Wallon (1986) ainda afirma que a afetividade reflui para dar 

espaço à atividade cognitiva. E que, durante o desenvolvimento humano, existem 

fases em que predominam o afeto e, em outras, a inteligência. Uma afirmação de 

Dantas (1992), ilustra bem a relação entre emoção e razão, posta pela autora: “A 

razão nasce da emoção e vive da sua morte”. Ou, como afirmou Galvão (1995): “é 

uma relação de filiação e, ao mesmo tempo, de oposição”. 

 

2.2.2 A Neuropsicologia estabelecendo relações entre Cognição e Afetividade 

 

Com a finalidade de investigar como os sistemas cerebrais individuais se 

transformam em complexas atividades mentais é que a neuropsicologia surgiu numa 

interface ou aplicação da psicologia e da neurologia. Nesta área, ocorreu a 

colaboração de neurocientistas e psicólogos para superar as dicotomias entre razão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neurologia
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e emoções e entre a dimensão cognitiva e afetiva do funcionamento psíquico, 

levando-se em conta as variáveis biológicas, sociocultural e psicoemocional do ser 

humano.  

Nesse contexto, mencionamos dois autores do campo da neurologia que 

compartilham da premissa de que os processos cognitivos e os processos afetivos 

são indissociáveis: Ledoux (1999) e Damásio (1996): o primeiro postula que os 

sentimentos e os pensamentos conscientes são parecidos e que ambos são gerados 

por processos inconscientes, e que a influência das emoções sobre a razão é maior 

do que a da razão sobre as emoções. Para ele, ambas as memórias "se unem em 

nossa experiência consciente de um modo tão imediato e rigoroso que não podemos 

analisá-la minuciosamente mediante a introspeção". Já o segundo autor defende a 

existência de uma forte interação entre a razão e as emoções, afirmando que os 

sentimentos e as emoções são uma percepção direta de nossos estados corporais e 

constituem um elo essencial entre o corpo e a consciência.  

Quando se afirma que as crenças e desejos exercem influências sobre os 

processos cognitivos e que estes ativam as emoções, os autores e pesquisadores 

das Ciências Cognitivas, Ortony, Clore e Collins (1988), Izard (1992), Sizer (2000), 

Scherer (2005) concluem ser verdadeira essa afirmação. Mas, dentre os referidos 

autores, destaca-se Izard (1992) em que demonstra o quanto as emoções têm um 

componente inerentemente motivacional, mostrando que os sentimentos emocionais 

exercem influência contínua na cognição e na ação. As emoções desenvolvem-se 

nos anos iniciais de vida em sistemas primitivos do cérebro humano e estão sujeitas 

a mudanças durante o desenvolvimento do organismo e em função da 

aprendizagem (IZARD et al., 2008; IZARD, 2009).  

Com isso, Izard (2009) defende que a linguagem associada a um dado 

sentimento em situações específicas torna-se uma ferramenta para o gerenciamento 

das emoções, a autorregulação e outras funções executivas. 

 

2.3  A AFETIVIDADE COMO OBJETO DE ESTUDO: Impasses e delimitação na EAD 

 

O campo é propício para o aparecimento de impasses sobre a temática da 

afetividade na EaD quando se refere à rigorosidade do pensamento científico 

tradicional. Existe nela um 'quê' do improvável que não deve se opor à ciência, mas 
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antes de tudo, ser um elemento apontado para que assim, devidamente cuidado, 

possa ser considerado como temática de pesquisa. 

Nesse sentido Charlot  (1974) ressalta que “O filho do homem é obrigado a 

aprender para ser”. Com base nessa frase, pode-se compreender o que é 

fundamental no papel da educação: promover a formação humana dos indivíduos. 

Não se nasce humano, pois à medida que nos inserimos de forma afetiva na cultura, 

na convivência diária, nos apropriamos do patrimônio cultural da humanidade e, 

consequentemente, nos tornamos esse ser complexo que constrói socialmente a 

sua identidade. E não se podem desconsiderar, nessa convivência (tutor-aluno), 

possíveis sentimentos, como de frustração ou raiva, que geralmente inibem a 

assimilação de informações eficientes (GOLEMAN, 2001). Sintetizando, pode-se 

citar Alves (2004): [...] toda a experiência de aprendizagem se inicia com uma 

experiência afetiva, a qual esclarece a ideia de que a formação humana se dá pela a 

interação e convívio afetivo. 

 No conjunto de publicações pesquisadas, considera-se discutir alguns 

impasses conceituais herdados da tradição do pensamento cientifico que estão 

presentes nestes estudos e que dificultam a compreensão dinâmica da dimensão 

afetiva e emocional no ensino da experimentação em Química da EaD.  

Segundo Sabino (2006), após uma análise crítica nessas publicações, há uma 

percepção de consonância do que se lê com o que vivenciamos afetivamente, na 

maioria dos textos acadêmicos, mas existe com freqüência uma sensação de que 

algo “fica aquém ou que vai além” das argumentações propostas. O autor ainda 

mostra que o tema, em si mesmo, suscita fluidez e as abordagens se apresentam, 

em sua maioria, ora com uma rigidez acadêmica, ora como receituário.  

Em uma panorâmica geral, os textos acadêmicos sobre a afetividade na 

experimentação em Química da EaD são apenas uma parcela de um imenso 

universo de pesquisas realizadas no Brasil sobre o tema, que apenas se resume a 

uma amplitude vivencial experimentada pela afetividade e que não há garantias de 

que tais dados representem o estado da arte na área da EaD. 

Uma explicação para isso pode se dá no livro “Afetividade do educador”, de 

Marchand (1985), em que salienta sobre o que seria a afetividade e troca nossa 

própria afetividade pela sensibilidade, pelo humanismo, pela capacidade de 

dedicação à tarefa educativa. A questão do que seria a afetividade e como essa 

afetividade pode ser inserida no processo de aprendizagem do aluno da EaD.  São 



30 

 

 

algumas das questões que nos exigem uma reflexão profunda, pois até hoje os 

especialistas não nos oferecem um conceito claro da afetividade e ainda não muito 

claro de como ela pode influenciar o processo de aprendizagem. 

Mas, Romero (2002) dá um caminho que pode levar à difícil tarefa de 

delinear a afetividade, quando diz: 

 
Por experiência direta todos sabemos o que são afetos; talvez a maioria das 
pessoas não saberia conceitualizá-los, mas nos daria uma certa idéia de 
como eles se manifestam e de seus efeitos na vida das pessoas. Todos 
temos um conhecimento intuitivo, imediatamente vivido desta dimensão 
básica da existência. 

 

Na perspectiva apontada por Romero (2002), as pessoas conseguem sentir o 

afeto, mas não conseguem elaborar um conceito para tal.  Essa visão nos faz 

indagar se este não saber pode estar relacionado ao fato de como a personalidade 

de cada indivíduo se desenvolve sofrendo influências genéticas e ambientais. 

Entende-se, também, que cada ser participa ativamente de seu mundo social, o que 

obtém seus conceitos mediante as suas relações socioculturais e as influências que 

sofrem dessas relações, o que conseqüentemente tornaria cada pessoa diferente. 

Podem, ainda, trazer a cada individuo uma conceituação de afetividade própria e de 

aspecto propriamente intuitiva. 

Para Ribeiro, Jutras e Louis (2005), o conceito de afetividade é amplo e pode 

ser abordado por diferentes perspectivas, dentre elas, a psíquica, a pedagógica e a 

filosófica. Existe uma pluralidade de vocábulos para definir a afetividade, tais como: 

ternura, inter-relação, empatia, sentimentos, emoções, atitudes e valores, amor, 

carinho, compreensão, respeito, afeto, atenção, companheirismo, comportamento 

moral e ético, entre outros. 

O uso de modelos de sistematização fechados tem se mostrado para vários 

autores que se propõem a discutir a afetividade como ferramenta pedagógica no 

ensino a distância, uma alternativa de driblar o que a dimensão afetiva representa 

em termos de vida humana e no processo de aprendizado dos alunos. Sabino 

(2006), em citação de Romero (2002), reafirma esse impasse conceitual que o 

conjunto bibliográfico sobre o tema demonstra.  
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Quando nos debruçamos sobre esta dimensão da vida humana, tentando 
compreender em profundidade o sentido, a origem e o movimento dos 
afetos, vemos que os especialistas não têm conseguido desbravar as pistas 
que nos permitiriam uma compreensão e explicação verdadeiramente 
esclarecedora. Tanto é assim que a maioria dos autores ainda não 
consegue conceitos e distinções claras (ROMERO, 2002, p.10). 
 

Enfim, sistematizar metodologicamente e categorizar a afetividade em um 

trabalho acadêmico tem-se mostrado uma tarefa árdua para aquele que insiste em 

fazê-la. Isso porque a afetividade tem uma dimensão humana subjetivamente 

vivenciada. Aquele que tem a coragem de metodizar a afetividade poderá deparar-

se com a desarmonia teórico-vivencial.  

No campo do ensino da Química, e em especial na modalidade a distância, é 

notável na maioria dos trabalhos acadêmicos a intenção de ignorar a dimensão 

afetiva do aluno como ser humano. Contudo, já no século XXI, muitos autores nos 

têm mostrado que não podemos continuar compreendendo o aluno como um ser 

humano fragmentado entre emoção e razão, pois a visão objetiva e baseada 

puramente em dados concretos tem-se apresentado insuficiente para representar a 

realidade no ensino a distância em Química.  

A pretensão não é fazer uma separação entre afetividade de cientificidade, 

mas compreender que a ciência tradicional com sua rigidez de sistematização não 

permitirá que tenhamos nos afetos um objeto de investigação por ser algo muito 

inerente ao processo da vida e que, sobretudo, nasce a partir da vida. É preciso 

haver mais estudos sobre esse tema e se espelhar em autores atuais, já que não 

devemos insistir a dar um aspecto mecanicista à afetividade. 

Atentando, pois, para os possíveis impasses que a temática suscita e que 

foram até então explicitados, reitera-se que o objeto central deste estudo está assim 

delimitado: Enumerar os impactos no processo de ensino-aprendizagem pautado por 

uma prática afetiva em um ambiente de laboratório da educação a distância; não 

para estabelecer categorias rígidas, sistematizá-las em modalidades descritivas, 

atestar suas características ou teorizá-las em procedimentos. Trata-se de tentar 

entender como a afetividade vem sendo vivenciada nas relações entre tutor e aluno -

considerando as dimensões interpessoais e intergeracionais – bem como refletir 

suas implicações no âmbito pedagógico. 

E então, novamente, recorre-se a Alves (2001), o qual reafirma a não 

dicotomização entre ciência e afeto: 



32 

 

 

O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança: tudo 
começa com um ato de amor. Uma semente há de ser depositada no ventre 
vazio. E a semente do pensamento é o sonho. Por isso os educadores, 
antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser 
especialistas em amor: intérpretes de sonhos. 
 
 

Estão apresentando-se algumas questões sobre esta temática e, 

posteriormente, buscar-se-á estabelecer o entrecruzando delas com o trabalho 

empírico, objetivando dar a este estudo a seriedade epistemológica necessária. 

Mas, em se tratando de afetividade, talvez depois de tudo devidamente exposto, 

possamos ter descoberto que o óbvio talvez não seja tão óbvio quanto achamos. 

Afinal, estamos tratando de um fenômeno de natureza vital. 

 

2.4  AFETIVIDADE - EDUCAÇÃO: um binômio indicotomizável 

 

Chalita (2004), em seu livro “Educação: a solução está no afeto”, sugere que 

os três pilares da educação são a habilidade cognitiva, a habilidade social e a 

habilidade emocional, sendo esta última a mais importante por aprimorar as 

anteriores. Segundo o autor, o afeto impulsiona a aprendizagem e faz a felicidade do 

educador e do educando. O autor argumenta ainda que “não é possível combater a 

insensibilidade, o desrespeito, a falta de solidariedade, a apatia, a não ser pelo 

afeto”.  

Muitas vezes, somente esse lado positivo do afeto é levado em conta. 

Entretanto, não podemos nos esquecer de seu lado negativo. O afeto pode ser 

negativo, caso esteja relacionado a algo que não esteja bem, manifestando-se sob a 

forma de insatisfação, medo, ansiedade, desmotivação, raiva, ciúmes, frustração, 

tristeza. 

Em nosso meio social, estamos sempre rodeados de pessoas em para as 

quais direcionamos nossa afetividade. No meio acadêmico da educação a distância, 

isso ocorre da mesma forma. A afetividade é fator importante na educação e pode 

ter efeitos marcantes nos alunos, tanto potencializando suas capacidades e sua 

motivação – se for positiva – quanto os levando à desmotivação e ao fracasso – se 

for negativa. Em relação a isto, escreve Fernandes: 
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Se os educadores fossem argüidos sobre a importância da área afetiva, não 
hesitariam em enfatizá-la. O professor-tutor, cônscio da responsabilidade 
formativa de que foi investido, não emprestará papel secundário a um 
campo que é grandemente responsável pelos comportamentos que 
integram o homem no universo das relações psicossociais (1978, p.16). 

 

O professor-tutor, em suas aulas, deve investir na afetividade, mas não em 

uma afetividade banal, como o conhecido “tapinha nas costas”. O educador que 

permite ao aluno fazer o que bem entende, não lhe exigindo um comportamento 

sério, comprometido e estudioso, não é afetivo, mas irresponsável. Freire (1996) 

descreve que ter afeto em relação ao aluno não significa fugir dos deveres e 

responsabilidades para com ele, como educador: 

 

O que não posso obviamente permitir é que minha afetividade interfira no 
cumprimento ético de meu dever de professor no exercício de minha 
autoridade. Não posso condicionar a avaliação do trabalho escolar de um 
aluno ao maior ou menor bem querer que tenha por ele (1996, p.160). 
 

 

Ter afeto é preparar uma aula de modo que nela seja criado um clima 

amistoso, mas que leve à aprendizagem, conforme descreve Saltini: 

 

O educador não pode ser aquele indivíduo que fala horas a fio a seu aluno, 
mas aquele que estabelece uma relação de diálogo íntimo com ele, bem 
como uma afetividade que busca mobilizar sua energia interna. É aquele 
que acredita que o aluno tem essa capacidade de gerar ideias e colocá-las 
ao serviço de sua vida (1997, p.62). 

 

Utilizar o afeto no trabalho com os diferentes conteúdos é essencial. Se 

conseguirmos isso, tanto para dar significado a esses conteúdos, quanto para 

prender a atenção dos alunos, poderemos beneficiar a todos. Freire (1996) chama a 

atenção para a importância do que, muitas vezes, um pequeno gesto do educador 

(professor-tutor) pode ter. Vygotsky  explicava que: 

 

As reações emocionais devem constituir o fundamento do processo 
educativo. Antes de comunicar algum conhecimento, o professor tem de 
provocar a correspondente emoção do aluno e se preocupar para que essa 
emoção esteja ligada ao novo conhecimento. Este só pode se solidificar se 
tiver passado pelo sentimento do aluno (2003, p.121). 
 

 

Lafortune e Saint-Pierre (1996) descrevem a expressão “domínio afetivo” 

como sendo uma categoria geral formada por outros componentes que servem para 

compreender e definir esse domínio. Entre esses componentes e subcomponentes 
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podem-se destacar: atitude, emoção, ansiedade, motivação, atribuição. A estes, as 

teóricas acrescentam a confiança em si mesmo, afirmando que é primordial para a 

aprendizagem.  

Para as autoras, a atitude é um estado de espírito, uma disposição interior em 

relação a si ou ao seu contexto, de maneira a estar ou a agir favorável ou 

desfavoravelmente; emoção é uma reação afetiva, feliz ou triste, que se manifesta 

de diversas formas; ansiedade é um estado afetivo, que tem como característica um 

sentimento de inquietação, de perturbações físicas difusas e insegurança com 

relação a um perigo perante o qual nos sentimos impotentes; motivação é uma 

somatória de desejo e de vontade que leva a pessoa a realizar uma tarefa ou 

objetivo de acordo com uma necessidade; atribuição é um processo pelo qual o 

indivíduo relaciona um comportamento, seu ou de outra pessoa, a causas internas 

ou externas; e por fim, confiança em si mesmo é um sentimento pelo qual um 

indivíduo dará provas de sua ousadia e de segurança ao sucesso de uma 

experiência. 

Nesse sentido, a construção de um ambiente físico, ou até mesmo virtual, 

com afetividade em aulas experimentais na EaD é fundamental para favorecer a 

motivação. Para Favero e Franco (2006), um ambiente virtual, com diálogos 

regulares e que mantenha uma linha de afeto com a utilização de textos de arranjo 

problematizador, faz com que os alunos sintam-se parte do processo total. A obra de 

Piaget (1962) mostra ser irrefutável que o afeto desempenha um papel essencial no 

funcionamento da inteligência. Sem afeto não haveria interesse, nem necessidade, 

nem motivação e, conseqüentemente, perguntas ou problemas nunca seriam 

colocados e não haveria inteligência. 

Quando se trata de o aluno se sentir mais motivado, confiante e produzindo 

mais e melhor, isto se deve ao fato de eles sentirem-se parte do processo 

favorecendo sua permanência no curso (FONSECA; LEONE; FERNANDES, 2010). 

Sendo assim, é o que se espera dessa relação afetiva, uma vez que a motivação é 

fundamental na aprendizagem do aluno, por ser conceituada como “a soma de 

desejo e de vontade, que impele uma pessoa a realizar uma tarefa ou a visar um 

objetivo que corresponde a uma necessidade” (LEGENDRE, 1993, apud 

LAFORTUNE; SAINT-PIERRE, 1996). 
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Ao tratar da formação acadêmica de adultos, que é o perfil maior do aluno da 

EaD, Pinto (2008), considera a afetividade entre tutor-aluno como um dos elementos 

para a motivação deste.  

Com relação a esta motivação, Lafortune e Saint-Pierre (1996) a distinguem 

em dois tipos: motivação intrínseca e motivação extrínseca. E Bacete e Betoret 

(2000) as define da seguinte forma: a motivação extrínseca é aquela que provém de 

fora e que conduz à execução da tarefa. Prende-se com o valor atribuído às 

recompensas e ao reconhecimento social. Já a motivação intrínseca pode ser a 

motivação que procede do próprio indivíduo, que está sob o seu controle e tem 

capacidade para se auto-reforçar. Como consequência, o indivíduo tende a procurar 

e a escolher situações que lhe permitem fazer uso das suas capacidades, ainda que 

exijam um esforço acrescido. Por fim, Raffini, (1993) a resume de forma mais global 

como sendo aquilo que nos motiva a fazer algo, quando não temos de fazer nada. 

Enfatizando ainda a motivação intrínseca, mas sob um olhar focado no ensino 

a distância, percebe-se que este tipo de motivação pode ser influenciada 

principalmente pelas ações do professor-tutor. Embora não se desconsiderem as 

crenças, conhecimentos, expectativas e hábitos que o estudante da educação a 

distância traz para o meio acadêmico. O laboratório de experimentação (sua sala de 

aula nesta pesquisa), torna-se fonte de influência para o seu nível de envolvimento 

(AMES, 1992; GUTHRIE;  ALAO, 1997; STIPEK, 1998; GIVVIN et al, 2001).   

No que diz respeito à linguagem, pode-se considerá-la um fator muito 

importante, pois funciona como instrumento para a constituição da afetividade, uma 

vez que precisamos dispor de palavras para dar nome às emoções e para expressar 

nossos sentimentos aos outros. As palavras, dependendo de sua natureza e de 

como são pronunciadas, podem desempenhar reações diferentes nas pessoas. No 

contexto acadêmico, podemos pensar que as palavras têm grande influência na 

motivação e na ação dos alunos em geral: elas tanto podem edificar como destruir, 

de acordo como as interpretamos e também de acordo com o sentido que damos a 

elas. Entretanto, devemos considerar que o sentido que lhes é dado dependerá da 

experiência de cada pessoa.  

Sendo assim, uma mesma palavra poderá ter sentidos diferentes para duas 

pessoas, de acordo com suas experiências em relação a essa palavra ou ao que ela 

revela. Por exemplo, uma palavra pode remeter a diferentes pessoas, sentidos 

diversos, como lembranças, situações, imagens diferentes. Conforme escreve 
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Oliveira (1997, p.50), “O sentido da palavra liga seu significado objetivo ao contexto 

de uso da língua e aos motivos afetivos e pessoais de seus usuários”. 

Segundo Freire, a afetividade fertiliza o processo dialógico e desmancha a 

relação de dominação dos saberes. "Não há educação sem amor. [...] Não há 

educação do medo" (1981b, p. 29). Nessa visão, entre os saberes necessários à 

prática docente, ele enfatiza: 

 

O que importa, na formação docente, não é a repetição mecânica do gesto, 
este ou aquele, mas compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, 
do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do medo que, ao 
ser „educado‟, vai gerando a coragem (FREIRE, 1996). 

 

E para concluir esta relação indicotimizável deste binônimo entre afetividade-

educação, essencial para a concretização deste estudo, cite-se Freire: 

 

A escola pode ser um espaço para se fazer uma educação com "[...] 
afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a serviço da 
mudança [...]" (FREIRE, 1996). 

 

Tais dimensões também encontram respaldo nas ideias de Vasconcellos e 

Valsiner (1995, p. 14-15), tendo em vista defenderem que a escola pode se constituir 

em uma instituição social crítica e promover uma atividade educativa transformadora 

e constitutiva.  

Nessa perspectiva, educador entra na relação ensino-aprendizagem como 

sujeitos em processo de desenvolvimento e utilizadores de processos psicológicos 

distintos, mas interdependentes, em que a atuação de um afetará a do outro 

(VASCONCELLOS; VALSINER, 1995).  Portanto, somente no reconhecimento 

desse “afetar-se” é que se processa a comunicação e se possibilita o diálogo 

promotor da construção do novo. 

Defender que o repensar constante ao ato de educar é emergente na 

educação a distância é fundamental, pois é no ambiente de laboratório que se 

vislumbram caminhos, seja através de projetos de formação continuada do 

professor-tutor; seja na avaliação reflexiva constante sobre a forma como se 

planejam e se executam os processos educativos; ou na aplicação crítica dos 

métodos cognitivos; e, ainda, na luta política que possibilite ao professor-tutor a 

atenção e sensibilidade necessárias às relações interpessoais. Em suma, que se 
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possam criar estratégias a fim de encontrar meios que contribuam para uma 

pedagogia mais afetiva e consequentemente eficaz. 

 

2.4.1 Qual mecanismo utilizado para reconhecer as emoções do aluno no  

           espaço acadêmico do laboratório? 

 

A identificação das emoções do aluno é um passo necessário para adaptar a 

prática vivida no laboratório a sua afetividade. Por exemplo, se o aluno está 

frustrado com o seu desempenho, ele irá provavelmente desistir de continuar 

realizando as atividades educacionais propostas. O professor-tutor precisa saber 

que emoções o aluno está sentindo em um dado momento para poder encorajá-lo a 

continuar suas atividades. 

Não é difícil para um professor-tutor que atua em um laboratório de EaD 

identificar o estado emocional-afetivo de um aluno; basta observar as suas 

expressões faciais, comportamento corporal ou tonalidade da voz.  Portella (2006)  

já menciona que “o comportamento não-verbal procura não apenas a se ajustar às 

expressões da fala, como também possibilita o favorecimento da expressão de 

intencionalidade e da emoção”. E Vigotsky (2003) também confirma que é possível 

identificar emoções por meio de mecanismos não-verbais quando diz: “as palavras 

pronunciadas com sentimento, agem sobre nós de maneira diferente que as 

pronunciadas sem vida”.  

A percepção dos sentimentos expressos pelos alunos, em aulas 

experimentais da EaD, pode ser percebida por tutores-professores experientes, além 

de todos envolvidos na EaD. A partir desta identificação é possível inserir estratégias 

que possibilitem uma ação positiva no processo de aprendizagem daquele aluno. 

Por exemplo, se uma palavra for pronunciada com carinho, paciência e atenção, 

muitas vezes poderá veicular mais efeito do que um gesto, uma ação de ajuda. 

Conforme Kort e Reilly (2006), estudantes que tenham saído da trajetória do 

conhecimento por qualquer razão afetiva podem retornar a partir das intervenções 

do tutor-professor.  
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2.4.2 Teorias de Estilos de Aprendizagem e sua ligação com as estratégias 

afetivas de aprendizagem no ambiente de laboratório 

 

Teorias que busquem identificar as características cognitivas e afetivas de um 

aluno da EaD se configuram como uma boa alternativa para auxiliar na 

compreensão de como as diferenças individuais interferem na aprendizagem em um 

ambiente de laboratório de Química da EaD, por exemplo. Nesta perspectiva, as 

teorias de estilos de aprendizagem se apresentam como uma boa opção para 

examinar essa questão (SMITH, 2001). 

O professor-tutor deve ter conhecimento do estilo de aprendizagem que deve 

ser adotado ao aluno como forma de ele aprender melhor bem como vislumbrar qual 

tipo de inteligência utilizará para tal. Esse estilo de aprendizagem está relacionado 

às características internas e nem sempre conscientes, daí a necessidade de o tutor 

ter sensibilidade e grande capacidade de observar as emoções dos alunos. Vários 

elementos podem intervir na definição do estilo de aprendizagem de um indivíduo, 

como vemos abaixo (Figura 1): 

 

Figura 1 - Elementos que interferem nos estilos de Aprendizagem 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cancino, 2010, adaptado 
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2.4.2.1 Modelo de Kolb 

 

Em 1984 Kolb, influenciado pelas teorias cognitivas de Vygotsky e do 

processamento da informação, publicou o livro Experiential Learning: Experience as 

the Source of Learning and Development, em que apresenta um paradigma que 

permite perceber o procedimento ao qual os indivíduos, os grupos e os organismos 

recorrem para dar um sentido às suas experiências. 

A teoria da aprendizagem Experiencial de Kolb descreve quatro dimensões de 

desenvolvimento: estrutura afetiva; estrutura perceptual; estrutura simbólica e 

estrutura comportamental. Essas estruturas estão inter-relacionadas no processo 

adaptativo holístico do aprendizado. O modo como é modelado o curso do 

desenvolvimento pode ser descrito pelo nível de estrutura integrativa nos quatro 

modos de aprendizagem.  

Estas quatro etapas de aprendizagem são acompanhadas de estilos de 

aprendizagem. Tais estilos descrevem as preferências das pessoas no 

procedimento de aprendizagem. Eis um resumo dos quatro tipos de dimensões do 

desenvolvimento, descrito por Kolb (1984): 

 

 Concreto/Reflexivo (tipo 1): Uma pergunta típica colocada pelas pessoas 

que preferem esse estilo de aprendizagem é “Por quê?”. Os alunos 

concretos/reflexivos reagem bem às explicações acerca da ligação entre o 

material das aulas e as suas experiências, os seus interesses e a sua futura 

carreira. Para ser eficaz com os alunos de tipo 1, o educador deve ser 

motivador. 

 

 Distraído/Reflexivo (tipo 2): Uma pergunta típica colocada pelas pessoas 

que preferem este estilo de aprendizagem é “O quê?”. Os alunos 

distraídos/reflexivos reagem à informação apresentada de forma organizada e 

lógica e os períodos de reflexão são vantajosos para eles. Para ser eficaz 

com os alunos do tipo 2, o professor deve servir de especialista. 

  

 Distraído/Ativo (tipo 3): a questão típica deste estilo de aprendizagem é 

“Como?”. Os estudantes deste estilo gostam de ter a oportunidade de 
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trabalhar ativamente em tarefas bem definidas, e de aprender por tentativa e 

erro em um ambiente que lhes permita errar com segurança. 

 

 Concreto/Ativo (tipo 4): Uma pergunta típica colocada pelas pessoas que 

preferem este estilo de aprendizagem é “O que acontece se?”. Os alunos 

concretos/ativos gostam de aplicar o material das aulas em novas situações 

para resolverem problemas reais. Para ser eficaz com os alunos de tipo 4, o 

professor não deve intervir, maximizando as ocasiões para os alunos 

descobrirem as coisas por eles próprios. 

 

Figura 2 - Modelo Kolb de Estilos de Aprendizagem 

 

 

Fonte: Schnitma, 2010 

 

Essencialmente, este modelo faz com que se gaste mais tempo a pensar 

numa tarefa, a modificá-la e a adaptá-la aos nossos comportamentos. O fluxograma 

acima ilustra a concepção do modelo Kolb.  
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Outros autores, como Cerqueira e Correia Júnior, comentam sobre os estilos 

de aprendizagem de Kolb. 

Cerqueira (2000, p.53) descreve os estilos de aprendizagem, sobre o enfoque 

da teoria da aprendizagem experiencial de Kolb, como sendo "um estado duradouro 

e estável que deriva de configurações consistentes das transações entre o indivíduo 

e o seu meio ambiente”. 

Conforme Corrêa (2005), Kolb questionou o conhecimento na perspectiva de 

como se apreende e como se assimila a informação, como se solucionam problemas 

e se tomam decisões. Esses questionamentos levaram-no a elaborar um modelo 

que denominou experiencial, com o qual busca conhecer o processo da 

aprendizagem baseada na própria experiência. 

 

2.4.2.2 Modelo de Felder / Silverman 

 

Compreende-se que os seres humanos têm características e preferências 

quanto à forma de se apropriar das informações, processá-las e construir novos 

conhecimentos. Outro modelo existente, porém com um enfoque mais voltado para a 

utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação, é o inventário de estilo de 

aprendizagem de Felder / Silverman (ILS). Historicamente, Richard Felder foi 

professor de Engenharia Química da Universidade do Estado da Carolina do Norte 

(EUA) e, incomodado com a desistência e repetência dos alunos nas séries iniciais 

do curso de engenharia, decidiu pesquisar sobre alternativas voltadas a esses 

estudantes. A partir de um estudo sobre ensino universitário de ciências, a 

pesquisadora Tobias (2002) levantou os pontos negativos nessas disciplinas, que 

são: 

o fracasso em motivar os estudantes para ciências, ao não estabelecer sua 
relevância para a vida e interesses pessoais dos estudantes; deixar os 
estudantes em quase total passividade nas salas de aula; a ênfase por 
competição por notas em vez de aprendizagem cooperativa o enfoque em 
resolução algorítmica de problemas, ao invés de compreensão conceitual. 

 

Se considerarmos os autores Keef, citado por Penning e Span (1988); Felder 

e Silverman (1991); e, por fim, Herrmann (2004), observaremos algumas diferenças 

entre os seus conceitos; contudo, um ponto comum entre eles é considerar os 

estilos de aprendizagem um conjunto de condições por meio do qual os indivíduos 

concentram-se, assimilam, processam e transformam uma informação em 
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conhecimento, ou seja, são certas preferências na forma de captar, organizar e 

transformar a informação para facilitar a sua compreensão. Então, os estilos de 

aprendizagem transitam, basicamente, em dois eixos: a captação e a transformação 

da informação. 

Assim, Felder e Silverman (1988), baseados em diversas pesquisas de outros 

autores, entre eles o de Myers-Briggs, formularam um modelo de estilos de 

aprendizagem com dimensões relevantes para a educação científica. São cinco as 

dimensões de estilos de aprendizagem: visual/verbal, sensorial/intuitivo, 

indutivo/dedutivo, ativo/reflexivo, e seqüencial/global.  

Os estudantes ativos preferem aprender agindo sobre algo, testando, 

aplicando, manipulando, discutindo ou explicando o conteúdo para os outros. 

Preferem trabalhar em grupo e lhes é muito difícil apenas ficar ouvindo explanações. 

Já os estudantes reflexivos precisam compreender para experimentar, demoram a 

iniciar as atividades e preferem trabalhos individuais. 

Dentre a ampla gama de informações a que os alunos estão expostos 

constantemente, através dos sentidos ou de suas próprias reconstruções mentais, é 

necessário selecionar aquelas que serão “aprendidas”, ou seja, que estarão 

disponíveis na memória para novas construções mentais. Para isso, os aprendizes 

sensoriais preferem as informações práticas, concretas, os fatos, as observações, o 

que vêm através dos sentidos. Eles são metódicos, preferem resolver os problemas 

através de testagens. 

A dimensão de percepção da informação contempla os sensoriais e os 

intuitivos. Uma importante forma de distinguir os sensoriais é o fato de eles 

preferirem as informações práticas, concretas, os fatos, as observações, o que vêm 

através dos sentidos. Já os intuitivos fixam-se mais nos conceitos e teorias, naquilo 

que surge através da reflexão, da imaginação, apreciando as inovações, sem se 

preocuparem com a complexidade de um assunto. 

Estudantes indutivos organizam a informação a partir de dados específicos 

para entender informações mais generalizadas. Os dedutivos, ao contrário, preferem 

ter primeiramente a visão geral da teoria e deduzir as suas aplicações para os casos 

específicos. 

Os estudantes seqüenciais aprendem melhor quando os conteúdos são 

apresentados de forma linear, enquanto os globais precisam de todo o conteúdo, 

pois eles dão saltos holísticos em sua compreensão. 
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A partir dessa classificação, Felder e Silverman (1988) propõe aos 

educadores não verificar os estilos de aprendizagem de seus estudantes, mas que 

adaptem sua aula, ou seja, seu estilo de ensino para os diversos estilos de 

aprendizagem, com algumas modificações nas atividades propostas aos alunos para 

que todos os estilos sejam contemplados. O que se verifica é que nas aulas 

tradicionais apenas algumas categorias são trabalhadas, mas na modalidade a 

distância é incompreensível usar somente algumas dessas categorias tendo em 

vista o perfil peculiar do aluno a distância. 

É de conhecimento do professor-tutor que os alunos possuem diferentes 

estilos de aprendizagem e com pequenas adaptações nas tarefas propostas aos 

estudantes, todas as categorias dos estilos de aprendizagem e necessidades dos 

alunos podem ser atingidas. Felder e Silverman (1988) propõem, também, que as 

habilidades de cada uma das categorias estabelecidas podem ser desenvolvidas 

pelos estudantes na medida em que são trabalhadas em sala de aula, ou seja, os 

estilos de aprendizagem são desenvolvidos ao longo de sua vida acadêmica. Então, 

aconselham-se atividades que estimulem todas as dimensões dos estilos de 

aprendizagem, pois elas ampliam as habilidades de todos os estudantes e 

futuramente os profissionais da área de Química. 

 

2.4.2.3 A dominância cerebral de Herrmann  

 

Diferentemente dos modelos anteriores, Herrmann (1982) definiu na década 

de 80 um modelo (Dominância Cerebral) de interpretação sobre como nós 

pensamos, agimos e quais as nossas modalidades preferidas de entendimento 

como estilos de pensamento, e não como estilos de aprendizagem.  

O modelo de dominância cerebral de Herrmann é pautado no modo como os 

alunos pensam sua idéia central e, para o nosso trabalho, analisando o conceito que 

utiliza para estilos de pensamento, podemos inseri-lo como um estilo de 

aprendizagem.  

Esse modelo tem como base o funcionamento especializado do cérebro. 

Hermann (1982) dividiu os hemisférios cerebrais direito e esquerdo em quadrantes 

superior e inferior. A figura 3 mostra os quatro estilos de dominância cerebral, de 

acordo com Hermann:  
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Figura 3 - Cérebro dividido em quatro quadrantes segundo modelo de dominância  
cerebral de Herrmann 

 

 

                                         Fonte: Hermann, 1982, adaptado 

 

Os alunos dominados pelo hemisfério superior esquerdo podem ser 

classificados como: analíticos, lógicos, racionais, críticos; enquanto os dominados 

pelo hemisfério inferior esquerdo são: organizados, planejadores, detalhistas. Os 

alunos cuja dominância cerebral é do hemisfério superior direito são: criativos, 

intuitivos, imaginativos, transgressores; e os do hemisfério inferior direito são: 

emocionais, sentimentais, comunicativos. 

Indivíduos mais analíticos, quantitativos, críticos, fatuais e com maior 

habilidade para questões relacionadas com a lógica apresentam maior atividade 

cerebral no quadrante A. Aqueles que possuem maior atividade no quadrante B são 

preferencialmente seqüenciais, organizadores, com grande habilidade para planejar 
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e apegados a detalhes. Se a atividade cerebral for mais intensa no quadrante C, o 

indivíduo tende a ser emotivo, cinestésico, com maior habilidade para lidar com as 

relações interpessoais e para trabalhar com símbolos. Por último, o quadrante D em 

maior atividade promove o maior desenvolvimento das habilidades visuais, holísticas 

e inovadoras (HERRMANN, 1982). 

As teorias acima são apenas alguns dos modelos de estilos cognitivos e de 

aprendizagem existentes e não necessariamente representam as mais importantes. 

No entanto, estes modelos são os mais utilizados e citados na maioria dos estudos 

sobre o assunto (CAVELLUCCI, 2005). 

Em um determinado campo de conhecimento, como a Química na 

modalidade a distância, em que as disciplinas têm, em geral, as mesmas 

características, pode-se desenvolver uma preferência forte por um determinado 

estilo, o que diminui as possibilidades de considerar outras formas de aprender. Da 

mesma forma, se um professor-tutor privilegia apenas uma maneira de ensinar, 

favorecendo um dos polos de uma determinada dimensão, isso aumenta as 

dificuldades de aprendizagem dos estudantes. 

Portanto, o conhecimento a esses estilos de aprendizagem faz o professor-

tutor, conhecedor de seus alunos e já sabedor das diversidades de perfis, ir para a 

sala de aula preparado para solucionar possíveis dificuldades durante a exposição 

de determinado assunto. Esse conhecimento só trará ganhos para o processo de 

aprendizagem, visto que haverá uma parceria entre a razão e a criação. 

 

2.4.3 O Erro sistemático e sua Relação com a Afetividade no Processo de  

Aprendizagem 

 

A compreensão do erro deve ser mais bem elucidada no processo de 

aprendizagem, principalmente na modalidade de educação a distância. E, para isso, 

algumas concepções são muito importantes.  

Gramaticalmente, a Língua Portuguesa classifica o erro como substantivo 

masculino e, no Dicionário Aurélio (1994), encontramos a seguinte definição: “Erro. 

Ato ou efeito de errar; juízo falso; desacerto, engano; incorreção, inexatidão; desvio 

do bom caminho, desregramento, falta.”  

Geralmente, o significado atribuído ao verbo “errar” nos remete a uma 

interpretação contextual de fracasso. Mas, de acordo com Luckesi (1996), há que se 
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observar o erro como manifestação de uma conduta não-aprendida. E para La Taille  

(1997), o erro deve ter um tratamento pedagógico bem mais rico do que a sua 

condenação sumária, como tornar relativo seu valor como produção dos alunos.  

Segundo Nogaro e Granella (2004), há uma teoria para explicar a decisão de 

os pesquisadores rejeitarem resultados experimentais muito divergentes. Para a 

ciência, os tais resultados podem ocorrer por acidente ou, com maior ou menor 

freqüência, por falhas da habilidade ou dos cuidados do pesquisador. Assim, a 

Teoria dos Erros (ENCICLOPÉDIA BARSA, 1998, p. 454) é o “[...] conjunto de 

processos empregados para a correção dos erros cometidos na realização de uma 

medida ou de uma série de medidas.” 

Por outro lado, na filosofia o erro é tratado na temática da ética e da moral. 

Seguindo este aspecto, se pode-se enveredar pelas mais diversas direções, 

dependendo da concepção de homem que tomamos como ponto de partida. Assim, 

a idéia de erro acaba passando por uma dimensão dos valores e da consciência a 

respeito do que estes interiorizam na vida do homem (NOGARO; GRANELLA, 

2004). 

Historicamente, os pesquisadores ao longo da construção de suas teorias 

científicas, estão sujeitos a erros e equívocos (MACHADO; MIRANDA, 2006). 

Percebe-se aí algo natural, tendo em vista o aspecto democrático e dinâmico da 

ciência. Em contrapartida, essas situações geram estados emocionais diversos 

sobre esses pesquisadores. Na EaD, é fundamental que não haja uma 

desconstrução de conceitos em decorrência de frustrações. O entusiasmo e a 

esperança devem estar sempre presentes na busca dos novos conceitos que se 

pretendem repassar aos alunos. 

É lamentável que em certas situações o erro seja tratado fora do processo de 

aprendizagem. Afinal, quando se fala em experimentação no ensino da Química a 

distância, os erros são naturais e inúmeros, no decorrer da aprendizagem, visto que 

por sua natureza, trata-se de uma disciplina que exige destreza e tranqüilidade. Tais 

equívocos devem ser analisados de forma que conduzam o aluno ao conhecimento 

desejado sem que ocorra a sua desmotivação. Para isso, é necessário perceber as 

emoções surgidas durante o processo de aprendizagem. Aqui vale lembrar que a 

aprendizagem é uma atividade mediada por outros, professor-tutor e aluno. Esta 

mediação pode ser fortalecida pela afetividade e confiança que o aluno tem pelo seu 

professor-tutor, que quanto mais positivamente mostrar-se o elo de afeto, maior a 
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atitude positiva com relação ao conhecimento a ser adquirido, minimizando 

possíveis medos e traumas devido aos fracassos (erros) que ocorreram no 

desenrolar do processo ensino-aprendizagem.  

A visão do erro pode ter uma finalidade mais satisfatória no processo de 

aprendizagem.  Com o seu surgimento na experimentação do ensino de Química, 

pode-se trabalhar o conhecimento, verificando o que não foi aprendido e em que 

caminho o aluno está seguindo no processo. Pinto (2000), através de seus estudos, 

identificou a distração e a compreensão conceitual insuficiente como sendo as duas 

causas que provocam os erros sistemáticos. 

O processo dinâmico de aquisição da aprendizagem, quando tem no erro a 

sua base é, de acordo com Piaget, uma etapa necessária ao desenvolvimento 

cognitivo (MACHADO; MIRANDA, 2006).  Segundo Ruthscilling et. al (1998), é 

imprescindível compreender que sem uma atitude no objeto que perturbe as 

estruturas do sujeito, este não tentará acomodar-se à situação, não criará uma 

futura assimilação do objeto, nem dará origem às sucessivas adaptações do sujeito 

ao meio, com constante desenvolvimento de seu cognitivismo.  

É essencial encontrar uma forma de fazer com que o erro não seja algo finito 

no processo de obtenção do conhecimento e transformá-lo em uma ferramenta de 

auxilio ao professor-tutor minimizará o seu caráter depreciativo. Rico (1998 apud, 

PINTO, 2000) mostra isso quando propõe que é necessário traçar objetivos sobre 

esse tema, que tem no erro um instrumento central de pesquisa. Dentre eles, citem-

se: listar as técnicas errôneas, determinar a distribuição de freqüência das técnicas, 

segundo as idades dos alunos; classificar e agrupar os erros. Estudar os erros dos 

alunos e como eles se comportam diante dos equívocos é um fator que pode 

mostrar-se interessante para uma aprendizagem significativa e não mecanicista, 

pois permite ao professor-tutor tentar compreender como o aluno pensa, que tipo de 

raciocínio ele faz, qual a interpretação do problema e as causas que permitem obter 

pistas de como ajudar na construção do conhecimento.  

No meio acadêmico da EaD, muitas vezes o erro ainda encontra-se associado 

a aspectos punitivos, causando medos, desmotivação e evasão por parte dos 

alunos. Em contrapartida, Bacquet (2001) enfatiza que o conhecimento é construído 

através de erros e acertos, pois muitas ideias podem estar erradas, mas são elas 

que podem gerar novas ideias na tentativa do acerto. E o processo de busca é 



48 

 

 

positivo, pois valoriza as emoções dos alunos e desvaloriza do lado negativo do 

erro. 

Usualmente, o aluno comparece à aula esperando obter sucesso e 

compreensão nas atividades experimentais. Quando algo ocorre fora do esperado, 

desencadeia-se no aluno uma série de emoções, que indicam que ele está fora da 

zona de conforto. O professor-tutor, se for perspicaz, nesses momentos poderá 

interferir positivamente de forma a não causar desestimulo ao aluno, caso contrário, 

poderá comprometer o processo de aprendizagem. 

O construtivismo dá importância ao erro, não como um tropeço, mas  

transformando-o numa situação de aprendizagem e não de punição ou censura. 

Piaget não deu atenção ao erro, mas alguns autores construtivistas consideram 

ignorância o erro ser avaliado em relação ao certo e não pensado na sua qualidade 

intrínseca.  

Isto posto, um aspecto importante é saber como o professor-tutor pode 

incentivar a tomada de consciência do aluno nessa direção, afinal o profissional 

pode influenciar enormemente o processo de aprendizagem dos discentes trazendo 

condições imprescindíveis para bons resultados.  

Na relação afetiva entre tutor-aluno o erro traz, em geral, um efeito negativo. 

No entanto, Hoffman (2003) afirma que a postura do educador frente às alternativas 

de solução construídas pelo aluno deve estar, necessariamente, comprometida 

como tal concepção de erro construtivo. O maior problema, nesse caso, é fazer o 

aluno compreender que esse erro é algo satisfatório e essencial no seu processo de 

aprendizagem. Por isso, o professor-tutor não pode deixar que o estudante se sinta 

frustrado quando não alcançar o resultado esperado. Apesar de haver uma 

tendência de o indivíduo sentir-se com baixa auto-estima e com um sentimento de 

incapacidade em alcançar o conhecimento desejado e assim desistir da busca do 

saber (MACHADO; MIRANDA, 2006), é primordial que o professor-tutor faça 

intervenções positivas, a fim de resgatar, quando necessário, a auto-estima do seu 

aluno. 

Dessa forma, a importância da afetividade no processo de aprendizagem 

dentro da perspectiva do erro construtivista deve ser compreendida, tanto pelo 

professor-tutor quanto pelo aluno, como aspecto relevante no processo educativo. 

Nesse contexto, Rosário e Almeida (2005) demonstram a importância da afetividade 

na aprendizagem quando afirma que a mesma deve, acima de tudo, significar 
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construção de destrezas cognitivas e conhecimento, significando a apropriação de 

mecanismos de busca e seleção de informação. 

Com bons laços de afetividade, o Professor-tutor pode perceber de forma 

individualizada e com bastante confiabilidade por intermédio da observação do 

comportamento não-verbal dos estados emocionais de seus alunos. A partir desta 

observação, pode-se tomar alguma atitude que possibilite impactar positivamente no 

aprendizado. Conforme Kort e Reilly (2006), estudantes que possam ter se desviado 

do caminho do conhecimento por alguma razão afetiva podem retornar à linha 

produtiva como efeito de intervenções do professor-tutor.  

A Figura 4 apresenta cinco possibilidades de eixos de emoções que podem 

surgir ao longo do processo de aprendizagem (KORT; REILLY; PICARD, 2006). 

 

Figura 4 - As cinco possibilidades de eixos de emoções que podem surgir ao longo do processo de 
aprendizagem 

 

 

Fonte: Kort; Reilly; Picard, 2006 

 

A criação de novos conhecimentos e teorias cientificas são susceptíveis a 

erros e equívocos, gerando estados emocionais de confusão e dúvida. A partir dos 

momentos de frustração, os conceitos errados são desconstruídos, as frustrações 

são superadas e há um recomeço pela busca de novos caminhos com esperança e 

entusiasmo (MACHADO; MIRANDA, 2006). O erro deve ser compreendido como 

valioso, neste aspecto, interpretado como sendo um processo contínuo e não o fim 

para que o aluno perceba que caminho deve percorrer para levá-lo ao 

conhecimento.  
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A Figura 5 apresenta um diagrama com as dinâmicas cognitivas do processo 

de aprendizagem. O eixo horizontal corresponde a um conjunto de eixos de 

emoções apresentados na Figura 1. O eixo vertical é o eixo do aprendizado que 

representa a construção do conhecimento na parte superior e o descarte de 

conceitos errôneos na parte inferior. 

 

FIGURA 5 - Espaço Emotivo-Cognitivo 

 

 

 

Fonte: Machado; Miranda, 2006 

 

Conforme exposto, percebemos que se o professor-tutor souber trabalhar o 

erro no processo de aprendizagem, isso poderá tornar-se uma ferramenta eficaz de 

motivação dos discentes no ambiente de laboratório de Química da EaD do polo de 

Currais Novos/RN. 

Para Macedo (1994 apud ALENCAR, 1995, p. 119-140), cinco ações podem 

nortear o professor-tutor e ajudá-lo a intervir “desestabilizando” o aluno frente ao 

erro: 1) Observação: fazer com que o aluno questione o problema e o observe: 

“onde foi que eu errei? Por quê?”; 2) Reconstituição: descrever as ações que está 

realizando ou já realizou: “Como eu cheguei a esta compreensão?”; 3) Antecipação: 

projetar, imaginar, planejar o resultado de uma situação; “o que será que vai 

http://www.inf.puc-rio.br/~francis/2006-Construtivismo.pdf
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acontecer se fizermos desta forma?”; 4) Comparação/verificação/ contraposição: 

decidir sobre um ponto de vista a partir de outras respostas (do grupo): “como 

resolvestes a equação desta maneira? Como conseguistes esta resposta? Por que 

achas que a tua resposta está diferente da resposta dos demais alunos?”; 5) 

Explicação/justificativa: responder ao “por quê?” e “como você sabe”: “o que achas 

que a questão pediu?”.  

 

2.4.3.1  Erros e desvios associados ao ensino de laboratório em química 

 

Algumas grandezas possuem seus valores reais conhecidos e outras não. 

Quando conhecemos o valor real de uma grandeza e experimentalmente 

encontramos um resultado diferente, dizemos que o valor obtido está afetado de um 

erro. É importante ressaltar que toda medição está afetada por erros. Tais erros são 

provocados pela ação isolada ou combinada de vários fatores que influenciam sobre 

o processo de medição, envolvendo o sistema de medição, o procedimento de 

medição, a ação de grandezas de influência e o operador. 

Segundo Cavalcante, Fonteneles e Brandi (2007), o erro é caracterizado 

pela diferença entre o resultado de uma mensuração e o valor verdadeiro dessa 

grandeza, mas quando há diferentes valores ao mensurado, há possibilidade de 

dispersão dos mesmos à incerteza, sendo necessária a utilização da probabilidade 

para determinação dos resultados. 

É válido lembrar que o valor real ou exato da maioria das grandezas físicas 

nem sempre é conhecido. O que se sabe, na maioria dos casos, é o valor mais 

provável desta grandeza, determinado através de experimentos com dada incerteza. 

Neste caso, ao efetuarmos uma medida da grandeza e compararmos com este 

valor, por isso falamos em desvios e em erros. 

 

2.4.3.2 Classificação de erros associados ao ensino de química 

 

Por mais cuidadosa que seja uma medição e por mais preciso que seja o 

instrumento, não é possível realizar uma medida direta perfeita. Ou seja, sempre 

existe uma incerteza ao se comparar uma quantidade de uma dada grandeza física 

com sua unidade.  
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Segundo sua natureza, os erros são geralmente classificados em três 

categorias: grosseiros, sistemáticos e aleatórios (WERKEMA; AGUIAR, 1996). 

Para Lobo Neto, Scarmino e Bruns (2002), os erros grosseiros ocorrem 

devido à falta de prática (imperícia) ou distração do operador.  Como exemplos, 

podemos citar a escolha errada de escalas, erros de cálculo, etc. Devem ser 

evitados pela repetição cuidadosa das medições. 

Os erros sistemáticos, geralmente, podem ser deduzidos, já que dependem 

de fatores como calibração correta do instrumento (vidrarias), fatores ambientais 

como temperatura, pressão, umidade e fatores como limitação do observador. É 

interessante lembrar que os erros sistemáticos estão ligados a erros passíveis de 

correção (WERKEM; AGUIAR, 1996).  Com o controle adequado dos fatores 

ambientais na hora do experimento e o treinamento periódico do observador, haverá 

diminuição dos erros sistemáticos e aumentará a chance de o resultado se 

aproximar ao valor verdadeiro. 

Os erros devidos a causas diversas e incoerentes, bem como a causas 

temporais que variam durante observações sucessivas e que escapam a uma 

análise em função de sua imprevisibilidade, são classificados como aleatórios 

(LOBO NETO; SCARMINO; BRUNS, 2002). Nesse caso, os erros, podem ter várias 

origens, entre elas: 

• Os instrumentos de medida; 

• Pequenas variações das condições ambientais; 

• Fatores relacionados com o próprio observador sujeito a flutuações, em particular 

visão, ou seja, o Erro de paralaxe, o qual se origina no momento da leitura e que, 

para evitá-lo, deve-se sempre posicionar a vidraria de forma que o nível do líquido 

esteja na altura dos olhos. 

O erro é inerente ao próprio processo de medida, isto é, nunca será 

completamente eliminado. Poderá ser minimizado procurando-se eliminar o máximo 

possível as fontes de erros acima citadas. Portanto, ao realizar medidas, é 

necessário avaliar quantitativamente os erros cometidos. 
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2.5  AFETIVIDADE NO ENSINO DE QUÍMICA 

 

O aprendizado da Química exige o comprometimento com a cidadania, a 

prática didático-pedagógica deve ser voltada para o ensino ligado diretamente ao 

cotidiano do estudante, encorajar o aluno de maneira simples, mas sem perder a 

essência de cada aula. A falta de contextualidade pode causar resistência no 

aprendizado à Química, não se conseguindo relacionar os conteúdos com o dia a 

dia ou, ainda, com repetições ou memorizações. Decorar fórmulas, nomes e tabelas 

não contribui substancialmente para as competências e habilidades desejáveis no 

ensino de Química. 

Esses elementos resultam em desmotivação, nos instigando a criar condições 

favoráveis e agradáveis para o ensino e aprendizagem da disciplina, partindo da 

vivência dos alunos, dos fatos do cotidiano, criando condições propícias para o 

ensino e aprendizagem da Química. 

Na relação entre professor e aluno, o encantamento pelo processo de ensino-

aprendizagem deve ser recíproco, tornando possíveis tarefas didáticas em sala de 

aula, tornando-as compreensíveis, criativas, intuitivas, otimistas e felizes (MIRANDA; 

COSTA, 2011). Se o professor encantar seus alunos pelo que ensina, poderá 

conseguir cativá-los, com um olhar, com um gesto amigo, com um toque, com uma 

ação, pois quando explica o conteúdo com encantamento, isto é, com carinho, 

capricho, concentração e alegria, consegue atrair a atenção, despertando 

curiosidade e simpatia. Para Freire (1996), na educação, ensinar exige alegria e 

esperança. 

Quando avaliarmos melhor as metodologias tradicionais, podemos tornar 

ainda mais simples e agradável o ensino-aprendizagem de Química, temos que 

investir em outros procedimentos didáticos, em que os alunos poderão adquirir 

conhecimentos mais significativos (MIRANDA; COSTA, 2011). A autêntica 

aprendizagem da Química para o aluno está na forma de idealizar nossa ação 

didática na proposição dos conteúdos de determinados conhecimentos relacionados, 

integrando-os e sistematizando-os a partir de experiências vivenciadas dos 

discentes. Dessa forma, estamos amplificando as habilidades necessárias para que 

alcancemos a resolução de problemas específicos com a disciplina. 

Considera-se que o progresso com qualidade do ensino de Química deve 

contemplar também a adoção de uma metodologia de ensino que privilegie a 
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experimentação como uma forma de aquisição de dados da realidade, 

oportunizando ao aluno uma reflexão crítica do mundo e um desenvolvimento 

cognitivo, por meio de seu envolvimento, de forma ativa, criadora e construtiva, com 

os conteúdos abordados em sala de aula, viabilizando assim a dualidade: teoria e 

prática. 

 A harmonização entre teoria e prática mais sólida possibilita aprendizagem 

de Química. Esta cumpre sua verdadeira função dentro do ensino, contribuindo para 

a construção do conhecimento químico, não de forma linear, mas transversal, ou 

seja, não apenas trabalha a química no cumprimento da sua seqüência de 

conteúdos, mas aplicando o conteúdo ao mundo vivencial dos discentes, 

diversificando e associando experimentação do dia-a-dia, aproveitando suas 

argumentações e indagações (MIRANDA; COSTA, 2011). 

Um mestre que atua nessa nova era da educação deve desenvolver 

competências e habilidades não só na matéria que ministra, mas quanto ao 

relacionamento e comportamento dos alunos; conhecer mais sobre este item 

causando mudança de paradigmas, atitudes, conceitos, hábitos e estabelecendo um 

relacionamento nutritivo, que motive não só o aluno como também o professor. 
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3 CONCEITUAÇÃO DA EAD 

 

O conceito de ensino a distância é amplo e segundo Holmberg (1977), o 

termo Educação a Distância está sob várias formas de estudo. E Moore (1973), 

conceitua a Distância como  

 

a família de métodos instrucionais nos quais as ações dos professor-tutor 
são executadas à parte das ações dos alunos, incluindo aquelas situações 
continuadas que podem ser feitas na presença dos estudantes. Porém, a 
comunicação entre o professor e o aluno deve ser facilitada por meios de 
impressos, eletrônicos, mecânicos ou outros.  
 

Já Lhamas (1986) a conceitua como uma estratégia educativa baseada na 

aplicação de tecnologia à aprendizagem, sem limitação do lugar, tempo, ocupação 

ou idade dos alunos. Sendo assim, essa ação implica em novos papeis para alunos 

e professores, pelos quais requer novas atitudes e novos enfoques metodológicos.  

E Segundo o (Decreto 2.494, de 10.02.1998): 

 

 Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-
aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 
organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 
isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 
comunicação. 
 

Dentre essas três concepções, são observáveis alguns conceitos comuns a 

elas, tais como: auto-aprendizagem, estratégia educativa, planejamento, partilhar 

conhecimentos. 

 Krahe; Konrat e Tarouco (2006, p.26) citam que diante das mudanças da 

sociedade e da invenção de tecnologias de informação e comunicação, professores 

e alunos têm a clara sensação de que a aprendizagem deve ser encarada de outra 

forma, indo-se além da mera transmissão de conhecimentos”. No contexto atual, é 

importante que as atividades de aprendizagem sejam conduzidas explorando 

múltiplas habilidades, o que é viabilizado pelo uso das tecnologias da informação e 

da comunicação. (MORAN; MASETT; BEHRENS, 2000). 

A modalidade a distância tem se mostrado como um curso em que o aluno 

tem a autonomia de escolher o tempo e o seu local de estudo, mas, freqüentemente, 

esse termo também tem sido usado com referência aos programas nos quais 

estudante e professor-tutor estão separados em termos de espaço físico (FREITAS, 

2005).  
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Para Garcia (1995) a Educação a distância é um sistema tecnológico de 

comunicação bidirecional, que substitui o contato pessoal professor/aluno, como 

meio preferencial de ensino, pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos 

didáticos e pelo apoio de uma organização e tutoria, que possibilitam a 

aprendizagem independente e flexível dos alunos. 

Moran (2006) descreve a educação presencial como aquela que acontece nos 

cursos regulares, em qualquer nível, em que professores e alunos se reúnem num 

local físico, a sala de aula. Temos ainda a educação semipresencial, que acontece 

parte em sala de aula e parte a distância, auxiliada pelas devidas tecnologias. Por 

fim, há a educação a distância, cujos alunos e professores estão separados 

fisicamente no espaço e no tempo, podendo interagir por meio de ferramentas e 

ambientes de aprendizagem que permitam a comunicação. A educação a distância 

poderá ter ou não momentos presenciais, mas se diferencia da semipresencial, pois 

envolve apenas alguns momentos com tal característica; o caráter semipresencial é 

definido pelo percentual de horas presenciais em relação às horas a distância. 

Conforme Belloni (2005), que realizou um amplo estudo sobre o assunto, há 

diferentes e variadas definições para EaD. Vejamos alguns exemplos, dentre os 

vários que a autora apresenta. 

 

O termo educação a distância cobre várias formas de estudo, em todos os 
níveis, que não estão sob a supervisão contínua e imediata de tutores 
presentes com seus alunos em salas de aula ou nos mesmos lugares, mas 
que não obstante beneficiam-se do planejamento, da orientação e do ensino 
oferecidos por uma organização tutorial (HOLMERG, 1977). 
 
Educação a distância é uma relação de diálogo, estrutura e autonomia que 
requer meios técnicos para mediatizar esta comunicação. Educação a 
distância é um subconjunto de todos os programas educacionais 
caracterizados por: grande estrutura, baixo diálogo e grande distância 
transacional. Ela inclui também a aprendizagem (MOORE, 1990) 

 

Educação a distância deve ser compreendida como uma modalidade de se 
fazer educação pela democratização do conhecimento, onde o 
conhecimento deve estar disponível a quem se dispuser a conhecê-lo, 
independente do lugar, do tempo e de engessadas estruturas formais de 
ensino. Sem dúvida é uma alternativa pedagógica que hoje dispõe o 
educador e as instituições escolares (PETRI, 1996). 

 

Nas diversas definições transcritas por Belloni (2005), é visível que o  

argumento comuns em todas elas é a democratização do acesso à Educação, 
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atendendo a alunos dispersos geograficamente e residentes em locais onde não 

haja instituições convencionais de ensino. 

Muitas das definições apresentadas têm como parâmetro a EaD do país onde 

foram elaboradas, estando de acordo com a estrutura dos cursos realizados, com 

distintas influências. Por esse motivo, parece ser interessante investigar propostas 

de EaD no ensino superior, sob a ótica da legislação educacional. 

 

3.1 PRINCIPAIS  DECRETOS,  LEIS  E  ATOS  NORMATIVOS  QUE REGEM  A       

      EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

 

Visando assegurar a qualidade do processo de educação a distância, 

inúmeros decretos, leis e portarias são constantemente elaborados, avaliados e 

atualizados.  O Presidente da República, da época, Fernando Herique Cardoso 

(1995-2002) fez saber que o Congresso Nacional aprovou e ele sancionou o 

seguinte Decreto nº. 5.622, de 20 de dezembro de 2005, que regulamenta o Art. 80 

da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, apresentando a 

seguinte definição para a modalidade: 

 

Art. 1º (...) caracteriza-se a educação a distância como modalidade 
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 
ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 
 

Em um processo evolutivo é possível observar que a EaD começa a criar um 

contexto próprio, rompendo os limites com os aspectos legais e burocráticos da 

jurisprudência do ensino presencial. Na Tabela 1 é possível melhor visualizar a 

evolução da legislação de EaD. 
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Tabela 01 - Evolução da legislação de EaD no Brasil 

 

Fonte: SUELI, et al, 2007 

 

Segundo Lobo Neto (2003) desde a Lei 5.692/71, o tema do ensino a 

distância já se faz presente. O Artigo 25 propunha a utilização de rádio, televisão, 

correspondência e outros meios de comunicação para atingir um maior número de 

alunos, mas apenas nos cursos de função supletiva. Assim, os programas de EaD 

passam a funcionar no país precariamente e recebem pareceres dos Conselhos 

Federais e Estaduais de Educação, classificando-os como experimentais. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96) trouxe amparo 

legal à Educação a Distância. Foi sancionada pelo Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, em 20 de dezembro de 1996, por meio da Lei Federal nº. 9.394 e trouxe 

expressivas contribuições para a modalidade no artigo de nº. 80: 

 

O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de 
ensino e de educação continuada. 
§1º - A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, 
será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 
§2º - A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e 
registros de diplomas relativos a cursos de educação a distância. 
§3º - As normas para produção, controle e avaliação de programas de 
educação a distância e a autorização para a sua implantação, caberão aos 
órgãos normativos dos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 
cooperação e integração entre os diferentes sistemas. (...) 
 

Primeiramente, depreende-se da leitura do caput2 do artigo que a legislação 

permitiu avanços, admitindo a EaD em todos os níveis. Percebe-se na leitura e 

interpretação do art. 80 da LDB/96 que há uma considerável participação do poder 

público no que diz respeito à regulamentação da modalidade de EaD no Brasil e os 

Sistemas de Ensino, a que se refere o §3º, são os órgãos de educação dos Estados 

e do Distrito Federal. 

                                                             
2 Caput: é uma palavra em latim que faz referência ao enunciado de um artigo. 
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O Decreto-Lei 2.494/98 aborda a EaD como uma possibilidade de 

flexibilização de requisitos tais como admissão, horário e duração de cursos. 

Discorre sobre matrículas, avaliações e exames, certificados e diplomas. Identifica 

também os níveis de ensino que poderão se estruturar nessa modalidade, aqueles 

que ainda deverão receber regulamentação própria e validação dos cursos. 

O mesmo Decreto apresenta alternativas diferenciadas de flexibilidade de 

requisitos para admissão no sistema educacional (ANDRADE BRANCO, 2003). No 

mesmo ano, é lançada a Portaria nº 301 para  estabelecer  normas sobre  os 

procedimentos  de 

credenciamento de Instituições de Ensino Superior (IES), dispondo sobre as 

informações que devem apresentar, contemplando não apenas os aspectos 

pedagógicos, como também os relacionados à infra-estrutura. Sistematiza, ainda, 

sobre as formas de apresentação dos projetos e a relação das instituições na 

formação de parcerias e consórcios. 

Em virtude da pressão de mercado, criada pela iniciativa privada e da falta de 

esclarecimento sobre a normatização dos cursos de graduação a distância, um mês 

após o lançamento da última Portaria, é homologada a Portaria nº 641. Segundo 

essa Portaria, as instituições são autorizadas a ministrar cursos de graduação a 

distância, além de trazerem também orientações quanto aos tópicos que devem 

constar nos projetos que solicitam a autorização de abertura dos cursos. 

O Decreto 5.622 é dividido em 6 capítulos, com 37 artigos e subdivisões em 

parágrafos e incisos. Interpretar-se-ão, neste trabalho, os oito primeiros artigos que 

compõem o Capítulo I, Das Disposições Gerais, sempre citando antes o texto 

normativo e após os comentários a seu respeito. 

Isso posto, e considerando a análise proposta pelo objetivo deste trabalho, 

faz-se necessário o exame do primeiro dispositivo do Decreto 5.622/05, que trata 

sobre os cursos de graduação a distância: 

 

§1º A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e 
avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade 
de momentos presenciais para: 
I – avaliações de estudantes; 
II – estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 
III – defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na 
legislação pertinente; e 
IV – atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. 
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Este é um dos dispositivos mais combatidos pelos críticos da legislação de 

EaD. Embora o Ministério da Educação e Cultura (MEC) reforce em suas avaliações 

e comunicados a importância, em todos os níveis, de diversos momentos 

presenciais, muitos são os que não concordam com tais exigências, sob o 

argumento de que a EaD possui meios altamente confiáveis, operacionalizados pela 

tecnologia disponível, para avaliação e controle e que tal obrigação engessa e 

inviabiliza projetos inovadores. 

Ressalta-se, ainda, para que o diploma de curso de graduação ministrado na 

modalidade a distância seja legitimado pela sociedade, a avaliação responsável é 

peça fundamental. A exigência da presença física também vem acompanhada da 

obrigatoriedade das IES que atuam na modalidade a distância de equiparem as 

instalações físicas de suas sedes ou dos polos de apoio credenciados (de acordo 

com a Portaria nº. 40, de 13 de dezembro de 2007) com bibliotecas, laboratórios e 

espaço para os alunos fazerem as avaliações. 

Acredita-se que a intenção do legislador é a de creditar qualidade à EaD, 

partindo também do pressuposto de que o Brasil ainda não está preparado para um 

ensino totalmente a distância, precisando dos momentos presenciais, principalmente 

para que, ao mesmo tempo em que garanta a veracidade do sistema, passe 

credibilidade à sociedade e faça com que o aluno se sinta inserido em um ambiente 

educacional e em um grupo com objetivos de aprendizagem comuns. 

Nos momentos presenciais, o aluno constrói seu conhecimento na interação 

imediata com os conteúdos, com o professor, com o tutor e com os outros alunos. 

Esse momento é considerado uma relevante condição para que haja a construção 

do conhecimento e, desse modo, a média de evasão seja muito menor. 

 

Art. 2º A educação a distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e 
modalidades educacionais: 
I – educação básica, nos termos do art. 30 deste Decreto: 
II – educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei nº. 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996; 
III – educação especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes; 
IV – educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas: 
a) técnicos, de nível médio; e 
b) tecnológicos, de nível superior; 
V – educação superior, abrangendo os seguintes cursos e programas: 
a) seqüenciais; 
b) de graduação; 
c) de especialização; 
d) de mestrado; e 
e) de doutorado. 
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Vale ressaltar que esse dispositivo enfatiza-se com a essência do art. 80 da 

LDB/96, já que permite a educação a distância em todos os níveis e modalidades, 

que classifica em educação básica, de jovens e adultos, especial, profissional e 

superior, onde se inserem os cursos de graduação, foco do presente estudo. Frisa-

se, também, que apesar da educação a distância poder ser realizada nos mesmos 

níveis que o ensino presencial, considera-se, pelas peculiaridades já elencadas, ser 

mais adequada para a Educação de Jovens e Adultos (ALVES, 2011). 

 
 
Art. 3º A criação, organização, oferta e desenvolvimento de cursos e 
programas a distância deverão observar ao estabelecido na legislação e em 
regulamentações em vigor, para os respectivos níveis e modalidades da 
educação nacional. 
§1º Os cursos e programas a distância deverão ser projetados com a 
mesma duração definida para os respectivos cursos na modalidade 
presencial. 
§2º Os cursos e programas a distância poderão aceitar transferência e 
aproveitar estudos realizados pelos estudantes em cursos e programas 
presenciais, da mesma forma que as certificações totais ou parciais obtidas 
nos cursos e programas a distância poderão ser aceitas em outros cursos e 
programas a distância e em cursos e programas presenciais, conforme a 
legislação em vigor. 

 

Mais uma vez, registra-se que o legislador acerta quando determina que os 

cursos a distância devam ter a mesma duração definida para os cursos análogos 

presenciais. A exigência visa coibir abusos na oferta de cursos de EaD. 

 É possível perceber, portanto, a preocupação constante com a realização de 

avaliações presenciais, as quais são consideradas na legislação vigente como um 

fator preponderante para a garantia da qualidade dos cursos ofertados na 

modalidade de educação a distância, devendo ser cercadas das precauções de 

segurança, zelando pela confiabilidade e credibilidade dos resultados. 

No art. 4º do Decreto 5.622/05, destaca-se o seu §2º, o qual estabelece que a 

nota referente aos exames presenciais deve prevalecer sobre as demais notas 

obtidas através de outras formas de avaliação a distância. 

Os cursos e programas são garantidos, desde que expedidos por instituições 

credenciadas e registradas na forma da lei, não havendo qualquer distinção entre 

diplomas de cursos superiores presenciais e a distância. O art. 5º afirma que “os 

diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos por 

instituições credenciadas e registrados na forma da lei, terão validade nacional. (...)” 
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Dessa forma, idêntico ao que ocorre nos programas presenciais, os diplomas 

e certificados expedidos por instituições credenciadas na modalidade a distância 

terão validade no âmbito nacional. Por isso, não se justifica a discriminação 

existente no mercado de trabalho ou nos concursos públicos, tal ato é ilegal; a 

legislação educacional corrobora a modalidade a distância; faz-se urgente diminuir 

tal preconceito, no sentido de  garantir também o reconhecimento da qualidade da 

Educação a Distância. 

Considerando a opção inicial de interpretar os oito primeiros artigos do 

Decreto 5.622 de 2005, ao final é possível perceber a finalidade da norma de 

minimizar a desconfiança na EaD no Brasil, amenizando a carga cultural negativa, já 

superada por outros países. Sabe-se que a educação no Brasil é bastante 

diversificada: algumas instituições privadas e públicas, que independente de terem 

ou não fins lucrativos, envergonham tanto a ética quanto em funcionalidade e 

qualidade, independentemente também da modalidade na qual oferecem seus 

cursos. Deve-se entender que EaD é uma outra modalidade de educação e que tem 

que ser realizada com qualidade e controle legal e das instituições. 

Por meio da análise descrita procura-se esclarecer que a legislação 

educacional vigente tenta garantir que não existe diferença entre curso presencial e 

a distância. Por meio do Decreto 5.622/05 procura-se certificar e garantir a 

seriedade, a credibilidade, a amplitude, a qualidade e a certificação dos cursos 

ministrados na modalidade a distância. 

 

3.2 BREVE HISTÓRICO DA EAD 

 

A Educação a distância não surgiu no vácuo (KEEGAN, 1991), pois ela tem 

uma ampla trajetória histórica. O processo histórico de consolidação de políticas 

educacionais de educação a distância dependeu da correlação de força dos atores 

envolvidos em cada contexto sociopolítico. Sua evolução histórica, tanto no mundo 

como no Brasil, é marcada pelo surgimento e disseminação dos meios de 

comunicação.  

Segundo Comarella (2009), a EaD teve suas primeiras experiências ao 

originar-se de ofertas de cursos por correspondência, possibilitada pela expansão da 

imprensa e pelo barateamento dos serviços de correio. Posteriormente, a EaD 
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acompanhou a evolução das tecnologias de informação e de comunicação e passou 

a utilizar o rádio, a televisão, o computador e internet.  

De acordo com dados da UVB (2007), historicamente a EaD pode ser dividida 

em três gerações. A primeira geração de EaD foi caracterizada por correspondência 

por volta de 1840; a segunda (anos 70) caracterizada pelo uso de novas tecnologias, 

tais como a televisão, vídeos-aula e sistemas de telefonia, além do uso do próprio 

material impresso. E a terceira geração de EaD (década de 90) é caracterizada pelo 

uso do computador, da Internet e dos sistemas de videoconferência, além de 

incorporar as mídias anteriores. 

Já os autores Cabral, Oliveira e Tarcia (2007) dividem a história da EaD em 

quatro gerações, sendo a primeira geração aquela baseada em textos impressos ou 

escritos à mão; a segunda geração foi caracterizada pelo uso da televisão e do 

áudio; a terceira geração de EaD foi marcad pela utilização multimídia da televisão, 

texto e áudio; e, por fim, a quarta geração, que organiza os processos educativos 

em torno do computador e da Internet (COMARELLA, 2009). 

Para Taylor (2001) a EaD, historicamente, pode ser dividida em 5 gerações. 

Este mesmo pensamento é compartilhado por Moore e Kearsley (2007), o qual 

afirma existir atualmente a emergência da quinta geração da EaD, sendo uma 

derivação da quarta, e que visa  a tirar maior vantagem dos recursos da Internet e 

da Web, como mostra a figura 6. 

 

Figura 6 - Cinco gerações de EaD 

 

 

Fonte: MOORE; KEARSLEY, 2007 
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Os autores Moore e Kearsley (2007) fazem um panorama do histórico da 

Educação a distância pelo mundo, baseando-se nas 05 (cinco) gerações que se 

seguem: primeiramente, em 1840 na Inglaterra, a utilização da correspondência foi a 

primeira forma de EaD, tendo-se como mídia o material impresso. Na década de 20, 

surgiu a segunda geração, que usava como meios de transmissão o rádio e a 

televisão. Já no final da década de 60, aparece a terceira geração de EaD, devido 

ao surgimento das universidades abertas. Essa geração é marcada pela integração 

de áudio/vídeo e correspondência com orientações presenciais. Na década de 80, 

aparece a quarta geração, em decorrência do desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação, proporcionando a possibilidade de integração em tempo 

real entre estudantes e professores, por meio de conferências por áudio, vídeo e 

computador. E, por fim, na década seguinte, a quinta geração teve início com a 

expansão da internet, que busca proporcionar uma maior interação entre estudantes 

e professores, integrando diversas mídias, tais como, texto, áudio e vídeo em uma 

única plataforma tecnológica, o ambiente virtual de ensino aprendizagem (MOORE; 

KEARSLEY, 2007). 

É provável que algumas das primeiras experiências iniciais de EaD no Brasil 

não tenham sido registradas e ofereçam controvérsias, devido à deficiência de 

documentação da memória cultural, reconhecida e merecidamente atribuída ao país. 

A Tabela 2, apresentada a seguir, pretende demonstrar a construção histórica de 

alternativas educativas nessa modalidade, através da pontuação dos principais 

momentos e ações. 
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Tabela 2 - Construção histórica das alternativas de EaD no Brasil  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sueli et al,2009, adaptado 

 

3.2.1 Histórico da EaD entre as décadas de 20 a 40 

 

O marco inicial da criação da educação a distância, por Roquete-Pinto, dá-se 

entre 1922 e 1925, pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e por um plano 

sistemático de utilização educacional da radiodifusão que transmitia programas de 

literatura, radiotelegrafia e telefonia, línguas e outros (SARAIVA, 1996).  

Em 1939, criou-se o Instituto Rádio Monitor e, logo em seguida, aconteceram 

as experiências radiofônicas do Movimento de Educação de Base (MEB) e do 

Projeto Minerva. O Instituto Universal Brasileiro foi outro marco, criado em 1941, que 

atua ainda hoje e iniciou suas atividades com cursos supletivos e profissionalizantes, 

baseados na mídia impressa. 
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3.2.2 Histórico da EaD entre as décadas de 60 a 70 

 

Por iniciativa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Sistema 

Avançado de Comunicações Interdisciplinares (Projeto Saci) foi concebido e 

operacionalizado, em caráter experimental, de 1967 a 1974, com o objetivo 

estabelecer um sistema nacional de tele-educação com o uso do satélite (SARAIVA, 

1996). Em sua primeira versão, de 1968, o projeto discutia as vantagens de um 

satélite de alta potência que alocaria três canais de TV para fins educativos. Isto 

permitiria atingir escolas em todo o país, com programas de rádio e televisão e 

material impresso.  

Neste mesmo período entre 1969 e 1974, os sistemas de televisão educativa 

do Maranhão e Ceará foram exemplos de “projetos amadurecidos”. A origem dos 

sistemas de TVE do Maranhão e Ceará está no fato de que os sistemas estaduais 

regulares convencionais não ofereciam muitas condições, por falta de escolas e, 

sobretudo, de professores habilitados para atender à demanda de 5ª a 8ª séries do 

ensino de 1º grau. No Maranhão, não havia escolas públicas nesse nível (antigo 

ginásio), mesmo na capital, enquanto que no Ceará o problema restringia-se ao 

interior (SARAIVA, 1996).  

Partindo desse pressuposto, nota-se que os sistemas de televisão educativa 

não utilizaram a TV apenas para transmitir ensino para as últimas séries. Havia outra 

intenção: usar a televisão como instrumento para incentivar os alunos (a maioria da 

classe popular) a exercitar o questionamento, o espírito crítico, a participação, de 

maneira democrática. Nos dois sistemas, o processo pedagógico era mediado na 

sala de aula por um Orientador de Aprendizagem, atuando para todas as disciplinas. 

Por outro lado, governo investia em programas televisivos com fins educativos 

na década de 60, por meio das séries João da Silva e Conquista, em formato de 

novela didática, o primeiro destinado a jovens e adultos das primeiras séries e o 

segundo, a jovens e adultos das séries finais do ensino fundamental, que foram 

concebidas e produzidas pelo Centro Brasileiro de Televisão Educativa (SINRED). 

Além dos programas televisivos, os alunos eram apoiados por materiais impressos; 

Não podemos deixar de citar a “Vila Sésamo” (1970) e “O Sítio do Pica-Pau 

Amarelo” (1976) que também objetivou promover e difundir atividades ligadas à 

educação, de caráter científico, cultural, educativo e esportivo (LIMA, 2003).  
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3.2.3 Histórico da EaD entre as décadas de 80 a 90 

 

Por volta de 1997, o Laboratório de Ensino a Distância da Universidade 

Federal de Santa Catarina iniciou atividades pioneiras em EaD. A finalidade foi o 

desenvolvimento de estratégias e metodologias de educação a distância em 

ambientes de multimídia  integrados por redes de computador. 

Ele surgiu como conseqüência de estudos desenvolvidos desde 1984 pelo Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia de Produção que indicaram a EaD como 

ferramenta que poderia democratizar o acesso de alunos, empresas e instituições ao 

conhecimento disponível na Universidade (DORNELES, 2000).  

Nesse período foi criada a Secretaria de Educação a Distância, no Ministério 

da Educação e da Cultura (MEC), que atua como agente de inovação tecnológica 

nos processos de ensino e aprendizagem, fomentando a incorporação das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e das técnicas de educação a 

distância aos métodos didático-pedagógicos (MEC, 2004). Além disso, essa 

secretaria promove a pesquisa e o desenvolvimento voltados para a introdução de 

novos conceitos e práticas nas escolas públicas brasileiras. 

Um dos mais conhecidos cursos transmitidos pela TV, o Telecurso de 

Segundo Grau, lançado através da Fundação Roberto Marinho, associado à Rede 

Globo de Televisão, tinha como objetivo preparar os alunos para exames desse 

nível de ensino. Hoje, a modalidade ainda existe, mas passou a chamar-se 

Telecurso 2000, podendo ser acompanhado por fascículos comprados em bancas 

de jornal. Nessa mesma linha, o serviço de ensino a distância da Universidade de 

Brasília (UnB), desde 1981, também oferece vários cursos, tanto em fascículos 

impressos como em videocassetes, e material a ser trabalhado no computador. Por 

outro lado, criticas a tais trabalhos como o “Telecurso 2000” pretendiam substituir 

professores especializados, formados por monitores, salientando que o governo 

deixou de realizar um concurso público previsto para recrutar professores destinados 

ao ensino fundamental e médio a fim de investir neste projeto mirabolante de ensino 

a distância. 
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3.2.4 Histórico da EaD: UAB  

 

O Projeto Universidade Aberta do Brasil (UAB) começou a ser viabilizado no 

final de 2005, quando foi feita a chamada pública para a seleção de polos municipais 

de apoio presencial e de cursos superiores de Instituições Federais de Ensino 

Superior na Modalidade de Educação a Distância para a UAB. Em 8 de junho de 

2006, o Sistema UAB foi oficialmente instituído pelo Decreto n. 5.800 (BRASIL, 

2006), que estabelece seus principais objetivos e modelo de execução, destacando-

se, em seu art. 7º, a prerrogativa do MEC de implantar, acompanhar, supervisionar e 

avaliar os cursos do Sistema. Na realidade, a UAB não é uma nova instituição 

educacional, pois não tem sede ou endereço. O nome faz referência a uma rede 

nacional experimental voltada para a pesquisa e para a educação superior 

(compreendendo formação inicial e continuada), formada pelo conjunto de IES 

públicas em articulação e integração com o conjunto de polos municipais de apoio 

presencial. 

Na seguinte fala do Ministro da Educação, Fernando Haddad, sobre a 

Universidade Aberta do Brasil, percebe-se o mesmo discurso governamental do 

ProUni, mas voltado, dessa vez, para as instituições públicas de Ensino Superior. 

Segundo ele, o Programa UAB 
 

[...] construído em estreita colaboração entre as três esferas de governo, as 
instituições de educação superior e a sociedade civil, [e que] será um divisor 
de águas no tocante à solução definitiva do problema da carência de 
professores na educação básica, bem como da democratização do acesso 
dos jovens à educação superior pública, gratuita e de qualidade. (Haddad, 
2006, p.8) 

 

Dois meses após a publicação do decreto, em agosto de 2005, um curso 

piloto de Administração começou a ser desenvolvido. A idéia era que a UAB 

oferecesse, inicialmente, três mil vagas nacionais, sendo 500 por estado, com 20% 

para a comunidade e 80% para as instituições patrocinadoras (Banco do Brasil e 

Caixa Econômica Federal). O curso acabou envolvendo dezoito universidades 

federais, com oferta de cerca de 10 mil vagas. 

No caso da UAB, trata-se de uma política agressiva de expansão 

quantitativa de vagas na rede pública de educação superior, pelos números que 

pretende alcançar e pelos mecanismos de adesão que adota. 
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O mecanismo de adesão, sob forma de convocação da rede pública de 

Ensino Superior, pode ser percebido nas orientações para a participação de 

instituições federais (universidades e centros federais de educação tecnológica) 

constantes do Portal da UAB, que explicita: “a ampliação das atividades nas 

instituições federais e nos polos com o projeto UAB contribuirá significativamente 

para justificativa de obtenção de novas vagas docentes” (Brasil, 2006). Em termos 

de estratégia de busca de adesão (troca de compromissos), a UAB pode até ser 

interpretada como uma espécie de ProUni na rede pública, na medida em que, na 

primeira, prometem-se vagas docentes, enquanto na segunda a contrapartida é a 

isenção fiscal dos que participarem do Programa. 

 

3.3 O PERFIL DO PROFESSOR-TUTOR E DO ALUNO DE EAD 

 

É importante conhecer o perfil do aluno que opta por essa modalidade 

educacional, descortinando os seus anseios, motivações e dificuldades. O 

mapeamento do perfil do aluno da educação a distância pode contribuir para a 

concepção de modelos de ambientes de aprendizagem, a criação de estratégias 

afetivas didático-pedagógicas, assim como para a criação de processos avaliativos 

adequados, diminuindo quem sabe, a evasão. 

Segundo Laaser (1997), alunos a distância têm diversas formações e 

necessidades, desde a origem em variados grupos sócio-econômicos a diferentes 

idades e compromissos familiares diversos. Neste aspecto, é imprescindível que o 

professor-tutor procure obter o maior conhecimento possível do seu aluno, embora 

muitas vezes, esses educadores não disponham de tempo e/ou recursos 

necessários, mas o conhecimento amplo facilitará ao processo ensino-

aprendizagem. 

O aluno da educação a distância, segundo pesquisas (PALLOF; PRATT, 

2004) é aquele que, em geral, tem mais de 25 anos, está empregado, é preocupado 

com o bem-estar social da comunidade, tem alguma educação superior em 

andamento, podendo ser tanto do sexo masculino quanto do feminino 

(SCHNITMAN, 2010).  Bolzan (1998) complementa ainda que ao afirmar que eles 

possuem origens, culturas, hábitos e experiências diferenciadas, acaba sendo 

necessário conhecer o perfil deste aluno favorecendo ao professor-tutor abrir 
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possibilidades de se adequar o planejamento e a didática do ensino às 

necessidades dos envolvidos.  

Segundo Palloff e Pratt (2004), a Illinois On-line Network (2001) publicaram 

uma lista de qualidades que, em seu conjunto, descrevem o perfil do aluno a 

distância de sucesso. O aluno da EaD precisaria ter acesso a um computador e a 

um modem ou à conexão de alta velocidade e saber usá-los; ter a mente aberta e 

compartilhar a vida, o trabalho e outras experiências educacionais; não se sentir 

prejudicado pela ausência de sinais auditivos ou visuais no processo de 

comunicação; ter automotivação e autodisciplina; desejar dedicar quantidade 

significativa de seu tempo semanal a seus estudos; saber como trabalhar com os 

colegas para atingir seus objetivos de aprendizagem e os objetivos do curso; ter 

capacidade de refletir, ler os textos, discutir e analisar as opiniões dos colegas e 

professores; pensar criticamente; e, por fim, acreditar na possibilidade de uma 

aprendizagem de alta qualidade, a qual acontece em lugar diferenciado dos 

tradicionais, proporcionando-lhe momentos de investigação, ação e 

consequentemente aprendizagem significativa. 

Com relação ao tutor, suas atribuições provêm do século XV, contudo, vem 

sofrendo modificações em suas funções ao longo das décadas (CUNHA; SILVA, 

2009). Hoje, tendo em vista o novo paradigma educacional que a EaD impõe, 

conclui-se que o tutor EaD passa a desenvolver papel que originou questão 

controvérsia: os tutores podem ser considerados professores? (grifo nosso) A 

verdade é que não existe ainda uma terminologia própria para utilizar-se no que 

tange ao papel exercido pelos educadores que trabalham em Educação a distância. 

Ao observarmos com atenção a descrição dos verbetes Tutor e Tutoria 

apresentados no Dicionário Aurélio (1994), veremos que Tutoria é um cargo ou 

autoridade de Tutor, enquanto o Tutor é um Indivíduo legalmente encarregado de 

tutelar alguém. 

A conotação dessas palavras, no Brasil, é ligada mais diretamente à realidade 

jurídica do que propriamente educacional. No Brasil, esses termos se fixaram como 

representativos da função exercida pelos profissionais que oferecem suporte ao 

público de cursos em EaD, não fazendo referência se sendo professores ou 

educadores. Há, certamente, um distanciamento provocado pela compreensão do 

trabalho de professores e/ou educadores como aquela atividade executada numa 

sala de aula, em moldes mais convencionais. 
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Enfim, para Machado (2010) o perfil esperado dos tutores em EaD requer 

conhecimento e formação em área de licenciatura; participação ou conhecimento do 

processo de estruturação dos cursos em EaD em que irá atuar; competência técnica 

em Tecnologias de Informação e Comunicação; conhecimento e preparo para o 

trabalho com plataformas educacionais para EaD. Além disso, o tutor deve ter 

disponibilidade de tempo, o necessário ensejo e satisfação [gosto] pelo trabalho com 

tecnologias. E, somado a isso, saber comunicar-se adequadamente, em alto nível, 

sem correr os riscos de transmitir ideias e conceitos utilizando gírias ou jargões da 

internet. Enfim, ter conhecimento de mundo, informando-se regularmente através da 

própria web e também da leitura de jornais, revistas, artigos científicos e livros é 

outro requisito. 

E é nesse ponto que Machado (2010) reside sua dúvida quanto ao termo 

Tutor. Se deste profissional se esperam todas estas qualidades e características, por 

que não chamá-los de professores ou educadores? Afinal de contas, com tantas 

demandas para o seu exercício profissional, o que se espera não é apenas uma 

tutoria, mas realmente a efetivação de um processo formativo bastante completo. 

Santos  et al. (2005) categorizam as competências para docência do tutor em: 

Técnicas e Pedagógicas; Gerenciais; Sócio-afetivas; e Tecnológicas. No recorte 

deste artigo evidenciamos na tabela 3 algumas das competências propostas pelos 

autores: 
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Tabela 3 -  Competências do professor-tutor.  

 

 

Fonte: Santos et al, 2005, adaptado. 

 

3.4 CONCEITUANDO E DEFININDO POSSÍVEIS TIPOS DE INTERAÇÃO ENTRE 

O PROFESSOR-TUTOR E O ALUNO NO AMBIENTE DE LABORATÓRIO: 

Cooperativa, Colaborativa, Mútua e Reativa 

  

Compreendido o sentido da interação e do seu potencial na EaD, verifica-se a 

necessidade de delinear que tipo de interação é a mais adequada à realidade, às 

disciplinas ambientadas em um laboratório de aulas experimentais de EaD. Nesse 

sentido, a conceituação de interação cooperativa e colaborativa para fundamentar 

este estudo é de suma importância; Ela é fundamental para o entendimento da ação 

do professor-tutor em um ambiente de aulas experimentais de disciplinas da EaD, 

sob a perspectiva de ação cognitiva apontada por Aretio (1999). Para muitos 

autores, os conceitos de interação colaborativa e de interação cooperativa 

aparentam ser similares, mas para o aprofundamento deste estudo, se buscou uma 

separação conceitual. 
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3.4.1 Interações cooperativa e colaborativa 

 

No ensino de experimentação na modalidade a distância, a aprendizagem dá-

se em grupos, por isso podemos afirmar que temos neste caso uma aprendizagem 

colaborativa ou cooperativa. Mas, ainda existem controvérsias entre esses dois tipos 

de interação, já que alguns pesquisadores como Argyle (1991) preferem definir 

cooperação como o agir em conjunto, de um modo coordenado para atingir objetivos 

comuns. Enquanto outros como Brna (1999) apud por Gonzalez (2005) definem o 

termo colaboração como um conjunto de possíveis relações entre os alunos, 

envolvendo uma atividade síncrônica, coordenada, que resulta de uma contínua 

tentativa de construir e manter uma concepção partilhada de um problema. 

Com base nisso, se entende que aprendizagem cooperativa/colaborativa está 

relacionada com a qualidade dessa interação tutor-aluno e, portanto, deve ficar claro 

essa distinção conceitual entre essas duas interações. 

Conforme Costa, Paraguaçu e Mercado (2006), os conceitos de cooperação e 

colaboração são distintos e precisam ser compreendidos, apesar do fato de que, 

segundo Crook (1998, p. 168), “os conceitos das duas palavras são diferentes, mas 

comungam de um ideal semelhante”. 

A conceituação de interação colaborativa parte dos estudos sobre a 

aprendizagem colaborativa (DILLENBOURG, 1999) e do estudo sobre a cultura da 

colaboração, disseminada com a abertura da web 2.03, além das propostas de 

atividades mercadológicas em que as empresas abrem-se à chamada cultura. 

Tapscott e Williams (2007) afirmam que o fenômeno da colaboração em 

massa tem provocado mudanças no mundo dos negócios, o que quebrou 

paradigmas e abriu o mercado para uma nova forma de relações comerciais, 

pautada na colaboração e na dinamização do gerenciamento das informações.  

Apesar dos muitos significados que são apontados na tentativa de definir 

aprendizagem colaborativa, Dillenbourg (1999, p.4) indica que a melhor (mas 

insuficiente) definição da aprendizagem colaborativa é uma situação em que duas 

ou mais pessoas aprendem ou tentam aprender algo juntas.  

 

                                                             
3 A web 2.0 segue numa proposta na qual qualquer pessoa pode ser um produtor/fornecedor da Internet. Antes os 

sites eram mais fechados e limitados. A partir da web 2.0 com suas ferramentas (weblogs, fóruns, wikis, chat, 

fotlogs) cada cibercidadão pode colaborar no crescimento da Internet 
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Na visão de Sá e Coura-Sobrinho (2006), percebe-se que a aprendizagem 

colaborativa é um processo educativo no qual um conjunto de ações pedagógicas é 

utilizado em grupos estruturados e que estarão diretamente associados ao processo 

de aprendizagem.   

Além disso, é necessário que o processo seja concebido com vistas à 

possibilidade da interação colaborativa, inclusive pelo fato de o professor-tutor ter 

uma grande responsabilidade para o sucesso da aprendizagem colaborativa 

(DILLENBOURG, 1999). 

 Vale ressaltar que Costa, Paraguaçu e Mercado (2006), a partir desses 

estudos de Dillenbourg (1999), afirmam que as estratégias executadas pelo 

professor-tutor precisam fornecer caminhos para ganhos cognitivos aos alunos em 

processo de aprendizagem, necessitando de ser embasadas a partir do 

entendimento da interação colaborativa, pois essa compreensão possibilita a 

identificação dos potenciais de utilização e aplicação de estratégias pedagógicas. 

Distintamente, ainda se pode afirmar que na cooperação não são encontrados 

esforços para que cada um possa interagir na resolução do problema do outro 

(Figura 7); todos estão envolvidos na solução do problema, é claro, mas cada um se 

responsabiliza apenas pela parte que lhe compete (PIMENTEL, 2010).  

Como se observa na figura 7, as trocas inexistem ou são mínimas, e a 

resolução do problema é condicionada à participação efetiva de todos. 
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Figura 7 - Esquema de interação cooperativa 

 

  

Fonte: Costa; Paraguaçu; Mercado, 2006, adaptado 

 

Por cooperação, entende-se o trabalho em conjunto no qual grupos 

pequenos e heterogêneos de alunos trabalham por parte da solução do problema e 

juntos há um agrupamento que alcançam um objetivo em comum (KAGAN, 1994). 
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Enfim, o sentido da cooperação é buscar um equilíbrio entre as trocas sociais. 

Voltando ao que seja o processo de colaboração é apresentado como um 

esforço conjunto, em que cada participante também recebe uma tarefa específica na 

intenção de chegar à resolução do problema; o que diferencia cooperação de 

colaboração é exatamente a possibilidade de interagir com os outros participantes, 

ou seja, pode-se colaborar na resolução da tarefa específica do outro (Figura 8), 

apesar de essa diferenciação ser, muitas vezes, imperceptível.  

Nesse sentido, Irala (2005) mostrou em seu trabalho que a influência de 

outros indivíduos, atuando como promotores do crescimento cognitivo de si mesmo 

e de outrem constituem a espinha dorsal da interação colaborativa. 
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Figura 8 - Esquema de interação colaborativa  

 

 

 

Fonte: Costa; Paraguaçu; Mercado, 2006, adaptado 

 

Diante disso, a interação colaborativa mostra-se como um processo 

importante para o compartilhamento de um objetivo comum e sua metodologia 

envolve a interação, que deve romper a lógica de ensino tradicional para uma prática 

mais inovadora, promovendo uma relação afetiva com o conhecimento, de forma 

reflexiva e mais autônoma (TAVARES, 2007).  

Pode-se justificar ainda que num ambiente de laboratório da EaD, onde se 

realiza aulas experimentais, o tutor deverá  por meio da condução que realiza nestas 
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práticas, promover a colaboração dos alunos interagentes no processo de aquisição 

do conhecimento resultado de uma visão de colaboração, muito mais que 

cooperação (COSTA; PARAGUAÇU; PINTO, 2009), pois os processos de interação 

colaborativa ocorrem quando as interações são mútuas (ALEX PRIMO, 1998), isto é, 

quando promovem o diálogo entre os participantes interagentes, e os instigam a 

assumir uma postura de compromisso com o conteúdo e oportunizam a troca 

concreta de informações, transformando-as em conhecimento.  

 

3.4.2. Interações mútua e a reativa 

 

Quanto à questão da interação no ciberespaço, Alex Primo (2008) afirma 

haver dois níveis de interatividade que permeiam as interações mediadas por 

computador: interação mútua e interação reativa. 

A interação mútua caracteriza-se pelo estabelecimento de relações 

interdependentes e processos de negociação, nos quais os interagentes se afetam 

mutuamente, participando inventiva e cooperativamente da construção desse 

relacionamento.  

 Segundo Paraguaçu (1997), é a resolução de problemas que, associada a 

questionamentos, deve compor a sala de aula interativa. Nesse grupo de interações 

mútuas, todos são partícipes em colaboração e contribuem para que o grupo inteiro 

esteja presente de tal forma a constituir uma comunidade de aprendizagem. É 

comum na EaD que questões e a busca destas sejam respondidas tanto no 

ambiente físico do laboratório como no ambiente virtual, algo que não se pode 

evidenciar no ensino presencial. 

A interdependência e a recursividade são as principais ferramentas da 

interação mútua, principalmente pelo processo de interconexão dos subsistemas 

envolvidos (ALEX PRIMO, 2008), conferindo-lhes contínua transformação. É 

importante ressaltar que na interação mútua, há uma reciprocidade na ação, pois a 

interação mútua é aquela em que os sujeitos interagentes agem em sentido de mão 

dupla e são afetados pela interação, como também os seus relacionamentos futuros 

terão novo significado (WATZLAWICK; BEAVIN; JACKSON, 1993). Portanto, os 

interagentes neste tipo de interação oferecem relações que passam de superficiais a 

um nível mais profundo e íntimo. Esse processo pode levar a relações mais 

duradouras.  Mas a ineficiência desta relação frente a cada mudança pode acarretar 
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o afastamento ou a dissolução da relação, isso porque uma interação mútua vai 

além da ação de um e da reação de outro.  

Já na interação reativa, o sistema informático tem as ações predefinidas, o 

internauta não tem a possibilidade de modificar a forma e o conteúdo da informação 

como na interação mútua. Fica sucumbida a ele apenas a seleção de um arquivo ou 

outro. Para Alex Primo (1998, p.12) 

 

os sistemas reativos, por trabalharem no automatismo, não podem perceber 
(ou o fazem com grandes limitações) a maioria das informações dessa 
complexidade, nem tampouco elementos meta-comunicacionais. Por 
dependerem da programação em sua gênese, a comunicação tem poucas 
chances de trilhar por processos como resignificação e contextualização. 
Portanto, novos caminhos não podem ser trilhados pelas dificuldades do 
sistema reativo de possibilitar uma construção emergente da interação, de 
constantes atualizações.  

 

A despeito das diferenças entre os quatro tipos de interação, muitas vezes 

imperceptível numa primeira análise, observa-se que todos os tipos podem ser 

encontrados num só fórum de discussão ou no ambiente físico do laboratório. 

A partir da conceituação e compreensão das possibilidades de interação que 

podem ou não ser encontradas em cursos na EaD, na Tabela 04 se observa uma 

síntese entre os quatro tipos de interação estudados e abordados como 

fundamentação para a pesquisa das interações do tutor tanto no ambiente físico de 

um laboratório como no virtual. Esses quatro tipos de interação formam o corpo de 

categorias que será analisado na coleta de dados desta pesquisa. Ei-los: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

Tabela 4 - Resumo das características dos tipos de interação. 

 

Fonte: Pimentel, 2010 

 

Em suma, a partir dos conceitos apresentados sobre interação, pode-se 

analisar que tipos de interação favorecem o processo de aprendizagem quando se 

pensa numa EaD realizada por meio de um ambiente físico de laboratório da EaD ou 

de um ambiente virtual. 

 

3.5  O TUTOR E A RESPONSABILIDADE DA INTERAÇÃO 

 

Segundo Brunner (1976), as interações estão diretamente conectadas com o 

desenvolvimento cognitivo. Baseado nisto é de responsabilidade do tutor determinar 

a estrutura cognitiva prévia do aluno, pois é um fator essencial na aprendizagem; ou 

seja, vai conduzi-lo à significação e organização das suas experiências e possibilitá-

lo ir além da informação dada, visto que para integrá-la à própria estrutura ele vai ter 

de aprofundá-la e contextualizá-la a partir de suas relações e do diálogo entre o 

professor-tutor e o aluno (PIMENTEL, 2010). 
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De acordo com Pimentel e Costa (2009), os processos de ensino-

aprendizagem dentro dos aspectos da interação tutor-aluno só ganham sentido 

quando estes estabelecem um vínculo de confiança e de respeito mútuo. Tal 

confiança não permite atuações em tom de auto-ajuda, mas de possibilitar a 

ampliação do conhecimento. 

Devido à multiplicidade de funções do professor-tutor, o trabalho deles em 

EaD necessita ser realizado em colaboração entre os outros professores-tutores, o 

que é importante para o desenvolvimento tanto pessoal como profissional dos que 

trabalham na construção do conhecimento (BELLONI, 2005). Esse trabalho 

colaborativo, entretanto, não se restringe apenas ao professor-tutor. Ele se estende 

aos alunos. É necessário que o professor-tutor de EaD abdique da postura de quem 

exclusivamente ensina e passe a fazer parte também de um grupo de 

aprendizagem, afinal para Santos (2002) eles (o professor-tutor) aumentam a 

complexidade da relação pedagógica tutor-aluno. 

Nessa visão, o professor-tutor deve ter a responsabilidade de promover o 

diálogo entre os participantes interagentes, instigá-los a assumir uma postura de 

compromisso com o conteúdo e oportunizar a troca concreta de informações, 

transformando-as em conhecimento. Também podem ser realizadas interações 

reativas, nas quais o diálogo não é estimulado e as trocas limitam-se à transmissão 

do conhecimento. Este processo pode ser considerado como uma interação 

colaborativa, o que de acordo com Alex Primo (2008) ocorre quando as interações 

são mútuas. 

A resolução de problemas no ambiente de aprendizado do laboratório deve 

ser feita com uma relação tutor-aluno afetiva e que associe os questionamentos dos 

diversos grupos de modo que cheguem a uma mesma conclusão, pois em relação à 

aprendizagem, Santoro et al (2003) afirma que esta “é vista não apenas como 

inteligência e construção do conhecimento, mas também identificação pessoal e 

relação através da interação”. 

Ainda se pode considerar que a relação que deve existir entre o tutor-aluno é 

aquela em que os sujeitos interagentes agem em sentido de mão dupla e são 

afetados pela interação, como também os seus relacionamentos futuros terão novo 

significado (WATZLAWICK; BEAVIN; JACKSON, 1993). Assim, nesse tipo de 

interação, as relações passam de superficiais a um nível mais profundo e íntimo o 

que denota não mais uma simples troca e afastam-se tanto da perspectiva 
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transmissionista do antigo modelo de comunicação (emissor-receptor), quanto da 

pedagogia tradicional centrada na figura do professor e do conteúdo.  

Por outro lado, relações existentes no laboratório do tutor-aluno são sempre 

temporárias e, quando se chega a conclusões, novos encaminhamentos são 

indicados. É um constante vir a ser, além do fato de que um comportamento não 

pode ser apagado ou retirado. Por isso, uma relação afetiva positiva é fundamental 

entre esses dois atores do processo de aprendizagem. 

Segundo Belloni (2005), esse professor-tutor necessita tornar-se “parceiro dos 

estudantes no processo de construção do conhecimento, isto é, em atividades de 

pesquisa e na busca da inovação pedagógica”. Dessa forma, em EaD, alunos e 

professores-tutores trabalham em conjunto, em colaboração, fazendo de seus 

saberes trocas que levam todos a caminhar com um mesmo objetivo: o 

conhecimento. 

Palloff e Pratt (2004) acreditam que o foco das preocupações dos educadores 

precisa estar voltado para o aluno, e a interação com este se deve existir quando o 

professor-tutor identificar os possíveis estilos de aprendizagem que o aluno está 

inserido, como foi visto no item 2.4.2. 

Neste contexto, Machado (2010) mostra uma distinção na interação dos 

educadores com seus alunos do ensino presencial e da EaD perante o processo de 

aprendizagem. Este autor afirma que as práticas de ensino, principalmente o ensino 

presencial, como posto hoje, não respeitam integralmente a individualidade de cada 

aluno ao contrário da EaD.  

Silva (2003) elege três referenciais relacionados com a aprendizagem para 

análise da interação: a definição de aprendizagem como um procedimento de 

edificação do conhecimento a partir das interações entre tutor, professores com o 

aluno e, principalmente, dos alunos entre tutores numa ação cooperativa. Neste 

sentido, compreende que a amostra das experiências vivenciadas pelos alunos 

necessita ser encorajada para que os convívios, a partir dessas experiências, 

aumentem as interações entre os estudantes e instiguem as trocas e o confronto de 

opiniões, o que beneficia a argumentação e possibilita o aumento da capacidade 

crítica bem como a construção do conhecimento. Por fim, compreende também a 

interação por meio da análise dos estilos dos alunos durante o processo de 

formação e aprendizagem permitindo a compreensão do significado dos 
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comportamentos e das ações e podendo também promover e estimular as 

interações. 

Sabe-se que é primordial que a relação do tutor com o aluno nunca aconteça 

de forma unilateral; ou seja, somente um dos sujeitos envolvidos no processo sofrer 

alguma modificação, ou muito menos que a comunicação seja de forma isolada, não 

havendo, portanto, diálogo entre os interagentes. Neste contexto, Silva (2003), alerta 

sobre uma proposta de aprendizagem e interação unilateral, em que o tutor-

professor deve ter em mente a participação do aluno, partilhando cognitivamente 

seu aprendizado; dessa forma, faz-se necessário pensar num ambiente acadêmico 

físico ou virtual com estratégias que sejam utilizadas de forma adequada e de mão 

dupla.  

Por isso, o estudo das interações dentro desses ambientes de aprendizagem 

pode nos oferecer um bom caminho rumo à identificação dos papeis oferecidos aos 

atores do processo de ensino e aprendizagem no ambiente acadêmico.  

 

3.6 A EVASÃO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Um fenômeno complexo na educação a distância é a evasão discente, sendo 

resultante de uma série de fatores que influenciam na decisão do estudante em 

permanecer ou não em um curso (COMARELLA, 2009). Para entender melhor esse 

termo, Favero (2006) define evasão como a desistência do curso, incluindo os que, 

após terem se matriculado, nunca se apresentaram ou se manifestaram de alguma 

forma para os colegas e mediadores do curso, em qualquer momento. No mesmo 

sentido, Santos; Lobo Neto (2009), comentam que a evasão refere-se à desistência 

definitiva do estudante em qualquer etapa do curso e a mesma pode ser 

considerada como um fator freqüente em cursos a distância. 

A evasão afeta as instituições de ensino por causar desperdício de recursos 

econômicos, sociais e humanos (COMARELLA, 2009). Ela apresenta uma relativa 

homogeneidade de comportamento em determinadas áreas do conhecimento, 

mesmo se consideradas as diferenças entre as instituições de ensino e as 

peculiaridades socioeconômicas e culturais de cada país (BRASIL, 1996; PEREIRA, 

1998). 
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Tradicionalmente, a evasão é estudada com uma perspectiva demográfica e 

socioeconômica, e se conclui que são essas variáveis que causam um impacto 

considerável no fenômeno da evasão (PEIXOTO; BRAGA, 1998) 

Em termos de números, a evasão nesta modalidade de ensino se apresenta 

elevada. No Anuário Estatístico Brasileiro de Educação a Distância 

(ABRAEAD/2007) a dificuldade financeira, sentimento de solidão e a falta de tempo 

são os motivos sempre alegados quando os alunos abandonam sua formação, 

mascarando dados de outra natureza. No entanto, Faria et al (2007), em seus 

estudos sobre os pilares da educação a distância, concluiu que esses motivos 

tornam-se contraditórios considerando a dinâmica da EaD, pois, de uma forma geral, 

os custos para quem opta pela modalidade são mais baixos que no ensino 

presencial.  A mesma autora ainda observou nos seus resultados que o índice de 

evasão difere acentuadamente entre as duas modalidades de ensino, porém as 

causas se assemelham e espelham os motivos de evasão do modelo presencial. 

Em outro estudo realizado por Shannon e Bylsma (2006), eles enumeram 

fatores relacionados ao estudante, à família e à comunidade, que podem influenciar 

a evasão, bem como fatores relacionados à instituição de ensino, relacionando 

algumas circunstâncias possíveis: 

 

  Questão socioeconômica; 

  Realização acadêmica pobre; 

  Cursos com poucos encontros presenciais; 

  Diversas disciplinas com reprovações; 

  Doença na família; 

  Baixa auto-estima; 

  Falta de um currículo relevante; 

  Estratégias instrucionais passivas; 

  Uso inadequado da tecnologia; 

  Desrespeito aos estilos de aprendizagem dos estudantes. 

 

Ainda relacionado aos fatores que historicamente vêm afetando os níveis de 

evasão em cursos universitários a distância, Xenos,  Pierrakeas e  Pintelas (2002) 

os classificam em três grandes categorias: (1) fatores internos relacionados às 
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percepções do aluno e seu lócus de controle – interno-externo; (2) fatores relativos 

ao curso e ao professor-tutor; e (3) fatores relacionados a certas características 

demográficas dos estudantes, como idade, sexo, estado civil, número de filhos, tipo 

de trabalho ou profissão, entre outras. 

A evasão pode ser influenciada por diversos elementos, destacando a 

questão da relação família-emprego. Neste sentido, Wood (1996) relata que mais de 

70% dos estudantes de educação a distância trabalham em tempo integral, isso 

reforça a importância da adequação do tempo livre para a família e para o estudo. Já 

Carr (2000), ressalta a persistência dos estudantes em cursos a distância é de 10 a 

20% menor que nos cursos presenciais. 
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4 PROPOSTA METODOLÓGICA: entrevista semiestruturada e observação 

participativa 

 

      Neste capítulo, é apresentada a metodologia da pesquisa que embasou esta 

dissertação. Com o intuito de nos aproximarmos mais da realidade da pesquisa que 

se almejou, sentimos a necessidade de fazer um estudo preliminar do perfil social 

desses discentes no início do desenvolvimento desta dissertação, de forma que 

pudesse nos auxiliar na definição, mais especificamente, na forma de investigar a 

opinião dos participantes dessa modalidade de ensino sobre a existência da 

afetividade na EaD e sua influência na aprendizagem. Afinal, Oliveira (1997) afirma 

que para a produção de vínculos afetivos na EaD entre professor-tutor e aluno, é 

necessário conhecer bem o aluno e seu perfil.  

Por isso, foi importante fundamentar este perfil dos alunos nesta pesquisa por 

meio da aplicação de um questionário (anexo A) composto por 14 (quartoze) 

perguntas fechadas e duas perguntas abertas que ocorreu presencialmente no polo 

de Currais Novos no dia da aplicação da segunda avaliação do semestre de 2009.1 

a 48 (Quarenta e oito) alunos que estavam entre 2a ao 5a semestre do ensino a 

distância do Curso de Licenciatura Plena em Química da Secretária de Educação a 

distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (SEDIS/UFRN) do 

referido polo.  

Este questionário foi elaborado seguindo orientações de Goode e Hatt  

(1979,  p.171-236),  em que sugere que qualquer  questionário  deve  ser  limitado 

em sua  extensão  e  finalidade,  e  não  devem,  freqüentemente,  exigir  mais  de  

30  minutos  para serem  completados, além de possuir um agrupamento de itens 

em progressão lógica, ou seja: 

 que o informante seja conduzido pelo despertar de seus interesses; 

 que  o  informante  seja  facilmente  conduzido  das  respostas  aos  itens  

mais simples para os mais complexos; 

 que  o  informante  não  se  defronte  com  um  pedido  prematuro  e  súbito  

de informações pessoais;  

 nunca se peça  uma  resposta  embaraçante  sem  ter  uma  oportunidade  de 

explicar; que o informante seja conduzido o  mais  suavemente  possível  de  

um  quadro de referência para outro e não salte para diante e para trás. 
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         Assim, antes de apresentar o estudo principal, descrevemos esse estudo 

preliminar. 

 

4.1. DELINEANDO O PERFIL DOS ALUNOS  

 

O curso de ensino a distância de licenciatura plena em Química da 

SEDIS/UFRN é voltado para aqueles que estão fora da área em que os campus da 

UFRN estão concentrados, além de ajudar outros que estão em um centro urbano, 

mas que não dispõem de uma rotina fixa. E na figura 9, verifica-se que apenas cerca 

de 19% dos alunos conhecia esta modalidade de ensino. É importante ressaltar que 

o curso a distancia da SEDIS/UFRN de Licenciatura plena em Química leva em 

conta o público a que se direciona.  Esses alunos trazem na bagagem pessoal uma 

diversidade de culturas que refletem suas origens, conhecimentos adquiridos na 

história de vida, formação acadêmica e fatores inerentes ao ser humano. E 

Guimarães (2002) mostra que o professor-tutor diante da diversidade, precisa ter 

atenção para valorizar as diferenças, estimular ideias, opiniões e atitudes, 

desenvolver a capacidade de aprender a pensar, assim como levar o aluno a obter o 

controle consciente do aprendido, retê-lo e saber aplicá-lo noutro contexto. 

 

Figura  9 - Motivos que levam a escolha do curso a distância pelos alunos do curso de Licenciatura 
plena em Química da SEDIS/UFRN 

 

 

Fonte: Própria 
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O perfil do aluno em EaD está relacionado à categoria de curso que o mesmo 

está realizando. Cursos abertos em que o aluno se matricula por vontade própria, 

com o objetivo de aprimorar seus conhecimentos em uma determinada área ou 

adquirir novas habilidades, provavelmente em busca de melhores oportunidades na 

carreira, é propício ao aluno de mais maturidade e idade, o que podemos confirmar 

na figura 10 já que, aproximadamente, 75% dos alunos que estão matriculados 

havia mais de três anos que concluíram o ensino médio. Tais alunos têm senso 

crítico apurado e avaliam melhor suas condições de realizar um curso sem a 

necessidade do acompanhamento e estímulo do professor-tutor. Isso converge com 

a proposição de Moran (1994), quando afirma que a educação a distância é uma 

modalidade adequada para a faixa adulta (acima de 25 anos), especialmente para 

os que possuem experiência e disciplina para aprendizagem individual. 

 

Figura 10 -  Há quanto tempo o aluno do curso de Licenciatura plena em Química da SEDIS/UFRN 
concluiu o segundo grau 

 

 

Fonte: Própria 

 

Os alunos que decidem realizar um estudo na modalidade a distância devem 

estar certos de que podem administrar bem o tempo. Palloff e Pratt (2004), a Illinois 

On-line Network (2001) publicou uma lista de qualidades que, em seu conjunto, 

descrevem o perfil do aluno a distância de sucesso, dentre essas qualidades 

destacavam a autodisciplina e boa capacidade de administrar seu tempo de forma 

autônoma. 
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Por mais que os cursos ofereçam suporte de tutores, é preciso ter em mente 

que esse tipo de ensino exige que o aluno seja um tanto quanto autodidata. Então, 

como verificado na figura 11, quase 100% dos alunos já estão inseridos no mercado 

de trabalho, por isso, já possuem um perfil dinâmico, independente e disciplinado. 

Este perfil de discente do polo de Currais Novos/RN no curso de Química condiz 

com Guimarães (2002) e Mercado (2007) que indica a educação à distância como 

uma estratégica adequada e eficaz para educação de adulto, já inserido ao mercado 

de trabalho, e que tem uma experiência acumulada. Afinal, 100% dos alunos que 

freqüentam o curso consideram que este fará a diferença em sua vida seja ela 

pessoal ou profissional (Figura 12).   

 

Figura 11 - Percentual de alunos do curso de Licenciatura plena em Química da SEDIS/UFRN 
inseridos no mercado de trabalho 

 

 

Fonte: Própria 
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Figura 12 - A importância da conclusão deste curso tem para a sua vida pessoal e profissional do 

aluno do curso de Licenciatura plena em Química da SEDIS/UFRN 
 

 

Fonte: Própria 

 

Então, podemos perceber que ao assumir a responsabilidade de estudar 

longe das salas de aula presenciais, o aluno se obriga a ter um ambiente e tempo 

para estudar. Os mesmos são flexíveis e o ritmo é estabelecido pela capacidade 

individual, mas para a diversidade de possibilidades que o mesmo encontra em 

adquirir novos conhecimentos o tempo de estudo é fundamental.  E de acordo com 

Mercado (2007, p. 6), o tempo despendido nas aulas de EaD muitas vezes excede o 

das aulas presenciais equivalentes. E a falta de tempo pode ser um problema que 

causa desmotivação e evasão para muitos alunos quando se há falta de 

organização pessoal.   

Aproximadamente 92% dos alunos dispõem de pelo menos uma hora para 

estudar (Figura 13) o que já é suficiente, pois em estudo feito por Ristoff e 

Sevegnani (2006) também incluía um item sobre o tempo de estudo diário 

necessário para o aluno de EaD dar conta dos conteúdos propostos e a média ficou 

em cerca de três horas por semana. Em suma, tanto no aprendizado presencial ou a 

distância, determinação e disciplina são fatores motivacionais, pois o não 

entendimento dos conteúdos e a perda da seqüência do andamento do curso são 

desestimuladores que podem levar ao isolamento e ao abandono dos mesmos. 
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Figura 13 - Tempo disponível de estudo por dia do aluno do curso de Licenciatura plena em 
Química da SEDIS/UFRN 

 

 

Fonte: Própria 

 

Como podemos observar nas figura 14 e 15, temos que 95% dos alunos se 

sentem bem no polo de Currais Novos/RN e 81% dos alunos comparecem pelo 

menos uma vez por semana no pólo, o que já é satisfatório. De acordo com 

Gonçalves (2005), não é possível haver aulas sem nenhum encontro presencial na 

EaD, quando diz algumas atividades devem ser realizadas presencialmente, como 

provas e aulas experimentais de laboratório, mas falar em ensino totalmente a 

distância ainda não é possível no país. 

Essa freqüência no polo de Currais Novos/RN está relacionada a atividades 

extracurriculares desenvolvidas no polo como aulas de revisão, cinema no polo e foi 

evidenciado, também, um aumento dos alunos devido às atividades de laboratório.  
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Figura 14 - Percentual de alunos do curso de Licenciatura plena em Química da SEDIS/UFRN que se 
sente bem no polo de ensino 

 

 

Fonte: Própria 

 

Figura 15. Freqüência dos alunos no polo de ensino do curso de Licenciatura plena em 
Química da SEDIS/UFRN 

 

 

Fonte: Própria 

 

A internet facilitou muito na divulgação, reconhecimento e discussões. E 

verificamos na Figura 16 que os alunos em sua maior parcela acessam a internet em 

suas próprias residências e apenas 19% no polo. 
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Figura 16 - Local de acesso a rede de conexão mundial dos alunos do curso de Licenciatura 
plena em Química da SEDIS/UFRN 

 

 

Fonte: Própria 

 

Figura  17 - Número de disciplinas matriculadas por aluno do curso de Licenciatura plena em 
Química da SEDIS/UFRN 

 

 

Fonte: Própria 

 

É de praxe dizer que são vários os fatores extracurriculares que podem 

influenciar o desempenho do aluno a distância. Como o trabalho (estabilidade, 

responsabilidades), família, saúde, interesses e obrigações sociais podem 

influenciar positiva ou adversamente o aluno, é importante orientar o aluno a se 
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matricular em um numero de disciplinas condizentes a sua realidade. No polo de 

Currais Novos verificou-se que 37% dos discentes se matriculam 5 (cinco) 

disciplinas (Figura 17). Afinal, não podemos desconsiderar que o ritmo individual de 

cada um deve ser respeitado em EaD. Compromissos com o trabalho, família, e 

atividades sociais requerem maior tempo dos adultos, conseqüentemente, dificultam 

o acompanhamento do cronograma. Contudo, analisando a metodologia de ensino 

no curso de licenciatura de Química o mesmo tem respeitado a liberdade e 

autonomia dos estudantes e, por isso, não tem prejudicado os alunos por meio de 

imposições exteriores.  

 

Figura 18 - Capacidade dos alunos do curso de Licenciatura plena em Química da SEDIS/UFRN de 
estudar todas as disciplinas que se matricula 

 

 

Fonte: Própria 

 

Isso pode ser concluído baseado na figura 18 em que cerca de 79% dos 

alunos se acham capaz de estudar as disciplinas em que foram matriculados, mas 

21% dos alunos não se acham capazes de estudar as disciplinas matriculadas, 

sendo um percentual significativo que pode ser diminuído mediante uma melhor 

orientação do tutor no momento da matricula em disciplinas e a elaboração de um 

cronograma junto ao aluno, fazendo com que ele administre melhor o seu tempo. 
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Figura 19. Percentual de alunos do curso de Licenciatura plena em Química da SEDIS/UFRN que 
acessam o ambiente virtual das disciplinas experimentais 

 

 

Fonte: Própria 

 

Baseados na Figura 19, evidenciou-se que 66% dos alunos participam dos 

fóruns e 21% não participam devido a não terem em seu cotidiano acesso a internet 

o que já era de se esperar, tendo em vista que 19% dos alunos só acessam o 

mundo “virtual” quando estão no polo (Figura 16), e, além do mais, os alunos em sua 

grande maioria só se encontram no polo uma vez por semana (77%).  

 Os alunos na proporção de mais de 50% conseguem acompanhar as 

disciplinas o que já é satisfatório (Figura 18), no entanto, 39% se consideram 

incapazes de acompanhar as disciplinas que exigem mais (Figura 20), o que nos faz 

refletirmos novamente na questão: falta uma melhor administração do tempo por 

parte do aluno? É o professor-tutor quem deve ajudá-lo nesse ponto a fim de 

diminuirmos esse percentual (de 39%).  Afinal, mais de 95% dos alunos consideram 

a figura do professor-tutor importante para o seu aprendizado como observamos na 

figura 21.  

E em decorrência disso, o professor-tutor precisa possuir uma característica 

até então não tão importante, que é a capacidade de motivar e incentivar o aluno 

durante o curso. E a construção de um ambiente afetivo pode proporcionar um 
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aumento significativo na qualidade e na eficiência estudantil, pois segundo Cunha e 

Silva (2009) ela tem uma relação direta com a questão motivacional dos integrantes 

do processo educacional. 

 

Figura  20 - Capacidade dos alunos do curso de Licenciatura plena em Química da SEDIS/UFRN em 
acompanhar as aulas das disciplinas que está matriculado 

 

 

Fonte: Própria 

 

Figura  21 - Percentual de alunos do curso de Licenciatura plena em Química da SEDIS/UFRN que 
considera a figura do professor-tutor importante no processo de aprendizagem 

 

 

Fonte: Própria 
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Sendo assim, a partir dos dados sobre idade, perfil cultural e socioeconômico 

foi possível desenvolver possíveis estratégias afetivas e verificar de forma 

semiquantitativamente a relação da afetividade com a motivação e 

consequentemente com a evasão dos alunos em três disciplinas experimentais do 

curso em licenciatura plena em Química da UFRN  que foram elas: Experimentos de 

Termoquímica e Equilíbrio (ETE), Manipulação de Compostos Orgânicos (MCO) e 

Medidas e Transformações Químicas (MTQ). 

 

4.1  INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Uma vez identificados os elementos-chave e as delimitações do problema de 

pesquisa, conseguimos partir para a coleta sistemática de informações, utilizando 

para isso da observação participativa e da entrevista semiestruturada; a escolha 

dessas vertentes deu-se pelas características do objeto estudado. Neste item, 

estaremos relacionando os tipos de dados abordados na pesquisa, as técnicas de 

coleta de informações utilizadas, bem como o tratamento a elas conferido. Cabe 

aqui salientar que por este estudo é baseado na abordagem semiqualitativa, ou seja, 

não são estabelecidas separações marcadas entre a coleta de informações e sua 

análise e interpretação (TRIVIÑOS, 1992), já que existe um processo dinâmico de 

retroalimentação das informações coletadas e dos objetivos pretendidos. As 

informações coletadas normalmente foram interpretadas, exigindo assim, muitas 

vezes, novas buscas de dados. 

 

4.1.1 Observação participante  

 

A observação participante é definida por  Bogdan e Biklen  (1994,  p.16)  

como  uma atividade  em  que o  investigador  introduz-se  no  mundo  das  pessoas  

que  pretende  estudar, tenta  conhecê-las,  dar-se  a  conhecer  e  ganhar  a  sua  

confiança,  elaborando  um registro escrito e sistemático de tudo aquilo que ouve e 

observa. Essas características nos demonstraram que este fosse o melhor 

instrumento de coleta de dados para esta pesquisa, tendo em vista que o tutor de 

disciplinas experimentais deve ter um bom relacionamento com seus educandos a 

fim de amenizar a evasão. 
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A  definição  de  observação  participante  de  Kidder  (1987,  p.111)  amplia  

o  conceito citado anteriormente sem contradizer Bogdan   e  Biklen  (1994): 

 

A  observação  participante  tem  sido  definida  como  um  período  de  
intensa interação  social  entre  pesquisadores  e  sujeitos,  no  meio  
desses  últimos, durante  o  qual  coletam-se  dados,  na  forma  de  notas  
de  campo,  de  uma maneira  sistemática  e  não  reativa.  (...)  O  objetivo  
é descrever  as  complexidades  encontradas  na  situação,  com  um  
mínimo  de teorização  a  priori.  Conseqüentemente,  um  dos  aspectos  
notáveis  da observação  participante  é  a  ausência  de  procedimentos  
operacionais padronizados. 
 

Para o uso da observação participante, foi preciso atentar para dois pontos:  o 

aspecto ético e o perfil íntimo das relações sociais que existiam no ambiente de 

laboratório onde ocorreram as aulas experimentais, considerando o tom e a 

importância que lhes foram atribuídas, as ideias, os motivos e os sentimentos do 

grupo pesquisado na compreensão da totalidade de sua vida, verbalizados por eles 

próprios. Assim, se observou o conjunto das regras formuladas ou implícitas nas 

atividades dos componentes do grupo social em questão, como sugere Kidder  

(1987).   

Além disso, com o auxílio da observação participante, foi possível analisar, 

também, a realidade social que rodeavam os discentes, tentando captar os conflitos 

e tensões existentes. E identificando aqueles que têm em si a sensibilidade e 

motivação para as mudanças necessárias, conforme Richardson (1999) propõe em 

seu trabalho. 

   

4.1.2  Entrevista 

 

A entrevista é definida por Haguette (1997) como um processo de interação 

social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a 

obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado.  Kidder  (1987) traz uma 

definição mais profunda quando diz que a  arte  do entrevistador  consiste  em  

elaborar  questões  de  maneira  apropriada  e  inteligível,  em  obter uma  resposta  

válida  e  significativa,  e  em  registrar  a  resposta  precisamente  e  de  forma 

completa 
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Ao discutir alguns pressupostos gerais do desenvolvimento da pesquisa  

qualitativa Boni e Quaresma (2005) afirma que  

 

O pesquisador deve levar em conta que no momento da entrevista ele 
estará convivendo com sentimentos, afetos pessoais, fragilidades, por isso 
todo respeito à pessoa pesquisada. O pesquisador não pode esquecer que 
cada um dos pesquisados faz parte de uma singularidade, cada um deles 
têm uma história de vida diferente, têm uma existência singular. Portanto 
nada de distração durante a entrevista, precisa-se estar atento e atencioso 
com o informante.  
 

As formas de entrevistas mais utilizadas no âmbito acadêmico são: a 

entrevista estruturada, semiestruturada, aberta, entrevistas com grupos focais, 

história de vida e também a entrevista projetiva. Mas, no nosso trabalho focaremos 

na entrevista semiestruturada por existir uma combinação de perguntas abertas e 

fechadas para as quais informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 

proposto em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal (BONI; 

QUARESMA, 2005). 

A coleta de dados deu-se por meio  de  entrevista  semiestruturada,  com  

perguntas abertas  sobre  a  temática  pesquisada. A escolha deste tipo de 

entrevista ocorreu ao se conhecer dois trabalhos: o de Selltiz et al. (1974), em que 

autor o demonstra que a entrevista semiestruturada deve ser usada em estudos que 

enfatizam as percepções, atitudes, motivações das pessoas com relação a 

determinados assuntos, contribuindo para que se revelem os aspectos afetivos e 

valorativos das respostas dos entrevistados, bem como para verificar a significação 

pessoal de suas atitudes;  e o trabalho de Boni e Quaresma (2005), em que 

mostram que a técnica de entrevista semiestruturada pode apresentar elasticidade 

quanto à duração. E esta peculiaridade foi fundamental para permitir uma cobertura 

mais profunda sobre determinados assuntos, já que muitas vezes as aulas 

experimentais que fizeram parte desta pesquisa não permitiam determinar uma faixa 

de tempo fixa para as execuções das mesmas, e, portanto, o tempo de execução 

destas aulas variava de acordo com o andamento dos discentes. 

A escolha deste tipo de entrevista se deve, também, ao fato de entendermos  

que  uma entrevista  por  escrito  poderia  levar  os  sujeitos  a  monitorar  suas  

respostas,  prejudicando  o objetivo  fundamental  do  uso  desse  instrumento neste 

trabalho.  Segundo Queiroz (1991), a informação viva provém diretamente do  

informante  e  de  suas  motivações  específicas, desvendando,  assim,  questões  
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inesperadas, e  permitindo  revelar,  de  certa  forma, o  interior de toda uma 

realidade social, a partir da experiência dos indivíduos. 

Além do mais, Merton, Fiske e Kendall (1980 apud BAILEY, 1982; apud 

SELLTIZ et al., 1974) demonstram que a melhor escolha para a coleta de dados, 

neste tipo de pesquisa, seria mesmo a entrevista semiestruturada, pois ao sugerir 

que quando se pretende realizar esse tipo de entrevista, todas os entrevistados 

precisam estar envolvidos na situação particular a ser pesquisada, cuja entrevista 

deve enfocar as experiências subjetivas das pessoas entrevistas de tal modo que se 

obtenham suas definições da situação.  

Desse modo, a entrevista semiestruturada valoriza não somente a presença 

do investigador, como também oferece todas as perspectivas possíveis para que o 

informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a 

investigação. Para Triviños (1992), este tipo de técnica reúne características 

importantes que consideram a participação do sujeito como um dos elementos de 

seu fazer científico.  

A forma como se deu a abordagem da entrevista com os discentes seguiu 

algumas orientações de Bourdieu (1999). Em primeiro lugar, este autor sugere que 

para se obter uma boa pesquisa é necessário escolher as pessoas que serão 

investigadas, sendo que, na medida do possível, estas pessoas sejam já conhecidas 

pelo pesquisador ou apresentadas a ele por outras pessoas da relação da 

investigação. Com isso, o professor-tutor de disciplinas experimentais conseguiu 

uma proximidade social entre seus discentes dos quais acabaram se sentindo mais 

à vontade e mais seguras para colaborar com esta pesquisa; o autor aconselha, 

ainda, que durante a entrevista o pesquisador precisa estar sempre pronto a enviar 

sinais de entendimento e de estímulo, com gestos, acenos de cabeça, olhares e 

também sinais verbais como de agradecimento, de incentivo. E o uso disto nos 

mostrou no trabalho que serviu como um agente facilitador nessa troca de 

informações. Mas, dentre essas sugestões propostas pelo autor, a mais importante 

é, sobretudo, proporcionar bem-estar ao pesquisado. Houve essa preocupação de 

que os alunos pudessem se sentir bem com o intuito de que eles pudessem falar 

sem constrangimento de sua vida e de seus problemas e quando isso ocorria surgia 

discursos interessantes.  

Quanto às questões do roteiro de entrevista semiestruturada (anexo B) cada 

uma tinha seu objetivo especifico que aqui iremos expressar: a primeira questão 
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tinha como objetivo capturar os dados pessoais dos discentes e em que semestre se 

encontrava.  

A segunda questão tinha como objetivo saber como a visão dicotômica da 

afetividade e cognição pode ser considerada como um processo educacional na 

modalidade de educação a distância. Além disso, procurou-se evidenciar a melhor 

forma de trabalhar a interação entre os alunos relacionando com o processo de 

aprendizagem, ou seja, se os alunos compreendiam melhor as etapas dos 

experimentos utilizando-se da interação cooperativa ou da colaborativa procurando 

comprovar que a escolha da interação poderia influenciar no aumento ou na 

diminuição dos vínculos afetivos entre eles e o professor-tutor. Estas informações 

visavam determinar se os discentes percebiam que a afetividade poderia ser um 

agente facilitador da aprendizagem.  

Já a terceira questão tinha como objetivo capturar se o erro poderia ser útil no 

processo de aprendizagem dos discentes e como ele deveria ser tratado nas aulas 

experimentais do laboratório de Química do polo de Currais Novos/RN.  

E por último, a quarta questão investigava a opinião dos alunos quanto à 

aplicação de momentos de discussão nas aulas experimentais poderia de alguma 

forma contribuir para a diminuição do sentimento de solidão e, com isso, atenuar a 

evasão dos mesmos nas aulas experimentais do curso de Química da EaD do polo 

de Currais Novos/RN. 

 

4.1.3 Organização da análise dos dados 

 

As opiniões de tutores e alunos foram agrupadas em categorias empíricas 

segundo Minayo (1992), isto é, provenientes dos próprios dados. A análise dos  

dados  registrados foi organizado seguindo orientação de Bardin (2004),  em que 

propõe três etapas: pré-análise; descrição analítica e interpretação referencial. 

 

 PRÉ-ANÁLISE: organização do material (seleção dos documentos).   

 DESCRIÇÃO ANALÍTICA: os documentos  são analisados,  tomando  como  

base os  referenciais  teóricos.  Neste momento  é  que  se  criam  os temas  

de  estudo  e  se  pode  fazer  a  sua  codificação,  classificação  e/ou 

categorização.  
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 INTERPRETAÇÃO REFERENCIAL: é neste  momento  que,  a  partir  dos  

dados empíricos  e informações coletadas, se estabelecem relações entre o  

objeto de análise  e  seu  contexto  mais  amplo,  chegando,  até  mesmo,  a  

reflexões  que estabeleçam novos paradigmas nas estruturas e relações 

estudadas. 
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5........RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o intuito de avaliar o perfil dos alunos e elaborar estratégias 

pedagógicas com base na afetividade para otimizar o processo de aprendizagem em 

um ambiente de laboratório da EaD do polo de Currais Novos/RN do Curso de 

Química a Distância, foram obtidos dados baseados numa observação participante, 

na entrevista semiestruturada (anexo B) e nos dados coletados pelo questionário 

descrito no anexo A  no decorrer dos anos de 2009.1 e 2010.1. 

Antes de apresentar e discutir os achados desta pesquisa, relativos à 

percepção dos sujeitos participantes quanto a: a) a ocorrência de trocas afetivas na 

EaD; b) a importância a elas atribuída; e c) a influência da afetividade na 

aprendizagem, foram selecionados 12 (doze) discentes, dos quais 3 (três) eram da 

disciplina de MTQ caracterizados como H,I e J; 5 (cinco) foram da disciplina de MCO 

caracterizados como A, D, E, F e G e 4 (quatro) foram da disciplina de ETE 

caracterizados como B, C, K e L. Esses alunos representaram o universo de 22 

(vinte e dois) alunos que estavam matriculados nessas três disciplinas 

experimentais. Essas informações foram fundamentais para entender as opiniões 

por eles formuladas durante as entrevistas e podem ser resumidas da seguinte 

maneira: 
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Tabela 5 - Caracterização dos entrevistados 

 

Caracterização Sexo Faixa etária 
Semestre do 

curso 

Atuação no 

mercado de 

trabalho 

como 

docente 

Discente A Feminino 
Entre 20-30 

anos 
5ª Semestre Não 

Discente B Feminino 
Entre 20-30 

anos 
5ª Semestre Não 

Discente C 

 
Masculino 

Entre 30-40 

anos 
6ª Semestre Não 

Discente D 

 
Feminino 

Entre 20-30 

anos 
5º Semestre Sim 

Discente E 

 
Masculino 

Entre 30-40 

anos 
6ª Semestre Sim 

Discente F 

 
Masculino Entre 20-30 4ª Semestre Sim 

Discente G 

 
Feminino Entre 20-30 4ª Semestre Sim 

Discente H 

 
Feminino Entre 30-40 3ª Semestre Sim 

Discente I 

 
Masculino Entre 30-40 3ª Semestre Sim 

Discente J 

 
Masculino Entre 30-40 4º Semestre Sim 

Discente K 

 
Masculino Entre 30-40 5ªSemestre Sim 

Discente L 

 
Masculino Entre 20-30 5º Semestre Sim 

 

Fonte: Própria 

 



105 

 

 

Tendo apresentado as características básicas dos sujeitos da pesquisa, 

passamos a discutir os pontos citados no item 1.2, na opinião desses discentes. 

Cabe observar, antes de apresentar o conteúdo dos depoimentos dos entrevistados, 

que houve muita diversidade de opiniões acerca desses pontos da delimitação do 

problema e que houve nas falas de alguns alunos aspectos relativos às trocas 

afetivas, como veremos adiante. 

A seguir, apresentaremos as informações relativas a esses tópicos do roteiro 

da entrevista semiestruturada, que apresentam dados substantivos da investigação, 

os quais estão focados nas trocas afetivas e sua importância para a aprendizagem 

na EaD. Devido à já referida diversidade de opiniões (que resultou em um conjunto 

de dados extenso) e também ao fato de estas informações não serem o foco da 

pesquisa, consideramos inadequado incluí-las integralmente. Assim, os pontos 

sobre afetividade, o erro e aprendizagem na EaD, pela opinião dos discentes 

entrevistados, durante as aulas experimentais foram trazidos de forma resumida. 

 

5.1   A CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE COM MOMENTOS DE DISCUSSÃO     

ENTRE OS ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM    

NAS DISCIPLINAS EXPERIMENTAIS DE ETE E MCO 

 

Durante a execução de algumas aulas experimentais no laboratório de 

Química do Polo de Currais Novos/RN, procuramos incluir a utilização de momentos 

de discussão em determinadas etapas dos experimentos realizados no laboratório 

de Química do polo de Currais Novos/RN. As aulas em que ocorreu a construção de 

um ambiente com momentos de discussão foram: osmose e fenômenos 

experimentais das propriedades coligativas (aula 08 de ETE); colóides e o efeito 

Tyndall (aula 09 de ETE); células galvânicas comerciais e corrosão (aula 11 de 

ETE); isolamento e purificação de pigmentos de vegetais (livro 06 de MCO) 

Caracterização de hidrocarbonetos (aula 08 de MCO); caracterização de alcoóis e 

do fenol (aula 10 de MCO) e ensaios qualitativos para compostos orgânicos (aula 11 

de MCO), em cujas aulas de ETE foi evidenciado, experimentalmente, o fenômeno 

da osmose. Esse fenômeno foi representado através da passagem de água pura 

para uma solução saturada de açúcar com beterraba, utilizando uma membrana 

semipermeável de papel vegetal. Durante essa aula, os discentes também puderam 

evidenciar outros experimentos associados às propriedades coligativas, como a 
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diminuição do ponto de congelamento (crioscopia) e o aumento da temperatura de 

ebulição (ebulioscopia). Na aula do livro 09, os alunos puderam reconhecer uma 

dispersão coloidal e distinguir os diversos tipos de colóides, além de reconhecer 

alguns fenômenos da natureza relacionados com as partículas coloidais, como o 

efeito tyndall usando para isso lanterna, leite e soluções saturada de FeCl3 (III) e de 

Cloreto de sódio; e para a aula do livro 11, os discentes tiveram que reproduzir, 

experimentalmente, o funcionamento da pilha de Daniel e conhecer o princípio do 

processo químico de corrosão.  

 Nas aulas de COM, os alunos realizaram cromatografia em Camada 

Delgada (CCD) para o isolamento dos pigmentos de licopeno e beta-caroteno 

presentes no extrato de tomate, além de ensaios químicos qualitativos úteis para 

diferenciação entre hidrocarbonetos saturados, insaturados e aromáticos; 

diferenciaram alguns tipos de alcoóis alifáticos e o fenol, bem como reconheceram e 

diferenciaram compostos carbonilados, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e seus 

derivados e identificaram e classificaram os compostos orgânicos que apresentam 

grupo amino. 

Com a utilização desses momentos de discussões nessas aulas, houve a 

necessidade, nessa modalidade de ensino EaD, de uma interação entre o professor-

tutor de disciplinas experimentais e os alunos, em uma complexidade maior do que 

quando comparada com a modalidade de ensino presencial.  

Dentre os 12 (doze) alunos selecionados nessa pesquisa, todos perceberam 

que os momentos de discussões desencadeou a afetividade no ambiente de 

laboratório das aulas de ETE e MCO tendo um importante papel na motivação 

desses discentes e consequentemente na construção do conhecimento dos 

discentes da EaD .  

A fala do Discente A, reflete bem o pensamento desse grupo ao afirmar que 

com essas discussões, além de conseguir se aproximar mais de seus colegas, da 

vontade de aprender ainda mais, pois as ideias surgidas no ambiente o fazem 

chegar a uma melhor conclusão. 

A tutoria representou o eixo central de apoio, de supervisão e de 

acompanhamento aos discentes, e é notável que sem a condução eficaz da tutoria, 

dificilmente se criarão relações afetivas em ambientes de aprendizagem do ensino a 

distância (NETTO; PERPÉTUO, 2010). 
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Por isso, entendeu-se que coube ao professor-tutor estimular a formação de 

vínculos sócio-afetivos entre os participantes, por meio da criação de estratégias que 

favorecendo a interação entre os participantes. E a criação de momentos de em que 

se discutiu sobre as aulas mencionadas anteriormente mostrou-se uma boa 

alternativa para o aumento de vínculos afetivo, pois, quando se exemplificam as 

ocasiões, segundo os discentes, em que essas trocas afetivas ocorreram com maior 

intensidade, os alunos B, D e G mencionaram que a maioria ocorreu nos momentos 

de discussão em algumas etapas especificas dos experimentos das aulas citadas 

anteriormente e que refletem em seus depoimentos. 

Aluno B falou o seguinte: 

 

Ouvindo as vivências de meus amigos sobre como eles trabalham o 
fenômeno da osmose em suas escolas, durante a adição dos 50 ml solução 
saturada de açúcar com beterraba no saquinho de papel vegetal(...) Sinto 
que somos como uma família de educadores que apesar de atuarem em 
outros município, temos aqui (no laboratório) um local em que podemos 
trocar nossas experiências. 
 
 

A importância das interações aparece, da mesma forma, no depoimento do 

Aluno D: 

Esta prática com permanganato de potássio (teste de Baeyer) já foi 
realizada por meu colega aqui na escola dele. E já me deu até algumas 
sugestões de alquenos que posso usar. [...] Nessa hora da perda da cor do 
permanganato com a formação desse precipitado castanho-esverdeado no 
tubo de ensaio é ótimo para segurar a atenção dos alunos.  
 

O aluno G faz observações que mostram que as trocas afetivas entre colegas 

podem motivá-los ainda mais na realização da aula experimental 

 

Criar laços de afetividade com outros alunos, me fazem realizar as 
atividades de melhor forma. Fui capaz de trocar ideias sem medo de serem 
consideradas bobas, como no teste de adição de bromo em que senti 
vontade em perguntar o motivo da coloração vermelha do bromo 
desaparecer no tubo de ensaio já que para os outros alunos transparecia 
algo muito claro para eles, mas não para mim, né 
 
 

Conclui-se, então, que a incorporação dessa discussão sobre aulas 

experimentais propiciou a criação de vínculos afetivos entre os alunos e entre o 

próprio professor-tutor em decorrência do aumento dessas interações entre os 

atores envolvidos na pesquisa (aluno-aluno e/ou tutor de disciplinas experimentais-

aluno), como se verifica na Figura 22. E, por ser uma ferramenta assíncrona, e pela 
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dialógica de construção do conhecimento, possibilita a construção coletiva do 

conhecimento e estende as relações afetivas e sociais, visto que todos os 

participantes tiveram a oportunidade de se expressar, interferir e receber 

interferências, se constituir a partir da constituição do outro e da percepção do outro 

sobre a expressão do primeiro. 

 

Figura 22 - Efeito dos momentos de discussão nas interações afetivas entre os atores 
envolvidos na pesquisa 

 

  

Fonte: Própria 

 

Muito se relatou sobre a interação aluno/tutor nesta pesquisa, mas com a 

estratégia de incluir nas aulas experimentais, momentos de discussão em 

determinadas etapas dos experimentos, dentro do ambiente de aprendizagem físico 

(laboratório). Foi questionado por meio da entrevista semiestruturada aos alunos nas 

aulas de cada disciplina (ETE e MCO) que serviram de base para este item da 

pesquisa, se houve alguma contribuição desses momentos de discussão com a 

diminuição da sensação de solidão. E se observou que realmente existiu o 

surgimento de uma interação aluno/aluno que ocasionou essa diminuição da 

sensação de solidão por parte do aluno em cerca de 85% (Figura 23).  
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Figura 23 - Efeito dos momentos de discussão na sensação de solidão dos alunos do curso de 
Licenciatura plena em Química da SEDIS/UFRN 

 

 

Fonte: Própria 

 

Essa diminuição da sensação foi relatada por o discente F, quando ele assim 

se expressa que as aulas desse modo acabam em unir a todos e superar à 

distância. Os fazendo sentir próximo um aos outros. 

Este aspecto, nesta pesquisa, mostrou-se importante ser observado e 

diagnosticado, uma vez que algumas pesquisas indicam que a taxa de evasão em 

ambientes de ensino a distância pode chegar à 49%, e as causas de tamanha 

evasão parecem estar relacionadas,principalmente, com a sensação de solidão do 

aluno e a falta de feedback apropriado do professor-tutor (UnB, 2008).  

 

5.2 A UTILIZAÇÃO DA INTERAÇÃO COLABORATIVA NO AMBIENTE DE 

LABORATÓRIO COMO FORMA DE MAXIMIZAR A AFETIVIDADE E O 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS DISCENTES NAS DISCIPLINAS 

EXPERIMENTAIS DE MCO  

 

As aulas experimentais sobre estudo do comportamento cromatográfico dos 

extratos de licopeno e do β-caroteno por cromatografia em camada delgada (CCD), 

do livro 06 da disciplina de MCO foram realizadas voltadas a um processo de 

colaboração, pois se observou um esforço conjunto, em que cada participante teve a 

possibilidade de interagir com os outros colegas, ou seja, criou-se um ambiente 
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onde os alunos aprendem ou tentam aprender algo juntos e segundo Dillenbourg 

(1999), este fato seria uma definição para a interação colaborativa. Afinal, as etapas 

de extração do licopeno e do β-caroteno pelos solventes de álcool etílico e 

clorofórmio, respectivamente; filtração dos extratos; preparação das placas 

cromatográficas com sílica gel e corrida dos pigmentos vegetais nos eluentes de 

Hexano; Hexano e Clorofórmio (3:1) e Clorofórmio foram conduzidas em pequenos 

grupos de 2 (dois) discentes de forma que esses grupos pudessem compartilhar as 

suas experiências vividas à solução desses problemas apresentados nesta aula, 

apesar de estarem executando diferentes etapas. Os alunos D e E, que já atuavam 

como professores em seus municípios, compartilharam com os demais alunos e com 

o próprio professor-tutor essas experiências pessoais sobre como ministravam suas 

aulas sobre este tema abordado nesta aula experimental. Os mesmos se utilizavam 

de solventes mais simples e de compostos mais presentes no nosso cotidiano, isso 

acabou tornando um aspecto importante para que todos participassem e 

dialogassem. O discente A afirma que é muito gratificante e estimulante ouvir como 

outros colegas trabalham o assunto cromatografia com suas turmas. 

 Esse cenário pedagógico que estimulou o diálogo entre seus participantes 

possibilitou para que a colaboração crescesse de forma significativa valorizando a 

construção coletiva, o conhecimento individual e a aplicação deste em contextos 

trazidos pelos próprios alunos que contribuiu para a solução do problema que se 

almejava para esta prática de isolamento de pigmentos vegetais por meio da 

cromatografia em camada delgada. Lopes (2007) define que o processo dialógico é 

o elemento fundamental para o sucesso de uma atividade colaborativa realizada em 

sala de aula ou em um curso a distância. 

Por isso, ao questionar, por meio da entrevista semiestruturada, os 

discentes sobre a realização das tarefas em pequenos grupos em que cada deles 

recebe uma determinada tarefa em que se pode colaborar na resolução da tarefa 

específica do outro e seu efeito na aprendizagem. Esse discente A afirma que é 

muito bom você poder interagir com os outros grupos da aula, pois o aluno acaba 

compreendendo melhor cada parte da prática. 
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O discente D compartilha do mesmo sentimento que o discente A: 

 

Essa prática de colaboração entre os grupos foi ótima! Já que no momento 
de preparo das lâminas com sílica ele (Discente E), apesar de estar 
responsável em extrair o licopeno pudemos dividir experiências em que ele 
me mostrou que posso trabalhar com meus alunos a cromatografia com 
poucos recursos, não tendo a necessidade de ter sílica ou até mesmo o 
hexano. 
 

A fala do discente D reflete bem uma das estratégias pedagógicas propostas 

por Palloff e Pratt (1999) apud Silva (2004) que permitem o aprendizado 

colaborativo: estimular a busca de exemplos da vida real. Observou-se que o uso 

dessa interação colaborativa, na aula de comportamento cromatográfico de 

pigmentos vegetais por camada delgada (CCD) instigou o discente. E, a falar de 

suas práticas vivenciadas com alunos do ensino médio – já que atuava como 

professor em várias escolas do Seridó – o mesmo relatou que contornava a falta de 

recursos com o uso criativo de materiais do nosso cotidiano realizando o assunto 

abordado nesta aula experimental com suas turmas do ensino médio em que 

conseguia alcançar objetivos similares ao dessa prática de cromatografia em 

camada delgada usando apenas álcool isopropílico, tinta de caneta e papel oficio. 

Em suma, observou-se que quanto mais informações de natureza social e 

afetiva houver dos discentes, mais condições existirão, na busca da interação e da 

cooperação em ambientes de aprendizagem colaborativos em um laboratório de 

química a distância. 

Como forma de estabelecer o impacto deste tipo de interação colaborativa no 

processo de aprendizagem, foi atribuída na disciplina de Medidas e Transformações 

Químicas (MTQ) a interação cooperativa nas aulas de Deliquescência e 

Eflorescência e Determinação das densidades das soluções de Hidroxido de sódio e 

ácido cloridrico a concentração de 0,5 Molar com os discentes matriculados nesta 

disciplina no semestre 2009.2.  

Neste dia houve uma divisão de tarefas entre os membros do grupo nessas 

duas aulas, em que os alunos foram divididos em 3 (três) duplas, sendo cada dupla 

no experimento de Deliquescência e Eflorescência, responsável em obter o peso 

com o uso de uma balança analítica e vidro relógio dos respectivos compostos: 0,5 

gramas de carbonato de cálcio; 0,5 gramas de carbonato de sódio e 0,5 gramas de 

cloreto de cálcio, em que cada dupla realizou uma nova pesagem do mesmo 

composto após duas horas exposta ao meio ambiente. Dessa forma, cada dupla foi 
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responsável pelas etapas propostas da execução da aula prática do experimento de 

deliqüescência e eflorescência sem haver compartilhamento dos resultados obtidos 

e ao final, existiu um agrupamento dos resultados encontrados, formando a solução 

unificada do grupo. Isso ocorreu de forma semelhante para a aula de Determinação 

das densidades das soluções de Hidroxido de sódio e ácido clorídrico em que as 

mesmas três duplas ficaram responsáveis por uma das três etapas do experimento 

que seriam: as determinações do volume do picnômetro; da densidade da solução 

de hidróxido de sódio e da densidade da solução de ácido clorídrico. O que para 

Costa; Paraguaçu; Mercado (1996) se caracteriza como interação cooperativa. 

A Figura 24 demonstra que na interação colaborativa 82% dos alunos 

compreenderam de forma mais eficaz os resultados obtidos nos experimentos, 

enquanto que na interação cooperativa apenas 59% dos alunos. Os resultados 

obtidos provieram dos dados coletados na entrevista semiestruturada aos alunos 

das disciplinas de MTQ e MCO quando se questionou aos discentes dessas 

disciplinas: 

A Realização das tarefas em grupos, em que cada participante recebe uma 

tarefa específica, sendo que no final há um agrupamento dos resultados obtidos se 

mostra eficiente na sua construção do conhecimento?  (Pergunta realizada com os 

discentes da disciplina experimental de Medidas e Transformações Químicas - MTQ) 

A Realização das tarefas em grupos, onde cada participante recebe uma 

determinada tarefa em que pode-se colaborar na resolução da tarefa específica do 

outro, se mostra eficiente na sua construção do conhecimento?  (Pergunta realizada 

com os discentes da disciplina experimental de Manipulação de Compostos 

Orgânicos - MCO). 

O discente H comenta sobre a aula de Deliquescência e Eflorescência: 

 

Não consegui compreender bem quais compostos eram de fato 
eflorescentes ou deliqüescentes, o que ao meu ver foi devido cada um ter 
executado uma das etapas do experimento, apesar de no final haver entre 
nós o debate dos resultados obtidos. 

 

Enquanto o discente F acrescenta outro exemplo de situação na aula de 

MCO: 

Enquanto eu extraia o pigmento de licopeno ele [Discente E] que estava em 
outra etapa do experimento foi me explicando como eu poderia trabalhar 
esse assunto com meus alunos me utilizando de outros pigmentos, como 
lápis de cor. 
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Figura 24 - Comparação das interações colaborativa e cooperativa e o seu impacto no processo de 
aprendizagem nas disciplinas experimentais de ETE/MCO e MTQ do curso de Licenciatura plena em 

Química da SEDIS/UFRN 
 

 

Fonte: Própria 

 

Os resultados mostram que em um ambiente de laboratório da EaD, as 

interações colaborativas dos alunos interagentes no processo de aquisição do 

conhecimento mostrou-se mais eficaz que a cooperação, pois os processos de 

interação colaborativa promovem uma maior troca afetiva nos diálogos entre os 

participantes interagentes e instigam-nos a assumir uma postura de compromisso 

com o conteúdo, além de oportunizar a troca concreta de informações, 

transformando-as em conhecimento.  

O discentes G se manifesta: 

 

As questões que foram levantadas pelos outros do grupo enquanto 
executávamos a obtenção do β-caroteno no extrato de tomate me fez 
perceber dois aspectos: o primeiro que tínhamos o mesmo objetivo a 
alcançar e o segundo é que me fazia se aproximar mais de meus colegas.  
 
 

O respectivo discente comprova em sua afirmação que interações 

colaborativas no ambiente de laboratório promovem uma maior troca afetiva e 

consequentemente ajudam na construção do conhecimento desejado. 

É importante, também, verificar que na fala do discente acima, ainda é 

possível perceber que existe uma relação entre motivação e afetividade, fazendo-

nos acreditar que o uso de estratégias afetivas como momentos de discussões e 
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trabalhar as aulas experimentais com ênfase em praticas colaborativas é um meio 

de se chegar à motivação dos discentes. 

O discente E, ao discorrer sobre sua percepção com relação ao que foi 

vivenciado na aula experimental do comportamento cromatográfico dos extratos de 

licopeno e do β-caroteno por camada delgada, não se manifestou como aluno, mas 

falou como professor, já que também atuava como tal: 

 

Interagir com todos os grupos durante o isolamento dos pigmentos de 
licopeno e beta-caroteno não permite surgir assuntos que não são de 
interesse dos demais, já que torna a aula instigante. [...] o que se ver são 
bons questionamentos, né. 

 

Já os discentes J e H demonstram sua angustia em não compreender o que 

ocorreu em determinado parte dos experimentos de deliqüescência e eflorescência e 

determinação das densidades das soluções de hidróxido de sódio e da solução de 

ácido clorídrico na disciplina de MTQ do livro 07 e 11 respectivamente: 

O Discente J se manifesta:  

 

Não consigo ver relação do valor da massa obtida na balança analítica ao 
pesar o vidro relógio com o reagente de carbonato de sódio com a massa 
encontrada por nosso colega [Discente H]. (...) Os valores encontrados 
aparentam não possuir uma relação entre eles. 

 

O Discente H explica: 

 

Somente quando compartilhamos no final de todo o experimento é que 
compreendi como chegar a densidade da solução de hidróxido, mas durante 
as tentativas me sentir angustiada, pois algo me dizia que tinha relação com 
as outras etapas do experimento.  
 

 

5.3 BUSCANDO NO ERRO UMA IDENTIDADE AFETIVA NAS DISCIPLINAS DE 

ETE E MCO 

 

Nesta pesquisa, o erro foi visto como algo útil e necessário ao processo de 

aprendizagem, apesar de estar mais associado a aspectos punitivos, que causam 

desconforto e quebra dos vínculos afetivos entre tutor-aluno.  

Pinto (2000), através de seus estudos, localizou que o erro tem uma 

compreensão conceitual insuficiente, pois – a partir dele – pode-se trabalhar o 
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conhecimento, além de ser uma etapa necessária no desenvolvimento cognitivo 

(PIAGET, 1989). 

Neste contexto, seguiram-se algumas orientações de Rico (1998 apud 

PINTO, 2000), das quais listamos os principais eventos de erro nas mesmas aulas 

experimentais do item 6.1, ou seja, osmose e fenômenos experimentais das 

propriedades coligativas (aula 08 de ETE); colóides e o efeito Tyndall (aula 09 da 

disciplina de ETE); células galvânicas comerciais e corrosão (aula 11 da disciplina 

de ETE); isolamento e purificação de pigmentos de vegetais (livro 06 da disciplina de 

MCO); caracterização de hidrocarbonetos (aula 08 da disciplina de MCO); 

caracterização de álcoois e do fenol (aula 10 de MCO) e ensaios qualitativos para 

compostos orgânicos (aula 11 da disciplina de MCO), além das aulas de 

determinação da velocidade das reações químicas; determinação de densidades de 

soluções aquosas e da Titulação Ácido-Base (livro 08, 11 e 12 da disciplina de 

MTQ). Enumerando a distribuição de suas freqüências; classificando-os e 

agrupando os erros em três categorias: sistemáticos, aleatórios e grosseiro (Figura 

25), constatou-se que 65,5% são provenientes de erros aleatórios definidos como 

naturalmente decorrentes da própria experiência, uma vez que o rigor absoluto ou 

reprodução exata dos valores em sucessivas medições não são de esperar. Essa 

classificação mostrou-se importante para facilitar o estudo desses erros 

provenientes dos alunos e como esses se comportam em situações em que este 

erro aparece. No entanto, para este trabalho iremos focar para o erro sistemático, 

por ter sido o de maior presença após o erro aleatório e, sobretudo, por ser passível 

de identificação e correção.  
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Figura 25 - Classificação dos principais erros surgidos nas aulas experimentais do curso de 
Licenciatura plena em Química da SEDIS/UFRN 

 

 

Fonte: Própria 

 

No primeiro instante dessas aulas, nas três disciplinas experimentais, 

verificou-e que o surgimento do erro sistemático ocorreu em 76,2% e trazia aos 

discentes um sentimento de frustação e em alguns casos de desmotivação (Figura 

26), ao contrário dos demais erros observados.   

 

Figura 26 - Percentual de alunos que com o surgimento do erro causou alguma sensação emotivo-
afetiva antes da intervenção do professor-tutor do curso de Licenciatura plena em Química da 

SEDIS/UFRN 
 

 

Fonte: Própria 
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Ilustrando justamente como o erro poderia trazer um sentimento negativo ao 

aluno, é interessante observar o que diz o discente D: “A pessoa se deslocar tantos 

quilômetros para ver algo que não dá pra chegar a nenhum resultado é 

desestimulante”.  

Essa afirmação do discente D ocorreu na prática de cromatografia da 

disciplina de MCO (livro 06). O erro sistemático ocorrido nesta prática que ocasionou 

tanta desmotivação e frustração se referiu ao isolamento do beta-caroteno em CCD. 

No procedimento, o extrato de tomate utilizado apresentava uma concentração 

insuficiente deste pigmento para possibilitar seu isolamento por esta técnica. E por 

se tratar de um erro sistemático, o mesmo foi reproduzível em novas tentativas. 

Quanto às demais aulas, os erros sistemáticos observados durante as práticas 

puderam ser subclassificados em: erros sistemáticos instrumentais: falta de 

calibração da balança; qualidade do instrumento de medida, ajuste do zero; erros 

sistemáticos ambientais: temperatura e umidade; e, sobretudo, em erros 

sistemáticos, devido a falhas de procedimento do observador: Efeito de paralaxe 

(não alinhamento correto entre o olho do observador e o menisco de vidrarias). 

Mais adiante, mostraremos como o professor-tutor tratou esses erros 

sistemáticos nessas aulas. 

O estudo do erro sistemático e seu efeito no estado emocional-afetivo nas 

aulas experimentais citadas anteriormente consideraram-se um fator que pode se 

mostrar interessante para uma aprendizagem significativa e não mecanicista, pois 

permitiu ao professor-tutor tentar compreender como o aluno pensa, que tipo de 

raciocínio ele faz, qual a interpretação do problema, causas que permitem obter 

pistas de como ajudar na construção do conhecimento.  

O discente F deixou transparecer como ele interpretou o problema na aula de 

Isolamento e purificação de pigmentos de vegetais por CCD: 

 

Eu vi que a fase fixa utilizada [sílica] é polar, então com o uso do eluente 
clorofórmio posso verificar quem seria mais polar: se o licopeno ou β-
caroteno. Mas, como não ocorreu a corrida nunca imaginaria que seria 
devido ao extrato utilizado. 

  
 

Dessa forma o erro sistemático deixou de ser visto como um fim e passou a 

ser um meio de conhecer o aluno e as suas dificuldades. Na verdade, o erro deixou 
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de apresentar um caráter depreciativo e passou a ser encarado como uma 

ferramenta afetiva de auxílio no processo de aprendizagem. 

A intervenção do professor-tutor frente aos alunos para “desestabilizá-los” 

frente ao erro seguiu baseado nas cinco ações propostas por Macedo (1994 apud 

ALENCAR, 1994, p. 119-140) que seriam: 1) Observação: fazer com que o aluno 

questione o problema e o observe: “onde foi que eu errei? Por quê?”; 2) 

Reconstituição: descrever as ações que está realizando ou já realizou: “como eu 

cheguei a esta compreensão?”; 3) Antecipação: projetar, imaginar, planejar o 

resultado de uma situação; “o que será que vai acontecer se fizermos desta forma?”; 

4) Comparação/verificação/ contraposição: decidir sobre um ponto de vista a partir 

de outras respostas (do grupo): “como resolvestes esta equação desta maneira? 

Como conseguistes esta resposta? Por que achas que a tua resposta está diferente 

da resposta dos demais alunos?”; 5) Explicação/justificativa: responder ao “porquê” 

e “como você sabe”: “o que achas que a questão pediu?”.  

Para ilustrar como se deu de fato essa intervenção, exemplificaremos essas 

ações sugeridas por Macedo (1994) na aula do livro 06 de MCO: identificado o erro 

surgido na aula de isolamento de pigmentos, o desafio foi utilizar este erro 

sistemático como uma ferramenta afetiva de auxílio no processo de aprendizagem 

desses discentes. Para isso, no primeiro momento do surgimento deste erro, 

buscou-se fazer o aluno questionar seu procedimento e pensar em toda a prática a 

fim de poder identificar o que estaria levando-o ao erro; Essa atitude do professor-

tutor de fazer o aluno observar e reconstituir seus passos da prática levou alguns 

alunos a questionar que o erro estava sendo proveniente do extrato de tomate 

utilizado; após isso, fez-se com que planejasse a repetição da aula com outro 

extrato. O professor-tutor já tinha conhecimento de que com o uso de alguns 

extratos comerciais não se conseguiam obter resultados satisfatórios, por isso o 

mesmo guardava outro extrato de tomate com o qual se conseguiam obter bons 

resultados no isolamento do beta-caroteno. Essa atitude estimulou momentos de 

discussão com os alunos e, sobretudo, faz do erro sistemático uma ferramenta 

afetiva e conseqüentemente de motivação. Portanto, tendo sido levantado o 

questionamento sobre um ponto de vista a partir das respostas dos alunos. 
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A afirmação do discente F mostra bem a importância da intervenção do 

professor-tutor perante o erro observado: 

 

Quando vi que não foi possível estabelecer a polaridade do licopeno e do 
Beta-caroteno me sentir pra baixo, mas com a explicação do tutor acabei 
percebendo algo que ainda não havia pensado que foi sobre como ocorre a 
fabricação de produtos alimentícios. 
 

Às vezes, os alunos compareciam à aula experimental esperando obter 

sucesso nas atividades experimentais. Quando algo ocorria fora do esperado, 

desencadeava no aluno uma série de emoções, o que indica que esse aluno estava 

fora da zona de conforto. O professor-tutor, se for perspicaz nestes momentos, 

poderá interferir positivamente de forma que não cause desestímulo ao aluno; se 

não for, poderá comprometer o processo de aprendizagem. Luckesi (1996), afirma 

isso quando diz que  

 

Há que se observar que o erro como manifestação de uma conduta não-
aprendida decorrer do fato de que há um padrão já produzido e ordenado o 
qual direciona o avanço da aprendizagem do aluno e, conseqüentemente a 
compreensão do desvio possibilitando a sua correção inteligente. 
 

A estratégia afetiva básica abordada enfatizou alguns pensamentos de 

Bacquet (2001), em relação a este tema, buscou mostrar que o conhecimento é 

construído através de erros e acertos. E se verificou que o erro sistemático 

encontrado no procedimento experimental gerou, na maioria dos casos, novas ideias 

em 87,9% dos alunos na tentativa do acerto, como, por exemplo, para extração do 

licopeno e do β-caroteno em que o erro observado nessa aula fez muitos alunos 

questionarem e compreenderem processos de fabricação de alimentos e a 

legislação destes produtos (Figura 27).  
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Figura 27 - Percentual de alunos que sentiram no erro novos caminhos no processo de 
aprendizagem após intervenção do professor-tutor do curso de Licenciatura plena em Química da 

SEDIS/UFRN. 
 

 

Fonte: Própria 

 

É interessante observar as falas dos discentes A e E que mostram alguns 

questionamentos surgidos ao se trabalhar o erro sistemático: 

Discente A se manifesta: 

 

É impressionante ver na prática que existem produtos de empresas que 
colocam em seus produtos concentrações maiores que a exigida pela 
ANVISA seria com a intenção de aumentar a qualidade do produto? [...] 
outro produto que devem colocar um percentual maior do que o mínimo 
exigido de 4% do ácido acético é algumas marcas de vinagre de cozinha. 
 
 

Já o discente E complementa a fala do discente acima: 

 

Começo a entender essa relação da legislação com a produção de extrato 
de tomate pelas empresas. [...] Fabricando um produto com apenas o 
percentual exigido pela legislação de polpa de tomate o lucro da empresa 
deve aumentar. 
 

  Por isso, este processo de busca pode ser avaliado positivamente, pois 

valorizou as emoções dos alunos, ao reconhecer o lado negativo do erro. 

Os discentes E e H falam da importância da intervenção do professor-tutor 

para a o surgimento de novos questionamentos e conseqüentemente causar a 

motivação mútua entre os alunos: 

87,9%

12,1%

Com o erro e uma 
intervenção afetiva do tutor  
gerou novas ideias

Com o erro e uma 
intervenção afetiva do tutor  
foi indiferente
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O Discente E se manifesta: “Se não tivéssemos utilizado primeiramente um 

extrato de tomate de menor qualidade para depois usar um de melhor qualidade 

provavelmente nunca surgiria essa ideia”.  

O Discente H complementa sobre o erro surgido na aula do livro 11 de MTQ: 

 

Percebi que estava obtendo sempre massas maiores que as reais e 
acreditava estar realizando o procedimento de forma errada, mas vi que o 
erro era proveniente da descalibração da balança e o tutor me fez pensar da 
importância da calibração não somente para essa prática como para as 
indústrias.   

 

Seguindo algumas idéias da teoria construtivista, o erro sistemático não foi 

considerado como o oposto do certo nas respectivas aulas experimentais. Vale 

salientar que o erro sistemático nestas aulas foi tampouco tratado com complacência 

ou rigor.  

Seguindo uma ótica do construtivismo, trabalharam-se os erros e acertos 

como algo inevitável e que fazem parte intrínseca do processo. Tratar o erro numa 

perspectiva de algo bom foi uma estratégia encontrada para possibilitar no ambiente 

de laboratório um fortalecimento dos vínculos afetivos entre o professor-tutor e os 

alunos.  

Com a intervenção do professor-tutor e identificando o tipo de erro 

ocasionado, e o seu efeito emotivo neste aluno, e considerando o seu perfil, se 

conseguiu levar o aluno de um sentimento negativo a um sentimento positivo em 

cerca de 88% dos casos (Figura 28). 
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Figura 28 - Percentual de alunos que com o surgimento do erro causou  alguma sensação emotivo-
afetiva depois da intervenção do professor-tutor do curso de Licenciatura plena em Química da 

SEDIS/UFRN 
 

 .  

Fonte: Própria 

 

5.4 TRABALHANDO O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO ALUNO POR MEIO 

DE UM DIAGRAMA COM DINÂMICAS COGNITIVAS NO ESPAÇO EMOTIVO-

COGNITIVO 

 

Na EaD existem manifestações, pouco vistas no ensino presencial, de 

interesse genuíno pelo outro, tanto em nível das ideias quanto da vida pessoal 

(KORT; REILLY; PICARD, 2006). Disso, resulta a importância de propor nesta 

pesquisa a construção de um ambiente afetivo de aprendizagem que é o laboratório 

de aplicação de aulas experimentais da EaD, do polo de Currais Novos/RN, no curso 

de Licenciatura plena em Química em que se obteve algumas conclusões. 

A identificação do estado emotivo-afetivo dos alunos ocorreu nas aulas 

experimentais das disciplinas de ETE, MCO e MTQ, descritas no item 6.1, tendo 

buscado a melhor escolha da tática afetiva para realizar intervenções distintas 

baseados em linguagens verbais e corporais (Figura 29 e Tabela 01).  

 

 

 

 

8,2%

89,8%

2,0%

Sentimento negativo

Sentimento positivo 

Sentimento indiferente
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Figura 29 - Procedimento seguido para a escolha das táticas afetivas nas aulas experimentas do 
curso de Licenciatura plena em Química da SEDIS/UFRN 

 

 

Fonte: JAQUES; VICARI, 2005 

 

Os trabalhos de Izard (1992) revelam que emoções negativas induzidas no 

aluno podem prejudicar o seu desempenho em tarefas cognitivas. E emoções 

positivas possuem um efeito contrário. A Figura 4 sugere seis possíveis eixos de 

emoção que possam surgir no curso de aprendizagem. Na Figura 5, a valência 

positiva (mais prazerosa) às emoções estão à direita, a valência negativa (mais 

desagradável) às emoções estão à esquerda. O eixo vertical da figura é o que 

chamamos de eixo de aprendizagem, e simboliza a construção do conhecimento 

para cima, e o  descarte de equívocos para baixo.   

Este diagrama, extraído de Kort, Reilly e Picard (2006) mostrou-se ideal para 

definirmos o estado emotivo-afetivo em que o aluno se encontrava em dado 

momento, ou seja,  no Quadrante I ou II procuraram-se inserir os alunos mais 

curiosos ou fascinados com o experimento proposto na aula de laboratório  

(Quadrante I), e colocou os alunos que se apresentavam aparentemente confusos e 

motivado a reduzir a confusão (no Quadrante II).  

Em ambos os casos, esses alunos estavam na metade superior do espaço 

emotivo, pois o foco deles estava em processo de construção do conhecimento.  O 

espaço emotivo aqui era tratado de forma onde o aluno que se movesse entre os 

quadrantes I e II, assim como, quando necessário para baixo na metade inferior do 

diagrama (quadrante III) para deixar de lado equívocos e ideias improdutivas; o erro 

passaria a ser compreendido como parte do processo de aprendizagem e que 
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deveria ser diagnosticado criteriosamente a fim de levá-lo ao quarto quadrante que 

representa a esperança e novas buscas.  

Dessa forma, uma grande questão educacional oculta no ensino presencial 

era enfatizada, que é quando os professores apresentavam uma teoria na sala de 

aula, e este aspecto relacionado à construção do conhecimento quase sempre era 

omitido aos alunos. Nesta pesquisa, a importância de demonstrar que o 

conhecimento é construído através de erros e acertos, levando os alunos a passar 

por todos os quadrantes envolvidos com uma gama de emoções que acabou não 

criando desavenças nos laços afetivos, e sim, o fortalecimento e maior aprendizado. 

O uso do diagrama mostrou-se eficaz, mas por vezes, requereu um senso alto 

de sensibilidade do professor-tutor para identificar nos discentes as diversas 

emoções que ocorrem naturalmente no processo de aprendizagem. 

É importante ressaltar que se pretendeu mostrar ao aluno a natureza do 

aprendizado laboratorial do ensino de química que é naturalmente cíclico, 

compreendendo o real processo de aprendizagem em que os erros acompanhados 

de frustrações e equívocos estão presentes.   

A tabela 6 mostra algumas atitudes geradas pelo professor-tutor em cada 

evento produzido pelos alunos no laboratório nas aulas experimentais citadas no 

item 6.1. A pretensão foi manter os discentes motivados, de forma que não 

permitisse se ao aluno apresentar um sentimento de incapacidade por um momento 

longo. Desse modo, a referida tabela demonstra qual foi a ação imediata do tutor de 

disciplinas experimentais em momentos específicos da execução da aula.  
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Tabela 6 - Atitudes do professor-tutor mediante evento observado nos discentes 

Evento 

 

Atitude desencadeada pelo professor-tutor para manter 

a motivação afetiva na aula experimental (intrínseca e 

extrínseca) 

 

O discente forneceu uma 

atitude/resposta incorreta na 

aula prática. (Evento 1) 

O professor-tutor apresenta uma expressão facial empática 

mostrando que ele entende as dificuldades que o aluno 

está tendo 

 

O discente forneceu uma 

atitude/resposta correta na 

aula prática. (Evento 2)  

O professor-tutor mostra qual a nova habilidade que foi 

adquirida, uma vez que o aluno está motivado para 

aprender novas coisas. 

Discente não realizou a 

atividade. (Evento 3) 

O professor-tutor apresenta uma mensagem de incentivo 

para que o aluno continue se empenhando, bem como uma 

ajuda para auxiliar o aluno a superar suas dificuldades. 

 

O discente desistiu de seguir a 

aula experimental. (Evento 4) 

O professor-tutor apresenta algumas curiosidades sobre o 

assunto para motivá-lo. 

Discente finalizou a aula 

experimental com seriedade e 

paciência. (Evento 5) 

O professor-tutor o congratula. 

Discente pediu ajuda.  

(Evento 6) 

O professor-tutor oferece ajuda explicando, para alguns 

casos, a importância da ajuda. 

Enquanto o discente está 

realizando a aula 

experimental. (Evento 7) 

O professor-tutor o observa, podendo encorajá-lo a fazer 

maiores esforços. 

O discente mostra grande 

esforço na execução da 

prática proposta. (Evento 8) 

O professor-tutor reconhece os seus esforços e encoraja a 

manter os seus esforços. 

Se o discente nega receber 

ajuda do professor-tutor. 

(Evento 9) 

O professor-tutor se desculpa por atrapalhar o aluno. Em 

alguns casos, o professor-tutor explica a importância da 

ajuda e oferece ajuda ao aluno novamente. 

O discente é ocioso. 

 (evento 10) 

O professor-tutor mostra uma curiosidade sobre o assunto 

e o incentiva a fazer as tarefas da aula experimental. 

 

Fonte: JAQUES; VICARI (2005), adaptado. 

 

A tabela 6 exemplifica de forma resumida que ao aluno que possuía 

orientação intrínseca e se sentia frustrado porque não havia realizado a tarefa 

corretamente ou forneceu uma resposta incorreta (evento 1), o professor-tutor 

apresentava uma expressão facial empática mostrando que ele entende as 

dificuldades que o aluno estava tendo. Como o aluno intrínseco geralmente faz 

grandes esforços, o professor-tutor oferecia-lhe uma ajuda. O discente que quando 
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falhava acabava sentindo que não era capaz de realizar a atividade proposta quando 

ele falhava, geralmente não fazia muito esforço quando tinha dificuldades porque 

realizar mais esforços significa falta de competência para ele. O professor-tutor 

apresentava uma mensagem para aumentar as crenças do aluno sobre a sua 

competência e dizia para o discente que ele é capaz de realizar a tarefa com um 

pouco mais de esforço. A ideia era mostrar para o discente com motivação 

extrínseca que se ele não teve sucesso na atividade, isso não significava falta de 

competência, mas que ele pode obter resultados melhores com mais esforço. 

Quando o aluno que tem motivação intrínseca está satisfeito porque ele 

cumpriu uma tarefa que lhe interessava com sucesso (evento 2), o tutor mostra qual 

a nova habilidade que foi adquirida, uma vez que o aluno está motivado para 

aprender novas coisas. O aluno que tem motivação extrínseca sempre está satisfeito 

pelo sucesso nas tarefas, uma vez que ele pensa que isto comprova a sua 

competência. Nestes casos, o agente o parabeniza fortemente por seu desempenho 

a fim de manter a sua motivação, desde que tais alunos precisam da aprovação de 

seu tutor. 

O fato de os discentes não cumprirem uma tarefa (evento 3) não significa falta 

de esforço, mas por muitas vezes se observou uma dificuldade para efetuá-la. Por 

isso, o professor-tutor se apresentou com uma mensagem de incentivo para que o 

aluno continuasse empenhando-se, bem como uma ajuda para auxiliar o aluno a 

superar suas dificuldades. Quando um aluno intrinsecamente motivado estava 

emocionalmente indiferente (ele não está nem satisfeito nem desmotivado, pois 

acredita que o tema não é importante nem interessante), o tutor lhe apresentava a 

nova habilidade que poderia adquirir com o tal tema para motivá-lo, bem como uma 

orientação específica para ajudá-lo a continuar na solução do problema.  

O aluno orientado ao desempenho se decepcionava quando não terminava 

uma tarefa, pois avaliava isso como uma falta de competência. Nesse caso, o 

professor-tutor apresentava uma mensagem com a finalidade de aumentar a sua 

auto-eficácia (a imagem que ele tem de si próprio, de suas competências), uma vez 

que as crenças desse aluno que dizem respeito a sua competência diminuíam com o 

fracasso. O tutor também tentava incentivar o aluno a fazer mais esforço, pois estes 

alunos se empenham menos, já que associam esforço à falta de competência da 

parte deles. Caso o aluno não estivesse decepcionado, é que ele não achou o 

assunto interessante; neste caso, o tutor destacava as curiosidades do assunto. 
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Brewster e Farger (2000) sugerem que apresentar as curiosidades de um assunto 

que sejam relevantes à vida do aluno é uma tática eficiente para motivá-lo. 

Quando um aluno intrínseco desistia de finalizar a aula experimental (evento 

4), se ele estava emocionalmente indiferente, isso significa que ele não estava 

interessado no tema relacionado ao assunto e, nesse caso, o tutor apresentava 

algumas curiosidades sobre o assunto para motivá-lo. Se ele estava frustrado, o 

agente o encoraja a continuar tentando e oferecia uma ajuda.  

Para os alunos (extrínsecos e intrínsecos) que estavam contentes porque 

finalizaram a aula experimental de forma satisfatória e com sucesso (evento 5), o 

professor-tutor os congratulava. No entanto, na situação de um aluno pedir ajuda 

(evento 6), o professor-tutor oferecia ajuda. Se o aluno extrínseco estava com 

vergonha de pedir ajuda porque para ele isso significava falta de competência, o 

professor-tutor explicava a importância da ajuda, além de oferecer ajuda. 

Nos momentos em que o discente estava realizando a aula experimental 

(Evento 7) o professor-tutor o observava para identificar possíveis alterações no seu 

estado emotivo que possam causar obstáculos a aquisição do conhecimento 

desejável.  

No caso do discente que estava mostrando grande esforço na execução da 

prática proposta (Evento 8), o professor-tutor o encorajava a manter o foco da aula 

experimental incentivando-o de forma a estimulá-lo a se esforçar mais com o uso de 

questionamentos relacionados à resolução do problema e se utilizava de palavras de 

motivação.  

Se o aluno negava ajuda do agente (evento 9) e ele estava aborrecido 

porque o agente o estava incomodando, o agente se desculpava por atrapalhar o 

aluno. Caso o aluno extrínseco estivesse com vergonha e negava ajuda porque se 

sente desconfortável ao aceitá-la, o tutor explicava a importância da ajuda e oferece 

ajuda ao aluno novamente. 

Se o aluno estava havia algum tempo ocioso (evento 10) e é intrínseco, isso 

poderia significar que ele não estava achando o conteúdo suficientemente 

interessante, então nesse caso o tutor mostrava uma curiosidade sobre o assunto. 

Se ele é extrínseco, ele devia estar parado porque a tarefa necessitava de mais 

esforço, assim o tutor o incentiva a fazer mais esforço. 

Enfim, essa relação do professor-tutor com os discentes nessas aulas 

experimentais do polo de Currais Novos foram pautadas em um conjunto de ações 
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articuladas de cunho motivacional a fim de propiciar um ambiente onde as emoções 

que são disparadas, para cada evento, sejam identificadas e mostradas sua relação 

com a aprendizagem. É, segundo os psicopedagogos, uma maneira de como as 

emoções afetam a aprendizagem (PIAGET, 1989; VYGOTSKY, 1993; GOLEMAN, 

1996), sendo portanto, incontestável o papel perturbador ou acelerador da 

afetividade na aprendizagem (PIAGET,1989).  

No que se trata da criação deste ambiente em que se realizou o trabalho de 

tutoria com base na afetividade houve, também, outras estratégias sugeridas por 

Netto e Perpétuo (2010) as quais são essenciais na EaD para a consolidação deste 

ambiente que tem a dicotomia aprendizagem-afetividade, tais como: a agilidade no 

retorno aos atores envolvidos, a habilidade de gerenciar grupos e pessoas, de 

descobrir e valorizar talentos, a capacidade de manter o interesse dos participantes, 

a demonstração de preocupação e atenção com todos os discentes, o 

estabelecimento de regras e combinações para os momentos constrangedores ou 

polêmicos. E, ainda, sobretudo, acreditar na capacidade de aprendizagem de cada 

um dos envolvidos deixando fluir a emoção, a imaginação, os sentimentos, a 

aproximação e a afetividade durante todo o processo de aprendizagem. 

Por fim, podemos afirmar que os momentos de discussão acabaram se 

tornando uma forma de incluir nas aulas práticas a interação colaborativa, pois se 

procurou concentrar especificamente nas relações cognitivas das trocas acontecidas 

nas aulas experimentais. Crook (1998) revela que os estudos concernentes à 

aprendizagem colaborativa têm-se concentrado especificamente nas vantagens 

cognitivas que decorrem das trocas acontecidas em trabalhos colaborativos. 

 

5.5 A RELAÇÃO DO USO DE ESTRATÉGIAS AFETIVO-MOTIVACIONAL PARA 

DIMINUIÇÃO DA EVASÃO 

 

As estratégias afetivas discutidas no corpus deste trabalho e utilizadas pelo 

professor-tutor na segunda unidade nas disciplinas experimentais de ETE, MCO e 

MTQ, dentre outras, foram: trabalhar o processo de aprendizagem do aluno por meio 

de um diagrama com dinâmicas cognitivas no espaço emotivo-cognitivo; tratar o erro 

sistemático como algo bom no processo de aprendizagem e conduzir as aulas 

buscando a interação colaborativa com o auxilio de momentos de discussão entre 

determinadas etapas dos experimentos ministrados no laboratório do polo de Currais 
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Novos/RN. Tais estratégias transpareceram efetivas em diminuir a evasão dos 

alunos nessas disciplinas de ETE, MTQ e MCO quando se comparam as primeiras 

aulas realizadas no laboratório que correspondem à primeira unidade e para as 

quais não se adotaram práticas afetivas entre os alunos dessas disciplinas. As aulas 

citadas em que não se buscou um ambiente pautado na afetividade foram: princípio 

dos métodos experimentais em físico-química (livro 03 da disciplina de ETE); 

Calorimetria (livro 04 da disciplina de ETE); ponto de fusão e ponto de ebulição (livro 

01 da disciplina de MCO); densidade e solubilidade (livro 02 da disciplina de MCO); 

isolamento de produtos naturais por arraste de vapor e extração via soxhlet (livro 04 

da disciplina de MCO); manuseio de materiais mais usados no laboratório (livro 03 

da disciplina de MTQ) e evidências da ocorrência de transformações químicas e 

rejeitos químicos (livro 06 da disciplina de MTQ). 

Portanto, encontramos que quando se buscaram inserir os discentes em um 

ambiente afetivo de aprendizagem na segunda unidade das disciplinas de ETE, 

MCO e MTQ usando, para isso, um ambiente pautado em práticas afetividade, 

alcançou-se o percentual de 100% de participação dos alunos nestas disciplinas 

experimentais de ETE e MCO (Figuras 31 e 32).  

 

Figura 30 - Percentual dos alunos que realizaram as aulas experimentais das disciplinas 
experimentais ETE e MCO, no semestre 2009.1 na primeira unidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 
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Figura 31 -  Percentual dos alunos que realizaram as aulas experimentais das disciplinas 
experimentais ETE e MCO, no semestre 2009.1 na segunda unidade. 

 

 

Fonte: Própria 

 

O gráfico 23 e 24 (ver gráficos) demonstra de fato que os alunos da EaD na 

sua grande maioria, tem uma característica em comum, que é a solidão, isto é, uma 

sensação de abandono que o cerca durante todo o curso, principalmente quando 

não ocorre uma maior interação entre os atores deste processo. Porém, quando, 

ocorreu um diálogo afetivo entre o professor-tutor de disciplinas experimentais e 

seus educandos e entre os próprios discentes, foi possível observar que o 

percentual de participação das aulas experimentais aumentou de forma significativa, 

fato este que evidencia a importância do professor-tutor como agente fomentador 

deste processo de interação e conseqüente aprendizado.  

Veja o que o discente C comenta: 

 

Esses momentos no laboratório tem sido uma boa oportunidade de criar 
laços de amizade com os demais colegas. [...] E muitas vezes devido a 
esses laços temos um comprometimento com o colega que me impede de 
faltar algumas aulas no laboratório, né. 

 

De forma semelhante, a disciplina experimental de MTQ alcançou uma 

diminuição na evasão dos alunos quando se colocou a afetividade como centro do 

processo de aprendizagem. A Figura 32 e a Figura 33 demonstra a freqüência dos 

alunos nas aulas de laboratório e justifica a ausência daqueles que não 

compareceram as aulas de MTQ. Nesses dois momentos distintos, onde na primeira 

100%
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de forma 

efetiva

Participaram 

de forma 

efetiva



131 

 

 

unidade se enfatizou as aulas Manuseio de Materiais mais usados no laboratório 

(livro 03 da disciplina de MTQ) e Evidencias da Ocorrência de transformações 

Químicas e rejeitos Químicos (livro 06 da disciplina de MTQ) não se criou um 

ambiente afetivo, o que já na segunda unidade em que se teve as aulas de 

determinação da velocidade das reações químicas; Determinação de densidades e 

preparo de soluções aquosas em unidades físicas de concentração e da Titulação 

Ácido-Base (livro 08, 11 e 12 da disciplina de MTQ), se procurou adotar as mesmas 

estratégias afetivas, descritas anteriormente para as disciplinas de MCO  e ETE.  

Os resultados encontrados mostram que um percentual de 81,8% dos 

alunos não cumpriram as aulas experimentais na primeira unidade. No entanto, na 

2º unidade observamos que houve um aumento significativo passando de 18,2% 

para 54,5%. Portanto, podemos afirmar que isso se deu mediante a uma abordagem 

pautada na afetividade causando um aumento de quase 200% na participação e 

permanência desses alunos nas aulas experimentais de MTQ. 

 

Figura 32 - Percentual de participação dos alunos nas aulas experimentais de MTQ do curso de 
Licenciatura plena em Química da SEDIS/UFRN 

 

 

Fonte: Própria 
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Figura 33 - Percentual dos alunos que compareceram as aulas experimentais da disciplina de MTQ. 

 

Fonte: Própria 

 

Durante o período da pesquisa, é notável que coube ao professor-tutor de 

disciplinas experimentais criar espaços que favorecessem e estimulassem a 

interação entre os participantes das disciplinas experimentais a distância, pois para 

Freire e Piaget “[...], um sujeito tem mais chances de aprender quando aprende a 

agir conjuntamente, na relação com o outro, quando podem dialogar na busca de um 

novo conhecer, fortalecendo as trocas que ocorrem.”  
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6 CONCLUSÕES 

 

Os resultados da pesquisa realizada, embora não possam ser generalizados 

para todos os tutores, alunos e cursos de licenciatura plena em Química da EaD, 

trouxeram contribuições importantes para quem está envolvido na educação, na 

medida em que enriqueceram as informações sobre alguns dos aspectos 

relacionados às trocas afetivas e sua importância na aprendizagem e permanência 

nos cursos a distância, aspectos pouco estudados pelos pesquisadores da área de 

Química. Como observamos nos trabalhos mencionados neste artigo, a afetividade 

possui um papel importante na aprendizagem e, dessa maneira, não podem ser 

negligenciadas pelo professor-tutor. 

Ao contrário do que as pessoas não envolvidas com a EaD possam pensar, 

as trocas afetivas são possíveis nessa modalidade, embora, tais trocas sejam 

produzidas de maneira diferente, por muitas vezes, daquela que ocorre em 

situações presenciais.   

Na percepção de todos os entrevistados, as trocas afetivas ocorrem sim, nos 

cursos a distância, em diferentes situações. No entanto, como o professor-tutor 

representa a figura mais próxima junto aos alunos, tem em seu compromisso 

acrescentado a responsabilidade de promover a afetividade no ambiente de 

aprendizagem. O resultado desse relacionamento, além de propiciar o alcance de 

maior eficácia no processo de ensino aprendizagem, minimizou a evasão. O uso da 

afetividade pelo professor-tutor tornou-se importante, para que os alunos se 

sentissem mais motivados, autônomos e com isso determinados nas aulas 

experimentais. Dada a importância deste no processo de aprendizagem, ficou claro 

que o professor-tutor tem que possuir como característica pessoal, além do domínio 

técnico do conteúdo, a facilidade de comunicação e interação com seus educandos, 

de forma que caracterize em seus relacionamentos a afetividade. 

Os achados da pesquisa parecem valorizar o trabalho do professor-tutor, para 

além de organizar atividades experimentais e tirar dúvidas dos alunos. Portanto, 

acreditamos que os tutores de aulas experimentiais devem ter especial cuidado em 

relação às suas atitudes frente aos alunos, refletindo sobre as mesmas, pois se 

pode pensar que elas têm grande potencial para influenciar as atitudes dos alunos, 

em relação ao curso envolvendo trocas afetivas positivas e, conseqüentemente, a 

criação de vínculos com e entre os alunos. 
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O grau de participação de cada aluno pôde ser considerado um fator de 

desmotivação. E foi possível identificar que esse comportamento é um sinal de falta 

de afeto, de interesse, e demonstrar que deve ser entendido por parte do tutor sendo 

fundamental para impulsionar a aprendizagem discente. Podemos concluir que em 

um ambiente marcado pelo afeto positivo, é mais fácil, também, expressar 

sentimentos e pensamentos com liberdade. Por outro lado, um comportamento que 

denote falta de interesse, pode ter efeito negativo, inibindo a expressão e 

desmotivando o aluno. 

É possível concluir que a permanência ou não no curso a distância não é 

influenciada apenas pelos fatores econômicos, mas também por questões 

individuais e institucionais, por isso, o professor-tutor pode ter um papel fundamental 

na diminuição dessa evasão desses alunos, pois as estratégias pedagógicas com 

embasamento na afetividade podem ser uma ferramenta para motivar o aluno a 

permanecer no curso a distância, afinal, a evasão ocorre pela falta de identificação 

do aluno com o grupo. A importância da postura, da dedicação, afetividade e do 

senso de pertencer a um grupo foram fundamentais para o trabalho pedagógico. 

Aqui, foi possível refletir sobre a importância da interação social na aprendizagem e 

no desenvolvimento do ser humano, que adquire novos saberes a partir de suas 

várias relações com o meio, bem como se estudou a estreita relação entre 

afetividade, pensamento, comunicação e construção do conhecimento. 

O tutor de disciplinas experimentais representa-se como uma figura mais 

próxima junto aos alunos, o qual apresentou a responsabilidade de promover a 

afetividade tanto no ambiente virtual de aprendizagem, mas, sobretudo, no ambiente 

físico do laboratório de ensino a distância do polo de Currais Novos. O resultado 

desse relacionamento mostrou que, além de propiciar o alcance de maior eficácia no 

processo de ensino e aprendizagem, minimizou uma provável evasão dos discentes 

na disciplina experimental de MTQ. A construção de um ambiente de afetividade no 

laboratório do respectivo polo pelo tutor de disciplinas experimentais tornou os 

alunos mais motivados, autônomos e com isso determinado a concluir as disciplinas 

experimentais que foram utilizadas no estudo.  

A criação das estratégias afetivas abordadas neste trabalho pelo professor-

tutor da EaD abriu um espaço para revermos as estruturas implementadas até o 

momento. Ficou evidente que para um processo de aprendizagem mais efetivo em 

aulas experimentais da EaD requer espaços de aprendizagem mais afetuosos e não 
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mais estruturas rígidas que não coadunam com espaços de aprendizagens flexíveis 

e abertas, pois os alunos, não só da modalidade à distância, toleram cada vez 

menos seguir cursos uniformes ou rígidos que não correspondem a suas 

necessidades reais e à especificidade de seu trajeto de vida. O mais importante é 

que, ao ouvir todos os atores envolvidos no processo, é refletir conjuntamente e 

propor novos caminhos, afinal todos estão crescendo durante este processo ao 

compartilhar experiências e saberes, cientes que o conhecimento só pode existir 

como construção coletiva da humanidade, estamos dando um importante passo em 

direção ao futuro: o passo de quem não tem medo de errar e compartilhar. 
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ANEXO A.   QQuueessttiioonnáárriioo  ppaarraa  vveerriiffiiccaaççããoo  ddoo  ppeerrffiill  ddooss  ddiisscceenntteess  

 

1 – Por que você escolheu este curso a distância? 

(   ) Falta de opção         (   ) Conhecia o curso a distância                           

(   ) Indicado por amigos 

(   ) outro: _______________ 

2 – Antes de ingressar no curso a distância, há quanto tempo você concluíra o 

segundo grau? 

(   ) Logo que concluí, ingressei no curso a distância 

(   ) 1 ano 

(   ) 2 anos 

(   ) Mais de 3 anos  

3 – Você possui alguma atividade profissional: 

(   )Não                        (    )Sim, sou _____________________________ 

4 – Que importância a conclusão deste curso tem para a sua vida pessoal e 

Profissional? 

(   ) Muito importante          (   ) Importante       (   ) sem relevância  

5 – Quanto tempo realmente você dispõe por dia para estudar? 

(   ) 1 hora           (   ) 2 horas            (    ) mais de 3 horas                   (   ) menos de 1 

hora 

6 – Você se sente a vontade no seu polo? 

(    ) Sim             (  ) Não                        (  )Isto é indiferente 

7 – Quantas vezes você vai ao pólo? 

  (   ) Todos os dias da semana           (   ) 2 Vezes por semana           (    ) 1 Vez por 

semana                     (   ) A cada 15 dias           (  ) a cada 30 dias 

8 – Você vai ao Polo para: 

(   ) Acessar a internet           (   ) Acessar o Moodle     (   ) Tirar as dúvidas com o 

tutor 

  (   ) Participar de grupos de estudo                

9 – Você tem acesso a internet: 

(   ) Em casa           (  ) No trabalho                 (  ) No polo          (   ) Em  outros 

lugares 

10 – Em quantas disciplinas você costuma se matricular? 

(    ) 6                                 (    ) 5                             (    ) 4                                 (    ) 3 
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11 – Você acessa as salas das disciplinas quantas vezes por semana? 

(   ) Quase nunca acesso, pois meu monitor me dá todas as orientações contidas na 

página. 

(   ) Quase nunca acesso, pois não acho importante. 

(   )Quase nunca acesso, pois não tenho internet, só quando vou ao polo. 

(   ) Sempre acesso e participo dos fóruns. 

(   ) Participo de alguns fóruns, somente das disciplinas que exigem mais. 

12 – Você se acha capaz de estudar todas as disciplinas que se matriculou? 

(   ) sim, se tivesse mais tempo                       (   ) não, pois não disponho de tempo 

para estudar 

(   ) Sim, caso me dedicasse mais                   

13 – Você consegue acompanhar as aulas das disciplinas que está matriculado: 

(   ) sim                 (   )não                      (    ) somente aquelas que me exigem mais 

14 – Você considera a figura do tutor importante para o seu aprendizado? 

(   ) Sim, pois sempre estou em contato. 

(   ) Sim, pois quando precisei  sempre fui atendida. 

(   )Não, pois nunca consigo encontrá-lo. 

(   ) Não. 

15 – Como você acha que seu tutor pode auxiliá-lo no acompanhamento das 

disciplinas: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

16 – Que pontos fracos você acredita que precisa melhorar para alcançar resultados 

satisfatórios? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO B. Roteiro da entrevista semiestruturada 

 

 Dados pessoais (sexo, idade, formação) 

Nome:                                                    Sexo: (  ) M    F (  ) 

(   ) Entre 20-30    (   ) Entre 30-40 (   ) Maiores de 40 

Semestre: ______ 

Na entrevista semiestruturada que com a finalidade de se responder à pergunta 

da pesquisa: “Como a Visão Dicotômica da afetividade e cognição pode ser 

considerado como um processo educacional na modalidade de educação a 

distância? Foram elaboradas quatro questões, a serem respondidas pelos alunos: 

 

 Você considera que a afetividade no ambiente de laboratório da educação a 

distância é de fundamental importância na sua construção do conhecimento? 

 A Realização das tarefas em grupos, onde cada participante recebe uma 

tarefa específica, sendo que no final há um agrupamento dos resultados 

obtidos se mostra eficiente na sua construção do conhecimento? Por quê? 

(Pergunta realizada com os discentes da disciplina experimental de Medidas 

e Transformações Químicas - MTQ) 

 A Realização  das tarefas em grupos, onde cada participante recebe uma 

determinada tarefa em que pode-se colaborar na resolução da tarefa 

específica do outro, se mostra eficiente na sua construção do conhecimento? 

Por quê?  

(Pergunta realizada com os discentes das disciplinas experimentais de 

Experimentos de Termoquímica e Equilíbrio - ETE e Manipulação de 

Compostos Orgânicos - MCO). 

 Que fatores  você  identifica  como  pertinentes  à  mediação  (professor-

tutor/aluno  e aluno/aluno)  nas  atividades  em  grupo,  no  que  se  refere  a: 

afetividade; sociabilidade; profissionalismo? 

 

A fim  de  se  responder  à  pergunta  da  pesquisa:  O que confere o erro uma 

identidade com a afetividade? E quais são seus pontos convergentes? 
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 No momento em que aparece uma atitude que ocasionou o erro no decorrer 

do experimento, como você se sentiu? E após intervenção do professor-tutor? 

 O erro pode ser útil? E como ele deve ser tratado na sua opinião? 

 Você considera que somente com uma intervenção afetiva perante o erro é 

possível ocasionar novos caminhos no processo do seu conhecimento? 

Para responder à pergunta da pesquisa: Quais as técnicas afetivas e os 

procedimentos de ensino poderiam ser utilizados para tornar o processo de 

aprendizagem em um ambiente de laboratório do curso a distância em química mais 

eficaz? Como a especificidade da experimentação em disciplinas experimentais no 

curso de química, na modalidade a distância admite a contribuição da afetividade? 

 Os momentos de discussão ao final das aulas experimentais no laboratório do 

polo aumentam a interação afetiva entre os seus colegas e o professor-tutor? 

 Esses momentos de discussão têm alguma contribuição para a diminuição do 

sentimento de solidão? 

  Você acredita que em um ambiente de um laboratório de Química pode ter  

afetividade e que esta dá contribuição no seu aprendizado?  
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