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Resumo – O objetivo desse artigo é socializar a experiência de um curso online de 
língua portuguesa ministrado a um grupo de universitários da PUCPR em fevereiro 
de 2014. O referencial teórico fundamenta-se na Teoria de Modificabilidade Cognitiva 
Estrutural de Reuven Feuerstein,que acredita que a modificabilidade é resultante dos 
processos cognitivos e afetivos de uma pessoa desenvolvidos a partir de uma 
mediação de qualidade. O encaminhamento metodológico trabalha a partir da 
Pesquisa- Desenvolvimento e propõe a criação de ferramenta-objeto pedagógico 
como meio e/ou procedimento para resolução racional de um problema. O problema é 
a dificuldade enfrentada pelos universitários em relação ao uso proficiente da língua 
portuguesa no meio acadêmico e a solução proposta é um curso online que atenda a 
essa demanda. O presente artigo relata em detalhes os recursos disponibilizados no 
AVA que foram utilizados na execução do curso, bem como, as estratégias de ensino 
de língua portuguesa que foram aplicadas para desenvolver as atividades de leitura, 
compreensão e produção textual. Apresentam-se também, neste artigo, as 
possibilidades de aperfeiçoamento dessas estratégias utilizadas na aplicação do 
curso.Os resultados mostraram que é possível equacionar problemas de produção 
escrita com uma proposta dessa naturez 

Palavras-chaves: Produção escrita. Curso online. Mediação. 

Abstract – The aim of this paper is to show the experience of an online 
Portuguese language online training given to PUCPR university students during 
February 2014. The theoretical background is based on JStructural Cognitive 
Modifiability theory from Feuerstein, which claims that modifiability is a result of one's 
cognitive and emotional processes, developed from a quality measurement. 
Developmental research proposes the creation of a pedagogical tool as a way to solve 
a problem. This problem is the difficulty faced by university students in relation to the 
proficient use of Portuguese language in academia and the suggested solution is an 
online training. This paper also details the AVA resources and the teaching strategies 
used in the development of the training, applied on the developmentof reading, writing 
and comprehension activities. This paper also shows possible improvements of 
those strategies. The results show that it is possible to solve writing problems with 
this kind of proposition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A prática do mistério apresentada por Rachel Fiad (2009) em artigo A 

escrita na universidade, trata da dificuldade que os acadêmicos têm em relação 

às produções escritas a serem executadas na universidade. Esses problemas 

no trato com a língua materna que os alunos trazem, embora um dos pré 

requisitos para entrar na universidade seja a prova de redação e isso depois e 

doze anos de escola na qual se trabalhou incessantemente a língua 

portuguesa, precisa ser resolvido. Faz-se necessário dar ao estudante 

universitário subsídios para que domine os saberes que sustentam a produção 

escrita dando legitimidade científica ao conhecimento obtido. 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

A teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural – Reuven Feuerstein – 

embasa a experiência de aprendizagem mediada, eleita para fundamentar esta 

pesquisa. A modificabilidade é imprescindível para a adaptação do ser humano 

em qualquer momento de sua vida, é uma resposta consciente e significativa 

aos estímulos recebidos. cognitiva refere-se aos processos por meio dos quais 

se percebe, elabora e comunica informações para se adaptar e estrutural 

compreende o todo formado por partes que se relacionam (SOUZA, 2011). 

A experiência pessoal de Reuven Feuerstein levou-o a criar a Teoria da 

MCE (Modificabilidade Cognitiva Estrutural) que fundamenta a (EAM) 

Experiência Mediada de Aprendizagem. A partir da qual fica claro que as 

questões distais do desenvolvimento cognitivo: herança genética, condições 

orgânicas e/ou sócio-econômicas de um indivíduo podem ser sobrepostas pela 

questão proximal  da mediação, fator determinante para o desenvolvimento   

cognitivo. 
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Para Feuerstein qualquer pessoa pode aprender em qualquer momento 

de sua vida desde que haja mediação entre a informação e o aprendiz.  

Acredita na capacidade de modificabilidade independentemente de qualquer 

rumo preestabelecido por deficiências genéticas, neurofisiológicas ou 

experienciadas. Destaca ainda, as dimensões cognitiva e afetiva como 

elementos estruturais do ato de aprender. A mediação, portanto, é responsável 

pelo desenvolvimento de processos cognitivos. É o que garante o domínio 

cognitivo e estruturado relacionado às operações mentais.  

Nunca é tarde para mediar, portanto, nunca é tarde para aprender, 

mesmo em casos graves de privação de interações mediadas ou em casos de 

resistência às mudanças, trata-se de um processo reversível dada a 

adaptabilidade individual a partir da mediação possível (SASSON, 2007). 

Entretanto, a mediação precisa estar fundamentada, é necessário 

conhecer de que forma as pessoas aprendem para que se possa imprimir 

significado na mediação. Analisar as estratégias possíveis para saber qual a 

melhor ferramenta, qual a hierarquia de informações a ser seguida, quais 

experiências serão significativas, quais livros podem ser disponibilizados, que 

aulas podem atender às demandas de maneira personalizada, já que não 

existe nenhuma prática de ensino que seja universalmente melhor 

(BRANSFORD; BROWN; COCKING, 2007). 

É necessário pois, saber como as pessoas aprendem para que se 

elabore a melhor forma de mediar o conhecimento . O mapa conceitual (Figura 

1) apresenta técnicas que o mediador pode escolher criteriosamente para 

desenvolver seu trabalho. 
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Figura 1 – Como as pessoas aprendem 
Fonte: BRANSFORD, BROWN, COCKING. Como as pessoas aprenden – cérebro, 
mente, experiencia e escola. Senac: 2011. p. 42. 

Ter conhecimento das inúmeras possibilidades das quais o mediador 

pode fazer uso: base expositiva, auxiliado pela tecnologia, trabalho em grupo, 

projetos ou desenvolvimento de habilidades torna-se questão preponderante na 

mediação do conhecimento e embasa  o planejamento da ação pedagógica. 

3  ENCAMIHAMENTO METODOLÓGICO 

Tentando resolver esse impasse, bem como, aproveitando a facilidade e 

o prazer que os alunos demonstram em relação à utilização das TICs 

(Tecnologias de Informação e Comunicação) propôs-se um curso online que 

subsidiasse essa aprendizagem. 

A metodologia para encaminhamento da pesquisa apoia-se na pesquisa 

desenvolvimento preconizada por Jean-Marie Van der Maren, cujo objetivo é 

realizar a análise entre teoria e prática para então sistematizar uma nova teoria. 

A pesquisa desenvolvimento apresentada por Van der Maren possui três 

vertentes que são: desenvolvimento de conceito, desenvolvimento de objeto ou 
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ferramenta de solução e ainda desenvolvimento de habilidades profissionais. 

Buscar soluções para problemas do cotidiano no campo da didática e da 

tecnologia educacional concerne à pesquisa desenvolvimento de objeto, que é 

a criação de ferramenta-objeto pedagógico que se propõe como meio e/ou 

procedimento para resolução racional de  um problema. 

Nesse caso, a ferramenta-objeto pedagógico é o curso online a ser 

oferecido aos alunos como procedimento para resolução racional de um 

problema: a dificuldade na produção escrita. 

A Figura 2 apresenta as etapas da Pesquisa Desenvolvimento. 

Figura 2 - Etapas da Pesquisa Desenvolvimento 
Fonte: Van der Maren (1996, p. 180 apudPicheth 2007, p. 72).  

 

 

4. RELATO DA EXPERIÊNCIA 

A pesquisa desenvolvimento preconizada por Van der Maren, embasou 

a possibilidade de criação de um curso de língua portuguesa totalmente online.      
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O AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) disponibilizado pela PUCPR 

é a Plataforma Eureka, portanto, dele e de seus recursos fez-se uso para levar 

a efeito o curso. Entretanto, havia a necessidade de escolher criteriosamente 

os recursos da plataforma para o planejamento e organização, ter claro os 

benefícios oferecidos pelo AVA para que a mediação acontecesse. A princípio, 

havia disponibilidade de utilização de Edital, Fórum, Blog, Chat, Correio 

Eletrônico, Plano de Trabalho, Provas online, Links, Pasta de conteúdos, Pasta 

Livre, Relatórios. Havia ainda a possibilidade de inserir outros recursos como 

vídeo, participação em rádio web. Uma vez que há essa gama de recursos, fez-

se necessário a avaliação do propósito de cada recurso (KAUSHIK, 2012). É 

importante lembrar que muitos desses recursos promovem a interação de 

todos os participantes enquanto outros limitam a comunicação entre o tutor e 

um participante exclusivamente. Em se tratando de um curso, parte-se do 

princípio de que as informações e as dúvidas são pertinentes a todos, daí a 

preferência por fóruns, chats e blogues ao invés de correio eletrônico,  no qual 

a socialização não é prioritária. A atenção do participante precisa ser retomada 

frequentemente pelo tutor, que deve fazer uso do Edital diariamente para 

orientar os participantes em relação às atividades a serem desenvolvidas. Além 

disso, o participante precisa perceber que sempre há um canal aberto para a 

comunicação com um tutor atento. Isso também pode ser viabilizado por meio 

de programa na rádio web. O enriquecimento de recursos pode se dar por 

vídeo aulas que esclarecem e aproximam a partir do momento em que o tutor 

passa a ter rosto e identidade. 

Como o interesse consistia em  levar a efeito a mediação propôs-se um 

curso online com o objetivo de sanar dificuldades dos acadêmicos no trato com 

a língua portuguesa no que concerne à produção escrita, cujo Plano segue 

abaixo:   
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   Nesse Plano, é possível visualizar todos os recursos e estratégias 

explorados para realizar a mediação do conhecimento no curso online 

oferecido aos acadêmicos  inscritos da PUCPR EM 2014. 

               No período entre 10 de fevereiro e 10 de março de 2014, levou-se a 

efeito o curso Nivelamento de Língua Portuguesa – Produção Escrita, 

totalmente online através da Plataforma Eureka, disponível na PUCPR. A 

princípio foram oferecidas 15 vagas, preenchidas por meio de inscrição no site 

da própria PUCPR – AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem: 

(http://www.pucpr.br/extensao/). 
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           Em se tratando de um protótipo, optou-se por oferecer o curso 

aos alunos PIBICs da PUCPR.  A intenção era levar a efeito em novembro de 

2013, entretanto, após avaliação, pensou-se que poderia sobrecarregar esses 

alunos. Assim, as matrículas foram oferecidas em novembro, mas com 

previsão para ocorrer em fevereiro de 2014, na segunda semana do início das 

aulas. A princípio, causou surpresa o fato de, em novembro ainda, inúmeros 

alunos escreverem solicitando vagas. Desta forma, fez-se uma lista de espera 

e, esses alunos foram chamados mais tarde para uma segunda turma que se 

optou abrir com a tutoria de outra mestranda. Deduz-se que o interesse pelo 

curso foi motivado pela necessidade, pois a PUCPR, em 2013, instituiu o 

exame de proficiência em língua portuguesa para todos os cursos de 

graduação e, na primeira versão, outubro de 2013, houve 87% de reprovação.¹ 

Assim, um curso online que atendesse às expectativas dos acadêmicos em 

relação ao uso proficiente da própria língua, parece vir ao encontro dessa 

espécie de  imediatismo. 

A ideia de deixar o curso acontecer somente no início das aulas, não foi 

muito interessante, pois pareceu que alguns alunos perderam o interesse pelo 

curso – sem nem mesmo começar. Os da segunda turma ficaram mais 

entusiasmados dada a indisponibilidade de vaga inicialmente, mas também 

neste caso, muitos desistiram antes mesmo de iniciar. Foram enviados e-mails 

avisando do início do curso, solicitou-se a participação,  resgataram-se  alguns, 

mas não todos. 

Pode-se deduzir que o imediatismo que parece ter motivado a matrícula 

no curso no fim de 2013 em função da prova de proficiência já havia arrefecido 

depois de dois meses, e essa preocupação deixou de ser tão premente; 

acredita-se que seja esse o principal motivo de os alunos se inscreverem e 

depois não tomarem conhecimento do curso. Outra questão é que, em geral, 

as pessoas esquecerem que se lançar em um curso à distância exige 

comprometimento, disciplina, autodidatismo e, sobretudo, tempo. Por não 

precisar deslocar-se para comparecer em determinado local a fim de assistir às 

aulas, não significa que não se necessite ter horário disponível para o trabalho  

_________________________ 
1. Dados obtidos com a Supervisão da disciplina de Leitura e Produção de Textos Acadêmicos 
(LPTA), da Escola Politécnica. 
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online e,quando o aluno se depara com essa situação, acaba desistindo. Ainda 

não há, em geral, a cultura desse planejamento para os cursos de extensão à 

distância. 

Um fato bastante interessante é que, em se tratando de alunos PIBICs, 

acreditava-se, já estariam aptos para trabalhar com todos os recursos do 

Eureka. Entretanto, surpreendeu o fato de que até para o acesso do curso no 

Eureka, houve dificuldades. Como já se previa que pudesse surgir algum 

problema em relação ao próprio Eureka, foi disponibilizado o e-mail particular 

do tutor, o que resolveu esse problema. Os alunos contatavam pelo e-mail e 

recebiam as orientações necessárias. 

A primeira atividade solicitada foi a participação no Fórum de 

Apresentação. Soube-se, a partir do fórum,  que a maioria desses PIBICs está 

terminando a Graduação, alguns, duas graduações – talvez isso também tenha 

influenciado a não participação no curso embora, matriculados. Havia alunos 

de Curitiba e de outras PUCs como de Londrina, por exemplo. As tabelas 

abaixo descrevem o perfil dos alunos inscritos no curso. 
Tabela – Turma 1 

ESCOLA CURSO %
ARQUITETURA E DESIGN Arquitetura e Urbanismo 11% 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E MEDICINA 
VETERINÁRIA 

Agronomia 11% 

COMUNICAÇÃO E ARTES Publicidade e Propaganda 11% 
DIREITO Direito 11% 
EDUCAÇÃO E HUMANIDADES Teologia 11% 
MEDICINA Medicina 11% 
NEGÓCIOS Administração 11% 
POLITÉCNICA Engenharia da Computação 11% 
SAÚDE E BIOCIÊNCIAS Biotecnologia 11% 

Tabela – Turma 2 

ESCOLA CURSO %
ARQUITETURA E DESIGN  0% 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E MEDICINA 
VETERINÁRIA 

Medicina Veterinária (01 aluno) 9% 

COMUNICAÇÃO E ARTES  0% 
DIREITO Direito (02 alunos) 18% 
EDUCAÇÃO E HUMANIDADES Teologia(1 aluno) 

História (1 aluno) 
Pedagogia (1 aluno) 

27% 

MEDICINA  0% 
NEGÓCIOS  0% 
POLITÉCNICA Ciência da Computação 

(2 alunos) 
18% 

SAÚDE E BIOCIÊNCIAS Psicologia (02 alunos) 
Educação Física (1 aluno) 

27% 
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Na turma 01 houve representantes de todas as Escolas, enquanto na 

turma 02 só não houve representação da Escola de Comunicação e Artes, 

Escola de Medicina e Escola de Negócios. Essa procura pode levar à 

percepção de que em todos os cursos de graduação há preocupação em 

relação ao uso da língua portuguesa ou, pelo menos, preocupação em obter 

sucesso no exame de proficiência. 

Desde o início, também foi disponibilizado um fórum de dúvidas, o qual 

permaneceu aberto durante todo o curso. Entretanto, não foi utilizado, pois os 

alunos preferiam o e-mail para solicitar quaisquer esclarecimentos. 

Interessante essa substituição do fórum pelo e-mail, que permite levantar a 

hipótese de que pode haver uma cultura instalada de uso livre dos recursos do 

Eureka, ou seja, desvalorizam-se todos os recursos disponíveis na plataforma 

e os professores aceitam a comunicação à distância com seus alunos, 

exclusivamente por e-mails. Ainda, levanta-se o questionamento se há efetivo 

letramento digital, tanto docente quanto discente, para que se aproveitem todos 

os recursos disponibilizados no Eureka. Entretanto, também é possível supor 

que os alunos percebem o Eureka como espaço formal e controlado, daí a 

preferência por e-mails ou mesmo, por mensagens através do correio 

eletrônico da mídia social Facebook do qual têm pleno domínio e maior 

familiaridade. 

Nessa primeira das quatro unidades do curso, também foi postado o 

Plano do Curso, que os alunos deveriam ler. Foram inseridos dois vídeos: um 

apresentando o curso e outro com a apresentação da tutoria. 

A partir dessas atividades, já se disponibilizou o texto O plágio 

acadêmico como um problema ético, jurídico e pedagógico de Lívia Haygert 

Pithan e Tatiane Regina Amando Vidal para leitura, bem como um roteiro que 

orientava os alunos no planejamento dessa leitura. Uma vez que o curso 

proposto é autoexplicativo, a princípio, acreditava-se que, em se tratando de 

universitários, seria desnecessário fazer cobranças e que os alunos teriam 

autonomia e responsabilidade em relação às atividades propostas, acrediava-

se que todos cumpririam as atividades com precisão, o que de fato não 

aconteceu. Isso ficou bem claro durante a participação no chat. Para a 

participação no chat, os alunos já deveriam ter lido o texto, ter feito anotações e 

ter preenchido um esquema, uma estratégia para o processamento da leitura. 
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Dessa forma, estariam bem preparados para a participação do chat.  Ainda não 

há a percepção por parte dos alunos de que um chat no Eureka é uma 

atividade acadêmica e não mera conversa na internet.  Alguns não participaram 

simplesmente, não perceberam o contexto e a importância desta atividade 

acadêmica e que não poderia ser dispensada. Os que compareceram, tiveram 

boa participação, no entanto, suas colocações voltavam-se exclusivamente 

para o conteúdo semântico do texto. Não resta dúvida de que se tratava de um 

texto bastante provocativo, mas ficou claro de que não preencheram o 

esquema de estratégia de leitura como solicitado. Quando se perguntava como 

foi a leitura, se houve dificuldades, respondiam “tranquilo” ou “sem problemas”. 

Isso denota que só houve uma leitura superficial e por isso mesmo que só se 

preocupavam com o tema desenvolvido no texto de partida. Aconteceram dois 

chats, justamente para que se pudesse atingir maior número de alunos. O chat 

que foi à tarde, não teve participação na turma 1. Em todo caso, o chat 

aconteceu entre as tutoras, pois os alunos podem entrar e sair da sala na hora 

que quiserem, assim, a sala ficou aberta durante uma hora. Na turma 2, houve 

uma pequena participação.   No chat que aconteceu à noite, houve maior 

participação nas duas turmas e uma interessante troca de ideias, mas não da 

forma que deveria ser: acadêmica. Em uma próxima versão do curso, será 

necessário condicionar a participação no chat à postagem no AVA do roteiro 

preenchido. Assim, todos os participantes já terão assimilado o teor do texto 

em questão e, possivelmente, mais significativas serão as contribuições. É 

preciso averiguar se o AVA disponibiliza este recurso de bloquear a 

participação caso a atividade anterior não esteja pronta. Segundo o Plano, a 

leitura, o roteiro e o chat já teriam preparado o aluno para a produção. 

Assim, a proposta seguinte foi a de explicar a estrutura composicional do 

gênero resumo acadêmico. Para tal, foi elaborado um vídeo – com recursos 

escassos em relação à produção, já que não há mais estúdio de gravação na 

PUCPR. E a própria gravação, percebe-se agora, deixou muito a desejar: foi 

muito sucinta, muito breve. Talvez merecesse maior cuidado no texto a ser 

transmitido, na verdade, maior detalhamento do conteúdo. Uma possibilidade 

seria planejar todo o conteúdo em pequenos vídeos, já que vídeos longos 

tornam-se enfadonhos e as pessoas tendem a abandonar a assistência.Outra 

questão refere-se à filmagem de vídeo-aulas, ou seja, gravar sem plateia, em 
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tempo limitado (3 minutos), condensando informações, monitorando o nível de 

linguagem e sem prejudicar a qualidade de conteúdo. Percebe-se, portanto, a 

carência de preparação técnica para a vídeo-aula. 

Mais uma questão a ser pensada é que, no Eureka, não existe o recurso 

de registro se o aluno acessou ou não o vídeo como existe na Plataforma 

Moodle, por exemplo.  Se não houver meios de inserir esse mecanismo, será 

necessário criar um procedimento para contornar esse problema em uma 

próxima versão do curso.  Uma solução seria solicitar que o aluno escreva um 

comentário a respeito do vídeo a que assistiu. 

A partir daí, os alunos deveriam iniciar produção do resumo e postar 

para a devida correção. Como o interesse era que se pudesse promover a 

reescrita, estabeleceu-se uma data-limite para a entrega da primeira versão. 

Contrariamente ao que se esperava, não houve solicitações de auxílio ou de 

esclarecimento de dúvidas até a entrega dessa primeira versão.  Efetivamente 

houve a entrega de cinco textos  na turma 1  e sete textos na turma 2. Após a 

primeira correção, os textos foram postados para que os alunos pudessem 

verificar as observações realizadas em seu texto, produzir a reescrita e postar 

para nova correção. Utilizou-se o recurso do Word: Revisão > Novo 

comentário. Ao final do texto, mesmo com os comentários, nas laterais, 

escreveu-se um comentário para cada aluno com o intuito de motivar para a 

reescrita. Foi interessante, pois no retorno, ao enviar a reescrita, os alunos 

também escreveram comentários, dialogando com o tutor. Era essa interação 

que se esperava, que o aluno, mesmo longe fisicamente, tivesse a proximidade 

através da tecnologia e pudesse ter a atenção que nem sempre é possível 

dispensar em uma sala de aula. Houve aluno que conseguiu escrever três 

textos, ou seja, uma produção e duas reescritas, mas a maioria fez um texto e 

uma reescrita. Ao final, cinco alunos da turma 1 e cinco alunos da turma 2 

concluíram o curso. A utilização do revisor de texto do Word promove a 

dialogicidade que se deseja (Bakthin, 2010) e é fundamental para a interação 

professor-aluno. As indicações feitas na correção permitam que o aluno 

observe a forma que escreveu e reflita sobre os fatos da língua produzindo, 

portanto, uma reescrita melhor. 

Disponibilizou-se ainda, no Eureka, uma série de links de sites que 

tratam questões de língua para esclarecer possíveis dificuldades, mas não 
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foram acessados nenhuma vez pelos alunos. Percebe-se que esse material 

ficou muito generalizado e, para uma próxima versão, cabe pensar em 

exercícios de reflexão sobre os usos de língua de acordo com as dificuldades 

que cada aluno apresentar. Trata-se da customização de conteúdos, 

atendimento personalizado em ambiente virtual. 

Outro recurso do Eureka que foi utilizado no Curso foi a rádio web. O 

programa foi planejado a partir dos problemas encontrados nos textos 

corrigidos, mas os alunos  poderiam enviar perguntas no momento do 

programa  ou por e-mail. Quem acompanhou o programa avaliou como muito 

bom. 

Mais um recurso utilizado seria o blog, no qual os alunos deveriam fazer 

a avaliação das atividades. Mas não houve participação, já que os alunos 

enviaram a avaliação por e-mail alegando não conseguir fazer a inserção no 

Eureka. Mais uma vez, levanta-se a hipótese de que há uma cultura limitadora 

de uso dos recursos do AVA, talvez afiançada pelos professores em relação a 

dispensar esses recursos, substituindo-os por e-mails, de forma que os alunos 

sequer solicitaram ajuda para postar a avaliação no blog. 

5 DISCUSSÃO 

O planejamento deste curso procurou usufruir de todos os recursos 

disponíveis no AVA objetivando maior proximidade com o aluno de forma que 

ele percebesse que sempre teria alguém disponível através do recurso 

tecnológico. A princípio, estabeleceu-se que o prazo máximo de resposta para 

o aluno seria de 24 horas, no entanto, conseguiu-se fazer um atendimento bem 

mais eficaz. A tal ponto que, mesmo depois de encerrado o curso, um aluno 

enviou um e-mail via Eureka, solicitando o esclarecimento de uma dúvida, já 

que estava escrevendo o seu TCC.  

Na avaliação, os alunos, unânimes, relataram que um curso assim 

deveria acontecer no começo da graduação e não no final como este, julgaram 

interessante a forma de interação, pois perceberam que podiam perguntar sem 

interrupção ou sem exposição pessoal. A mediação online tem essas 

vantagens. Ainda, em relação à avaliação, na questão aberta, alguns 

agradeceram a atenção, a disponibilidade, o conhecimento passado e a forma 
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de fazer as correções das tutoras. Isto prova que se deve investir neste 

processo com os devidos ajustes. Ajustes estes que podem ser da Plataforma, 

como também do curso em questão. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O saldo deste curso é bastante positivo, entretanto, faz-se necessário 

realizar as adaptações que se avaliou como importantes  e reeditar o curso. A 

metodologia utilizada nesta pesquisa desenvolvimento é de Jean-Marie Vander 

Maren que pressupõe que se faça o protótipo, que se faça a experiência, que 

se avalie, que se façam os ajustes necessários e que se aplique novamente. 

Essa dinâmica deve se repetir quantas vezes forem necessárias. A 

fundamentação teórica embasada na Teoria de Modificabilidade Cognitiva 

Estrutural de Reuven Feuerstein sugere a mediação como princípio 

educacional e confere ao seu agente a responsabilidade de escolhas que 

promovam a aprendizagem a partir de aspectos motivacionais afetivos que 

facilitam o processo cognitivo. 

Dadas as colocações dos participantes do curso, a próxima edição deverá ser 

ofertada aos alunos que iniciam a graduação. 
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Resumo – A educação enfrenta desafios nos processos de ensinar e aprender 
causados pelo uso acelerado de novas tecnologias e da busca de um novo 
paradigma educacional, com isso, há necessidade de formações condizentes com 
este panorama. A Educação Online (EOL) se torna uma aliada importante para as 
atualizações constantes que a sociedade tem requerido, dinamizando processos e 
procedimentos de formação, sendo este o foco deste trabalho. Pensar a formação 
online, como uma estratégia institucional de ensino-aprendizagem, que seja 
condizente com as demandas atuais é um processo que necessita ser incorporado 
nas instituições de ensino da era digital. Nesse cenário, esse trabalho tem como 
objetivo apresentar a concepção do curso online de formação no uso tecnológico e 
pedagógico do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle para professores, 
tutores e alunos, que está sendo implementado em uma universidade pública 
federal. A concepção de aprendizagem que fundamentou a elaboração deste curso 
encontrou o seu alicerce na Epistemologia Genética de Jean Piaget e em autores 
que estudam a modalidade online como Silva, Moran e Levy. Pretende-se 
investigar se os resultados alcançados com este curso confirmam que as 
características da EOL favorecem na diminuição das limitações educacionais, de 
tempo, de espaços físicos, de recursos humanos e tecnológicos que haviam sido 
detectados em cursos presenciais e híbridos, propiciando assim, um espaço de 
formação e aprendizagem continuada e permanente para o público.  

 

Palavras-chave: Curso Online Aberto, Educação online; Moodle; Aprendizagem. 

Abstract – The education faces challenges in the processes of teaching and 
learning caused by increasing use of new technologies and search for a new 
educational paradigm, with this, there is need for training consistent with this 
panorama. Educação Online (EOL) becomes an important ally for the constant 
updating society requires, dynamizing processes and formation procedures, being 
the focus of this work. To think online formation as an institutional strategy for 
online teaching-learning fit for current demands is a process which needs to be 
incorporated in the digital era teaching institutions. In this scenario, this work aims 
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