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RESUMO 
O Pontão de Cultura: A Cultura Lúdica e a Formação Brincante é um 
Projeto financiado pelo Ministério da Cultura e vinculado ao 
Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos – LABRIMP, da 
Faculdade de Educação da USP.  O projeto visa, em âmbito nacional, 
contribuir para a formação da consciência lúdica e da atitude lúdica 
de profissionais da área para a valorização do lazer e da atividade 
lúdica na vida cotidiana de crianças e adultos. São oferecidas oficinas 
(brincadeiras étnicas e multiculturais, artes, corpo, música, 
construção de jogos e outras), tenda de jogos itinerante, orientações 
presenciais e on-line para organização de espaços lúdicos e 
publicações na área. Por se tratar de um programa em nível nacional, 
foi usado, como suporte, um dispositivo on-line de apoio, a 
plataforma Moodle, para a realização de um curso de formação do 
ludoeducador. Esse ambiente virtual de aprendizagem foi um meio 
de disponibilizar conteúdos, hipertextos, hiperlinks, mídias e 
atividades interativas para profissionais que atuam com a cultura 
lúdica em várias regiões do Brasil. Este ambiente de aprendizagem 
potencializa a autonomia e as práticas interativa-colaborativas dos 
alunos com seus pares e com especialistas na área. Cursos on-line 
são soluções práticas para a rápida emissão e distribuição dos 
conteúdos, interação com informações, recursos e pessoas, 
flexibilidade de tempo e quebra de barreiras espaciais. Embora essa 
forma de instrução ganhe a cada dia novos adeptos e a aceitação pela 
sociedade, há uma preocupação por parte das Instituições 
educacionais no que se refere ao desempenho dos alunos nesses 
cursos. Durante o curso on-line percebeu-se que alguns alunos 
estavam somente acompanhando as informações em forma de leitura 
e não participavam das atividades propostas como fóruns, enquete e 
troca de informações nas salas de bate-papo. O estudo persegue a 
seguinte questão: Quais os fatores que influenciaram no acesso, 
permanência e terminalidade do curso on-line. A metodologia 
utilizada foi de uma abordagem qualitativa com o estudo do curso 
on-line oferecido pelo Pontão de Cultura. 
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1. INTRODUÇÃO 
O projeto visa, em âmbito nacional, contribuir para a formação da 
consciência lúdica e da atitude lúdica de profissionais da área para 
a valorização do lazer e da atividade lúdica na vida cotidiana de 
crianças e adultos. São oferecidas oficinas (brincadeiras étnicas e 
multiculturais, artes, corpo, música, construção de jogos e outras), 
tenda de jogos itinerante, orientações presenciais e online para 
organização de espaços lúdicos e publicações na área. Por se tratar 
de um programa em nível nacional, foi usado, como suporte, um 
dispositivo on-line de apoio, a plataforma Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment) para a 
realização de um curso de formação do ludoeducador. Esse 
ambiente virtual de aprendizagem foi um meio de disponibilizar 
conteúdos, hipertextos, hiperlinks, mídias e atividades interativas 
para profissionais que atuam com a cultura lúdica em várias 
regiões do Brasil. Este ambiente de aprendizagem potencializa a 
autonomia e as práticas  interativas colaborativas dos alunos com 
seus pares e com especialistas na área. Cursos on-line são 
soluções práticas para a rápida emissão e distribuição dos 
conteúdos, interação com informações, recursos e pessoas, 
flexibilidade de tempo e quebra de barreiras espaciais. Embora 
essa forma de instrução ganhe a cada dia novos adeptos e a 
aceitação pela sociedade, há uma preocupação por parte das 
Instituições educacionais no que se refere ao desempenho dos 
alunos nesses cursos. Durante o curso on-line percebeu-se que 
alguns alunos estavam somente acompanhando as informações em 
forma de leitura e não participavam das atividades propostas 
como fóruns, enquetes e troca de informações nas salas de bate-
papo. Após o curso foram analisados os relatórios e informações 
dos participantes armazenados na plataforma Moodle e verificou-
se que uma grande quantidade de alunos (80%) apenas leram as 
informações e a minoria (20%) dos participantes realizaram as 
atividades propostas. O estudo tem como objetivo investigar, por 
meio da experiência de um curso on-line, fatores sócio-cognitivos 
e afetivos favoráveis ao desenvolvimento e qualidade do processo 
de aprendizagem, identificar estratégias utilizadas, habilidades e 
características dos alunos que concluíram as atividades propostas, 
bem como identificar e descrever as dificuldades encontradas 
pelos participantes do curso. Esses dados são provenientes de 

Mônaco, Roseli., Monteiro, Maria. (2010). Curso on-line de formação de ludo 
educador: uma experiência do Pontão de Cultura da FEUSP.  En J. Sánchez  
(Ed.): Congreso Iberoamericano de Informática Educativa, Volumen 1, pp 30-37, 
Santiago de Chile. 
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relatórios e estatísticas de participação nas atividades propostas 
(fóruns e leituras), armazenados no gerenciador Moodle e de 
questionário online, enviado apenas aos alunos que concluíram o 
curso. São analisados ainda, dados de comunicações por correio 
eletrônico dos alunos para investigar as causas das desistências e a 
não interação no ambiente, com o objetivo de identificar a gestão de 
materiais, acesso as tecnologias, duração das atividades, qualidade da 
relação com o docente e características das tarefas. O estudo 
persegue a seguinte questão: Quais os fatores que influenciaram no 
acesso, permanência e terminalidade do curso on-line. A metodologia 
utilizada é de uma abordagem qualitativa com o estudo do curso 
online oferecido pelo Pontão de Cultura. 
 
 

2. JUSTIFICATIVA  
Há várias discussões sobre a efetividade de cursos on-line e suas 
implicações na aprendizagem dos participantes desses cursos. 
Estudos revelam que mais da metade de alunos de cursos on-line 
desistem antes de concluí-los. Um levantamento realizado pelo 
SEBRAE e o Instituto de Estudos Avançados no ano de 2008, indica 
que 55% dos 60.627 inscritos no ano passado não terminaram o 
curso1

O ambiente de aprendizagem foi construído para que os profissionais 
da área da cultura lúdica pudessem interagir e adquirir informações à 
distância. Nesse sentido, foi utilizada a plataforma Moodle, uma  
ferramenta de apoio à educação on-line. É uma ferramenta de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) representativa nas 
universidades e instituições de ensino brasileiro. O acesso ao 
ambiente ficou aberto 24 horas, com 90 horas de duração e uma 

. 
 
Este estudo analisa os indícios, a partir de uma experiência de curso a 
distância, de possíveis fatores que influenciam na aprendizagem e no 
desenvolvimento dos alunos em ambientes virtuais. Com a análise de 
dados do curso e das correspondências eletrônicas, é possível 
verificar a participação dos alunos nas atividades propostas, nos 
fóruns, leitura das informações e, sobretudo, de suas dificuldades, 
motivações e habilidades. Este estudo justifica-se no sentido de obter 
conhecimentos sobre os fatores que influenciam a aprendizagem em 
cursos on-line e contribuir para as pesquisas que vêem sendo 
discutidas na área. 
 
Após apresentar os motivos que nos levaram a realização dessa 
pesquisa é preciso apontar os objetivos que nortearam a realização do 
estudo: analisar, por meio de uma experiência de um curso on-line, 
fatores que podem influenciar na aprendizagem e no sucesso dos 
alunos. Para sua efetivação procuramos: identificar fatores que 
influenciam na aprendizagem e desenvolvimento de alunos em 
cursos on-line; caracterizar as competências individuais dos alunos 
para o sucesso desses cursos e identificar e descrever as dificuldades 
apresentadas pelos alunos para a exeqüibilidade dos cursos nessa 
modalidade. 

 

3. DESCRIÇÃO DO CURSO “A CULTURA 
LÚDICA E A FORMAÇÃO DO BRINCANTE” 

1 Disponível em 
<http://www.oficinadanet.com.br/noticias_web/2523/ead_falta_de_te
mpo_gera_desistencia>, Acesso em 20 fev.2010. 

proposta com programa e cronograma, notícias da área, envio de 
informações e troca de experiências. Foram disponibilizados 
referenciais teóricos por meio de artigos, chats, fóruns, imagens e 
vídeos e utilizados recursos como: apresentações em PowerPoint 
(ppt); links, vídeos, arquivos de texto (pdf), hiperlinks; acesso a 
conteúdos diversos, fóruns e troca experiência. 

A plataforma Moodle permite acompanhar os alunos por meio dos 
fóruns, mensagens eletrônicas, envio de registros e relatos das 
instituições participantes, guardar informações sobre os alunos da 
disciplina, criar atividades e associar datas de início e término, 
criar e acompanhar grupos, monitorar e registrar os alunos 
participantes.  

A finalidade foi formar o profissional que ao adquirir a atitude 
lúdica, ofereça espaços para a comunidade infantil e adulta a 
expressar a cultura lúdica por meio de interação com outros. O 
curso ofereceu atividades teórico-práticas em que se analisam, nos 
diversos contextos, a pluralidade dos significados de jogos, 
brinquedos e brincadeiras. Nesse processo, tomam consciência do 
lúdico, adquirem saberes e desenvolvem a atitude lúdica 
necessária ao desempenho desta função. 

Foi oferecida uma dinâmica flexível com relação ao tempo, 
podendo retornar ao conteúdo das semanas anteriores. O curso 
permitiu a interação com outras Universidades, como: USP, 
UNESP, UFMGS e UFRGS que tiveram seus docentes 
ministrando cursos, propiciando a integração entre eles. Entre as 
mediações de aprendizagem foram utilizados fóruns, chats, 
atividades individuais ou em grupos, papers, oficinas virtuais e 
trabalho final (portfólio). 

O curso permitiu a vivência em espaços virtuais de aprendizagem 
como sala de bate papo e fórum de discussões para os 
participantes aprenderem por meio de atividades interativas com 
os tutores e demais colegas.   

Houve uma preocupação no modo como a informação seria 
apresentada em relação a propiciar uma interação virtual entre 
docentes, tutores e alunos e alunos/alunos e com os materiais. O 
desenvolvimento das atividades de aprendizagem foram 
condensadas de forma a não ficar cansativo ao aluno e ao mesmo 
tempo centrar nos possíveis interesses e necessidades deles com 
comunicações escritas e visuais. Os pré-requisitos foram de que o 
aluno teria que conhecer algumas ferramentas básicas como 
processador de texto, Internet, softwares informáticos.  

Foi feito um planejamento para que o aluno tivesse oportunidade 
de construir seu conhecimento e orientar sua aprendizagem no uso 
de suas habilidades para aprender, nesse sentido o ensino foi 
centrado no aluno. Foi oferecido um guia de estudo para a 
orientação sobre o curso e os objetivos, conteúdos, atividades de 
ensino-aprendizagem, sugestão bibliográfica e links e avaliação. 
Assim, foi propiciado um ambiente para que a autonomia do 
aluno. No planejamento e elaboração do curso levou-se em 
consideração a inclusão de materiais que fossem de fácil acesso 
com relação ao hardware e de fácil visualização.  

Antes de iniciar o tema principal do curso, cultura lúdica e 
formação do brincante, foi elaborada uma semana integrada (sem 
divisão em turmas) na qual os participantes puderam conhecer-se 
e ambientar-se com a plataforma de EAD. O curso foi feito em 
módulos: Módulo I - Introdução de Brinquedotecas e espaços 
Lúdicos, Módulo II - Formação do brincante, Módulo III - Cultura 
lúdica: jogos, brinquedos e brincadeiras e Módulo IV - 
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Começando uma nova prática: elaborar projetos de espaços lúdicos. 

 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 
Estudos e pesquisas sobre fatores que influenciam o 
desenvolvimento dos alunos em cursos on-line têm sido frequentes. 
Alguns fatores que podem influenciar na qualidade do processo de 
aprendizagem, respeitando-se as diferenças de cada um que derivam 
em resultados diferentes, são: situação de vida do aluno (refere-se à 
aspectos sociais, profissionais e familiares que facilitam ou 
dificultam a dedicação ao estudo; cognitivos e metacognitivos 
(características individuais de cada aluno como: nível de 
conhecimento prévio, uso de estratégias de aprendizagem e  
habilidades comunicativas); motivacionais e afetivos (autoestima, 
autoconceito, autoeficacia, autoexpectativa e autoconfiança, 
motivação intrínseca, interesse e dedicação, nível de ansiedade, 
atitude, atribuição interna do resultado da aprendizagem);. 
desenvolvimento e relações sociais (habilidades comunicativas e 
pertencer a um grupo ou comunidade) e diferenças individuais 
(conhecimento prévio, domínio de ferramentas tecnológicas, estilo de 
aprendizagem e cumprimento acadêmico). 

Fatores que podem influenciar os graus de dedicação do aluno, como 
por exemplo, gestão dos materiais e facilidades de acesso à 
tecnologia, características do curso como duração das atividades, 
qualidade da relação com o professor e as características das tarefas 
de ensino-aprendizagem. 

Características individuais dos alunos como: estilos de 
aprendizagem, disciplina, habilidades com o computador, e auto-
eficácia também são fatores que influenciam a aprendizagem do 
aluno em cursos online.  

No eixo transmissão da informação versus construção do 
conhecimento, há diferença entre transmitir informação e criar 
condições para construção do conhecimento [1]. A transmissão da 
informação implica em reprodução da informação pelo aluno. Já na 
construção do conhecimento o estudante processa a informação que 
obtém interagindo com o mundo dos objetos e das pessoas. Existe 
uma diferença entre a simples transmissão da informação e a 
construção do conhecimento.  O aluno aprende quando a informação 
é passada para ele e este a reproduz fielmente, portanto é um modelo 
de aprendizagem baseada na reprodução da informação [1].  Na 
construção do conhecimento o aluno processa a informação em 
constante interação com pessoas e objetos, criando problemas e 
soluções. Para aplicar estas informações duas ações são necessárias, 
a interpretação e o processamento da informação que consiste em 
atribuir significado para a construção do novo conhecimento. Existe 
a possibilidade do processamento da informação necessitar da ajuda 
de pessoas mais experientes e que a construção do conhecimento é o 
produto do processamento, interpretação e compreensão da 
informação [1].  

 

5. TEORIAS E MODELOS DE 
APRENDIZAGEM ON-LINE 
Várias teorias oferecem instrumentos para compreender os processos 
sócio-cognitivos que se desenvolvem quando os sujeitos estão 
interagindo com o curso e com outros (alunos e mediador) em 

processos de aprendizagem. Para Castells, em uma sociedade em 
rede há a troca interativa e autonomia no processo de 
aprendizagem pela população receptora de um ambiente virtual 
[2]. A ação de conhecimentos sobre os próprios conhecimentos é a 
principal fonte de produtividade [2], e está ligado ao modo 
informacional de desenvolvimento. Este é, segundo Castells, o 
que nos conduz a um novo paradigma tecnológico, baseado na 
tecnologia da informação. Redes são estruturas abertas capazes de 
expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que 
consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que 
compartilhem os mesmos códigos de comunicação (por exemplo, 
valores ou objetivos de desempenho). Uma estrutura social com 
base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível 
de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio [2]. 

 

6. PRESSUPOSTOS CONSTRUTIVISTAS-
INTERACIONISTAS 

De acordo com a perspectiva construtivista de Piaget, o indivíduo 
constrói seu próprio conhecimento, pois é um aprendiz ativo. Em 
ambientes online os estudantes lidam com a autonomia. Eles têm 
a escolha de quando, onde, como aprender e liberdade de procurar 
seus interesses e métodos de aprendizagem. Essa autonomia, 
entretanto, vem seguida da busca de novas aprendizagens e da 
responsabilidade de suas aplicações. Sendo assim o aluno se 
apropria do processo de mudança, reflete sobre sua prática, 
interage com colegas, especialistas e  aprende a buscar 
informações. É essencial que participantes de cursos online 
tenham iniciativa e disciplina para estudar e completar as 
atividades. Nesse sentido a teoria Piagetiana nos ajuda a entender 
o processo de aprendizagem em ambientes interativos mediados 
pelo computador. 

O mundo das comunicações e da informática, conforme Levy, está 
proporcionando novas maneiras de pensar e de conviver entre os 
indivíduos.  As relações entre os homens, o trabalho, a própria 
inteligência dependem cada vez mais da tecnologia da 
informação. Escrita, leitura, visão, audição, criação e 
aprendizagem são capturadas por uma Informática cada vez mais 
avançada [5].  

Na perspectiva de Bandura, a crença da nossa capacidade de 
organização e implementação de ações necessárias para aprender 
levam a auto-eficácia [3]. O conhecimento da auto-eficácia 
influencia o êxito nos comportamentos de escolher atividades, 
persistência, esforço e habilidade de aquisição de conhecimento. 

 

7. A SOCIABILIDADE EM CURSOS ON-

LINE 
Cursos on-line oferecem oportunidades de interação aluno/aluno e 
aluno/professor, principalmente, quando a colaboração faz parte 
do processo. Estudantes devem participar em discussões e 
conferências. O grau de participação depende de fatores como: 
interesse e envolvimento no assunto; conforto do estudante com o 
aplicativo que está sendo utilizado; facilidade em acessar o 
sistema; habilidade em escrever e falar; motivação; incentivos 
para participar e aspectos culturais. Esses fatores são cruciais para 
a participação de alunos em atividades online. A partir das 
contribuições de autores considerados como os teóricos do sócio-
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construtivismo, sócio-cognitivismo e das novas tecnologias da 
informação e comunicação, podemos analisar os fatores que 
contribuem para que o aluno seja bem sucedido em cursos online.  

 

8. METODOLOGIA 
A pesquisa foi realizada com o estudo de um curso no gerenciador de 
cursos online, a plataforma Moodle no período de agosto a setembro 
de 2009, para profissionais e educadores de instituições que atuam 
com crianças e adolescentes para a formação do profissional em 
cultura lúdica. Essas instituições foram premiadas pelo Ministério da 
Cultura por suas atuações com crianças e adolescentes e foram 
denominadas Pontinhos de Cultura. Todas foram convidadas a 
participar do curso. 

 

8.1 Caracterização do curso “A Cultura Lúdica e 
a Formação do Brincante” 
O Pontão de Cultura: A Cultura Lúdica e a Formação do Brincante 
é um programa do Ministério da Cultura (MINC) e está sediado no 
Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos da Faculdade de 
Educação da USP. Este programa, financiado pelo governo federal do 
Brasil, visa, em âmbito nacional, a contribuição para a formação de 
uma consciência lúdica ou atitude lúdica de profissionais da área e a 
valorização do lazer e da atividade lúdica na vida cotidiana de 
crianças e adultos. 

Uma das ações deste Programa é oferecer formação continuada para 
instituições de várias regiões do país participantes do programa do 
MINC, denominadas Pontos e Pontinhos de Cultura. Essas 
instituições são associações, ONGs, centros culturais que atuam com 
crianças e adolescentes do Brasil. No ano de 2009, o Pontão, sob a 
responsabilidade da autora deste estudo, ofereceu um curso on-line 
para os profissionais dessas Instituições. 

Foram recebidas cem inscrições de profissionais que atuam nessas 
organizações, sendo que oitenta participantes realizaram o login no 
curso e somente vinte alunos concluíram o curso com o envio do 
portfólio. Sendo assim, foi desenvolvido um ambiente de 
aprendizagem por meio do gerenciador Moodle, uma ferramenta de 
apoio à educação on-line, de comunicação e de interação, disponível 
na Faculdade de Educação da USP. Na procura de um ambiente 
aberto à aprendizagem e de fácil acesso aos participantes separados 
espacial e temporalmente, criou-se uma estrutura de apoio ao ensino 
e aprendizagem por meio da plataforma Moodle, disponibilizando 
conteúdos, fóruns de discussões e ligações a outros endereços de 
interesse dos alunos. 

Esta plataforma permitiu acompanhar os alunos por meio dos fóruns, 
mensagens eletrônicas, envio de registros e relatos das instituições 
participantes. Permitiu, ainda, criar atividades, associar datas de 
início e término, criar e acompanhar grupos, monitorar e registrar os 
participantes. As informações ficaram armazenadas no ambiente, 
podendo ser resgatadas a qualquer momento. 

O acesso ao ambiente ficou disponível 24 horas, com 90 horas de 
duração e uma proposta com programa e cronograma, notícias da 
área, envio de informações e troca de experiências. 

O objetivo do curso foi formar o profissional que ao adquirir a 
atitude lúdica, oferecesse espaços para a comunidade infantil e adulta 
a expressar a cultura lúdica por meio de interação entre as pessoas 

(com outros). 

Nesse sentido, na construção do ambiente, procurou-se 
disponibilizar recursos que possibilitassem ao aluno entrar em 
contato com as informações propostas, interagir com seus pares, 
docentes, tutores e aplicá-las em seu local de trabalho. Entre as 
várias ações de ensino e de aprendizagem consideradas na 
construção do ambiente on-line, destacou-se a preparação 
cuidadosa pelos docentes dos módulos de trabalho, tanto na 
elaboração dos textos de apoio quanto na realização das atividades 
propostas para que todos os assuntos planejados propiciassem 
uma forma de discussão, de reflexão e de análise. Em vista disso, 
foi oferecida uma dinâmica flexível com relação ao tempo, 
podendo o aluno retornar ao conteúdo das semanas anteriores. 

Foram disponibilizados referenciais teórico-práticos por meio de 
artigos, chats, fóruns, oficinas virtuais, imagens e vídeos e 
utilizados recursos como: apresentações em PowerPoint (ppt); 
links, vídeos, arquivos de texto (pdf), hiperlinks; acesso a 
conteúdos diversos, fóruns e troca experiência e portfólio como 
avaliação final. Esses referenciais tiveram o objetivo de analisar 
os diversos contextos, a pluralidade dos significados dos jogos, 
brinquedos e brincadeiras. Nesse processo, os participantes 
tomaram consciência do lúdico, adquiriram saberes e 
desenvolveram a atitude lúdica necessária ao desempenho desta 
função. O curso on-line foi desenvolvido com metodologias que 
permitiram aos participantes a vivência de suas práticas de uma 
forma reflexiva e mediada pela teoria. 

Além disso, considerou-se a perspectiva interacionista-
construtivista por promover um ambiente de aprendizagem em 
que privilegie a autonomia, a reflexão, a resolução de problemas, 
a interação e a auto-organização dos participantes. 

Houve uma preocupação no modo como a informação seria 
apresentada com definições, ilustrações, fluxo de chats, vistas 
estruturais, mapas conceituais, demonstrações, aconselhamentos 
interativos, prática, sistemas de monitoramento, pontos de vista, 
treinamento, modelação, hipertexto, vídeo e banco de dados. O 
ambiente proporcionou a interação virtual entre docentes, tutores 
e alunos e alunos/alunos e com os materiais. O desenvolvimento 
das atividades de aprendizagem foi condensado de forma a não 
ficar cansativo ao aluno e ao mesmo tempo centrar nos possíveis 
interesses e necessidades deles com comunicações escritas e 
visuais. Os pré-requisitos foram de que o aluno teria que conhecer 
algumas ferramentas básicas como processador de texto, Internet, 
softwares informáticos. 

Foi feito um planejamento para que o aluno tivesse oportunidade 
de construir seu conhecimento e orientar sua aprendizagem no uso 
de suas habilidades para aprender. Nesse sentido o ensino foi 
centrado no aluno e levou-se em consideração a inclusão de 
materiais que fossem de fácil acesso com relação à navegação no 
ambiente. 

No início da estrutura do curso (Figura 1) foi oferecido um guia 
de estudo para a orientação sobre os objetivos, conteúdos, 
atividades de ensino-aprendizagem, sugestão bibliográfica e links 
e avaliação. Assim, o ambiente de aprendizagem potencializou a 
autonomia do aluno. 
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Figura 1. Página inicial do curso A Cultura Lúdica e a Formação 

do Brincante 

 

Antes de iniciar o primeiro módulo do curso com temas relacionados 
sobre cultura lúdica e formação do brincante, foi elaborada uma 
semana integrada (sem divisão em turmas) na qual os participantes 
puderam conhecer-se e ambientar-se com a plataforma de EAD 
(Figura 2). O curso foi feito em módulos: Módulo I - Introdução de 
Brinquedotecas espaços lúdicos, Módulo II - Formação do brincante, 
Módulo III - Cultura lúdica: jogos, brinquedos e brincadeiras e 
Módulo IV - Começando uma nova prática: elaborar projetos de 
espaços lúdicos.  

 

 

Figura 2. Página do Módulo para a introdução em cursos EaD 

 

A avaliação foi formativa, contínua e levou-se em consideração a 
participação dos alunos nos fóruns, realização das atividades por 
correio eletrônico ou postagem no ambientem e visita aos conteúdos 
com constante feedback dos docentes e tutores. Essa forma de 
avaliação foi uma prática para acompanhar as aprendizagens no 
decorrer do curso e contribuiu para o acompanhamento e orientação 
dos alunos. A avaliação formativa auxilia o estudante a aprender, 
desenvolver-se e a participar do seu processo de aprendizagem [6]. 

O rastreamento das atividades e ações dos participantes do curso no 
ambiente de aprendizagem deram aos docentes e tutores a 
oportunidade de realizar feedback individual, bem como 
acompanhamento e evolução dos alunos, realizando intervenções 
quando necessário. A avaliação, ainda, constou da elaboração de um 

portfólio com a seleção de materiais significativos para o aluno, 
permitindo traçar, de forma ilustrativa e representativa, o 
desenvolvimento de seus pensamentos e aprendizado durante o 
curso, bem como mostrar suas competências e habilidades.  

Ao elaborar as reflexões na construção do portfólio, o aluno 
traduziu o que aprendeu, como progrediu e como utilizará a 
aprendizagem no futuro. Ainda no momento de construção do 
portfólio houve a interação docente e tutor com o aluno 
favorecendo a compreensão do que foi relevante ou não no 
processo de aprendizagem. Foi um processo de auto-avaliação 
regulada em que o aluno, gradualmente, era responsável pelo 
processo avaliativo. Essa forma de ação educativa estimula o 
auto-desenvolvimento, a auto-aprendizagem, a auto-regulação dos 
indivíduos, modificando e interagindo com seu meio [6].  

 

8.2 Coleta e análise de dados 
A opção recaiu pela pesquisa qualitativa, tendo em vista a 
compreensão e interpretação do objeto de estudo, pois constatou-
se ser a mais adequada aos propósitos do trabalho. Isso se deve ao 
fato de essa modalidade de pesquisa possibilitar descrições 
detalhadas de situações, eventos, pessoas, interações e 
comportamentos que são observáveis [8]. Além disso, reúne as 
experiências, atitudes, opiniões e pensamentos dos participantes 
como são na realidade. 

A pesquisa qualitativa caracteriza-se ainda por estudar o modo 
como as pessoas vivenciam, experimentam, entendem, 
interpretam e participam de seus mundos social e cultural [7]. 
Assim, nesse tipo de pesquisa, os pesquisadores interessam-se por 
coletar dados que sejam contextualizados na vida real. Logo, há 
uma segurança maior na qualidade e confiabilidade dos dados.  

Proporcionando, ainda, descrições de pessoas em ação de uma 
forma detalhada, interpretadas posteriormente pela abordagem 
teórica que conduziu o estudo.  

A pesquisa qualitativa neste estudo foi adequada por apresentar as 
seguintes características [8]: 

• Investigador pode seguir um desenho de investigação flexível. 

• Permite a visão de um cenário ou pessoas a partir de uma 
perspectiva holística. 

• Nesse sentido o investigador estuda o objeto desde o passado até 
o presente. 

• Compreensão do objeto tal qual como os outros experimentam. 

• Concentração e reconhecimento de acontecimentos relevantes. 

• Afastamento de crenças e perspectivas do pesquisador para não 
interferir no processo. 

• Olhar do pesquisador para todas as perspectivas do objeto. 

• Método qualitativo é humanista. 

• Ênfase na validez da pesquisa. 

• Caráter descritivo 

Foi utilizada a metodologia de estudo de caso – um curso de 
educação continuada on-line. O curso foi realizado em um 
ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, que apresentou um 
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modelo pedagógico voltado para as possibilidades de construção e 
transformação do conhecimento pelo aluno e pela interação entre os 
participantes, os materiais, conteúdos e tecnologias. Esse ambiente 
favoreceu, segundo a perspectiva interacionista-construtivista, a 
aprendizagem colaborativa, reflexiva e autônoma dos participantes. 

Os sujeitos da pesquisa eram alunos que concluíram o curso 
oferecido pelo Pontão de Cultura. Foram selecionados 20 
participantes que concluíram todas as atividades (fóruns, leituras e 
envio de portfólio), dos 87 inscritos no curso. Essa amostra tem a 
finalidade de investigar quais os fatores sócio-cognitivo-afetivos que 
levaram estes alunos a concluírem o curso com um estudo descritivo 
da trajetória deles. 

 

8.3 Instrumentos para coleta de dados 
Foram utilizados dados provenientes e armazenados do gerenciador 
Moodle, no período de 03.08.2009 a 30.11.2009, relacionados às 
interações com o ambiente, com os docentes e tutores e com seus 
pares, bem como relatórios e estatísticas de participação nas 
atividades propostas (fóruns, leituras, cafés) de todos os 
participantes. 

A técnica de questionário foi utilizada para os 20 sujeitos da pesquisa 
que concluíram o curso, com a intenção de analisar a motivação, 
características individuais, estilos de aprendizagem, habilidades com 
o computador, auto-organização, problemas pessoais, profissionais 
dos participantes. Os portfólios, também, foram analisados no 
sentido de resgatar conceitos, conteúdos e materiais que foram 
utilizados na prática do aluno. 

Foram, ainda, analisadas as comunicações por correio eletrônico dos 
participantes para investigar as causas das desistências e a não 
interação nos fóruns com o objetivo de identificar gestão de 
materiais, acesso as tecnologias, duração das atividades, qualidade da 
relação com o professor, características das tarefas. A análise de 
dados em um estudo de caso refere-se ao desenvolvimento de 
categorias para realizar a classificação, ao exame dos dados e a 
procura por padrões, no caso, comportamentos e ações que 
caracterizam o objeto e agrupamentos dos dados por classificação e 
ordenação e comparação de scripts sincrônicos e assincrônicos. 

 

9. RESULTADOS 
Os dados apresentados foram coletados de relatórios e estatísticas do 
curso A Cultura Lúdica e a Formação do Brincante na plataforma 
Moodle, de análise de respostas nos fóruns e mensagens enviadas 
pelos estudantes. Por meio do gráfico estatístico (Figura 1), e do 
relatório de inscritos (100 no total) e de participação (87 apenas 
visitaram os conteúdos e 20 responderam atividades nos fóruns) 
constatou-se que 87 % dos participantes visitaram as informações do 
curso e apenas 20% participaram ativamente postando mensagens 
nos fóruns e enviando mensagens eletrônicas.   

 

 

 

 
Figura 3.Gráfico estatístico com o registro das visitas e 

mensagens enviadas e as respectivas datas. 

 

Com relação ao envio do Portfólio como forma de avaliação, 
foram recebidos 20 portfólios, sendo de autoria dos 20 estudantes 
que participaram ativamente do curso. Foram analisadas as 
mensagens enviadas e identificadas as dificuldades com relação 
ao gerenciamento de tempo, do curso e de habilidades com as 
novas tecnologias.  

• Mensagem 1: “Na sexta-feira, dei uma olhada na programação 
do curso e nos conteúdos trabalhados nas semanas passadas. 
Infelizmente não terei condições de fazer o curso neste 
momento, percebi que é bastante  conteúdo, e eu estou com 
muito trabalho agora. Peço desculpas pelo incomodo. Se for 
possível, quando eu estiver menos sobrecarregada de trabalho, 
acesso novamente o portal de vocês (considero este curso de 
extrema importância, tendo em vista a necessidade de resgatar e 
conservar as brincadeiras infantis). 

• Mensagem 2: “[...] desculpe a demora em responder, mas fiquei 
sem acesso a internet” 

• Mensagem 3: “Tentei, mas não recebi uma senha e não consegui 
entrar. O que faço????” 

• Mensagem 4: Oi professora, desculpe não ter tido uma 
participação mais ativa, mas fiz o possível para ler os textos e 
ainda estou lendo o restante. Estou realizando diversas 
atividades que relatarei no portifólio, dentre uma delas a 
elaboração de um projeto de laboratório de brinquedos, 
brinquedoteca e Centro de Educação Infantil. Gostaria de saber 
se ainda há tempo para enviar os trabalhos? 

Verificou-se que quando os tutores e docentes enviaram 
mensagens semanais houve maior retorno de respostas dos 
participantes. Entende-se então que é fundamental o 
acompanhamento e interação de tutores e docentes durante o 
processo. Nesse sentido, o mediador favorece os diálogos e as 
construções que estão sendo exploradas, os obstáculos e estimula 
as ações a serem desenvolvidas  pelos alunos. 

No fórum de discussões constatou-se que a troca cooperativa só 
aconteceu com tutores e docentes, não havendo trocas entre 
alunos.  Na primeira semana em contextos informais e bate-papos 
destinados a uma introdução à cursos on-line constatou-se uma 
maior interação, ocorrendo a construção de saberes em uma 
linguagem informal, conforme enquete sobre o que acharam da 
primeira semana; essa enquête, está demonstrada  na Figura 2: 
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Figura  4. Gráfico de desempenho dos alunos. 

Legenda: • Ótimo: “Gostei das informações e me incentivou a continuar o 
curso usando AVA.” • Bom: “Gostei das informações.” • Regular: “Poderia ser melhor.” • Ruim: “Não foi bem explicado ou nada tem a ver com o curso.” • Indiferente: “Já sabia do que foi falado.” 

 

Com as respostas, percebeu-se que para a maioria dos participantes 
tudo era novo, inclusive as abordagens em educação on-line. O que 
gerou problemas de interação e comunicação. Foram constadas, 
ainda, dificuldades de acesso inicial à plataforma Moodle, que 
ultrapassam a tecnologia em si, mas o seu uso como ferramenta de 
aprendizagem, essas dados são relativos ao relatório elaborado pelo 
Professor Ecivaldo Matos. 

 

10. SUGESTÕES A SEREM OBSERVADOS NA 
CRIAÇÃO DE CURSOS ON-LINE  

• Preparar os estudantes para cursos on-line evita frustrações. Por 
meio das orientações os estudantes determinarão se são capazes de 
frequentar cursos on-line ou não, porque poderão perceber que suas 
características individuais, estilo de aprendizagem e expectativas 
são ou não congruentes com essa modalidade de curso.  Primeira 
orientação é mostrar que o curso on-line não é mais fácil do que 
cursos presenciais. Segunda, orientar estudantes com relação às 
habilidades no computador. Outras orientações também são essen-
ciais tais como: ser interativo, apontar para o aluno os tipos de tare-
fas que eles terão que realizar, permitir o desenvolvimento de téc-
nicas e habilidades no computador necessárias ao curso, auxiliar os 
estudantes no gerenciamento de tempo e dos estudos necessário ao 
seu desempenho.  

• Preocupar-se, também, como o formato do curso. 

• Instruções com relação aos softwares e suas instalações. 

• Preparar estudantes expondo-os ao sistema de gerenciamento do 
curso e ensiná-los para os desafios que virão. 

• Suporte da Instituição que realiza o curso para atender a qualquer 
tempo com relação aos procedimentos técnicos.    

• Tutorias, para suporte técnico, são essenciais para guiar os alunos 
em suas experiências on-line. São ainda assistentes de ensino, ini-
ciam os alunos em atividades sociais e dão suportes técnicos. Al-
gumas universidades americanas contratam orientadores que são 
responsáveis por: entrar em contato com alunos que não se conec-

taram na primeira semana; acompanhamento contínuo dos alu-
nos tão necessário para que os alunos se sintam em um curso. 

• Frequente avaliação on-line com perguntas aos alunos sobre  
suporte técnico e acompanhamento de instalação. 

• Propiciar o senso de comunidade entre alunos, docentes e tuto-
res.  Pesquisas indicam que alguns alunos em cursos on-line têm 
a sensação de isolamento [4], portanto a instituição deve inte-
grar o aluno em atividades sociais e culturais informais e for-
mais, por meio de fóruns, comunidades de aprendizagem e gru-
po de estudos. Blogs e mensagens instantâneas podem, também, 
ser usados para propiciar a integração dos alunos e incentivar a 
colaboração entre eles [4]. 

• Proporcionar a qualidade na interação professor-aluno. 

Pesquisas indicam que alunos que passaram por orientações de 
cursos on-line antes de realizá-los são bem sucedidos neste tipo de 
ambiente [4].  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este estudo analisou os fatores que contribuem para o processo de 
aprendizagem e o sucesso de alunos em cursos on-line. Foram 
estudados os dados da participação dos alunos na plataforma de 
gerenciamento do curso: A Cultura Lúdica e a Formação do 
Brincante, oferecido pelo Pontão de Cultura da FE-USP, bem 
como a interação com docentes e tutores, respostas enviadas aos 
fóruns e por correspondência eletrônica.  

Verificou-se que habilidades com: computadores, softwares, 
comunicação, interação, organização e gestão de tempo em um 
curso a distância são cruciais para que os estudantes sejam bem 
sucedidos em ambientes virtuais. Outro dado importante é a 
situação de vida do aluno no momento do curso com relação à 
aspectos profissionais e familiares que podem dificultar a 
dedicação ao curso. 

Uma pequena percentagem dos alunos (20%) concluiu todas as 
atividades e enviou o portfólio final. Este dado mostra a 
importância de uma orientação anterior ao curso para informar as 
características do ambiente de aprendizagem e tirar expectativas 
para não provocar frustrações e, conseqüente, abandono do curso. 
Estudos indicam que quando a participação do aluno em 
ambientes on-line é motivada, preparada, com acesso à 
equipamentos, bem como da habilidades do professor em 
construir  e sustentar a aprendizagem colaborativa, a chance de 
sucesso por parte do estudante é bem maior.  

Foram observadas que algumas habilidades do participante como: 
acessar o conteúdo, de exploração e localização da informação; 
uso de programas de gestão de informações digitais; aprender com 
materiais hipertextuais e multimídia; comunicar-se por meios 
telemáticos são de extrema importância para que um curso on-line 
seja bem sucedido. 

Sugestões, coletadas de várias experiências de Instituições que 
oferecem cursos on-line, foram indicadas para a melhoria na 
qualidade dos cursos oferecidos de forma que seja estruturado no 
sentido da direção das necessidades individuais de cada aluno. 
Ambientes virtuais de aprendizagem favorecem uma grande parte 
da população, que por motivos de tempo e de regiões distantes, 
não têm oportunidade de frequentar uma aula presencial.  Nesse 
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sentido, é essencial que Instituições invistam em orientações e 
acompanhamento do aluno e esclareçam suas necessidades. 

Além disso, cursos on-line proporcionam a passagem  da formação 
de pessoas passivas, imitadas, para a  formação de cidadãos ativos, 
criativos, autônomos e responsáveis que colaboram  nos seus 
processos de  aprendizagem. 
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