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Resumo 
A inclusão das Tecnologias de Informação e Comunicação baseadas na internet na área 
da Educação tem permitido que a modalidade a distância seja cada vez mais difundida 
no mundo e se expanda em alta velocidade. A utilização da mídia digital possibilitou 
novas posturas e atitudes de professores e alunos no processo de ensino–aprendizagem. 
Os ambientes virtuais vêm ganhando espaço no cenário educacional, constituindo-se em 
locus de aprendizagem e potencializadores do processo de interação entre alunos e 
professores por meio de suas diversas ferramentas e possibilidades de comunicação. 
Neste trabalho abordaremos a experiência da PUCPR no desenvolvimento do Objeto de 
Aprendizagem SAAW, que auxilia o aluno e o professor dentro do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem Eureka. 

 

Palavras-chave: Educação a Distância; Ambiente virtual de aprendizagem e 
Objeto de Aprendizagem. 

 

 

Abstract  
The incorporation of the information and communications technologies based 
on the Internet in the area of Education has allowed that the distance education 
grow in the world at high speed. The use of digital media has allowed new 
positions and attitudes of teachers and students in the teaching-learning 
process. The learning environments are gaining space in the educational 
scenario and is a locus of learning and reinforce the process of interaction 
between students and teachers through of its various tools and possibilities of 
communication. These studies discuss the experience of PUCPR in the 
development of the Learning Object SAAW that helps students and teachers in 
the virtual learning environment Eureka. 
 
Keywords: Distance Education; Virtual learning environment; Learning objects. 
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A educação a distância 
 

A educação a distância (EAD) tem uma longa história constituída de sucessos e 
fracassos e inúmeras experimentações. Desde a educação por meio de cartas, rádio, 
vídeo-aulas, T.V. até por meio da utilização das novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação, a EAD foi se estruturando e absorvendo as características de cada 
mídia de suporte ao ensino. 

 

Essas inúmeras possibilidades de modalidade EAD chegam à atualidade com um 
grande foco na utilização da internet e do computador, porém, com a incorporação 
dessas tecnologias, as formas de ensino/aprendizagem tiveram que ser repensadas. 

 

Existem vários modelos pedagógicos para a educação a distância focados nas 
Tecnologias da Informação e da Comunicação para Educação (TICE), que 
podem variar desde um apoio trazido da educação presencial, como a apostila 
em papel, até a utilização de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). A 
questão trazida com essas novas possibilidades é a postura adotada no 
processo de ensino, que pode privilegiar a auto–aprendizagem ou incentivar a 
colaboração entre os participantes do processo. 
 
Estudar a distância pede autonomia e motivação, um fator favorecedor central 
é a consciência de sua própria aprendizagem. Isso não significa solidão, pois o 
processo traz em si meios para favorecer dinâmicas que se encontram tanto na 
concepção técnica quanto processual. O ideal é aliar tecnologia a estratégias 
para um uso efetivo da modalidade.  

 

De acordo com Palloff e Pratt (2002, p. 26) “O surgimento do computador para o 
propósito de educar criou uma redefinição do que se quer dizer quando se fala em 
educação a distância”. Com o desenvolvimento da internet, configurou-se um novo 
paradigma no processo ensino–aprendizagem na EAD, revendo, fundamentalmente, 
os papéis do aluno e principalmente do professor no processo de ensino e 
aprendizagem.  

 

Os docentes que, historicamente, eram os únicos responsáveis pelo ensino e estavam 
apoiados na estabilidade da transmissão de conhecimento por meio da oralidade, 
nesse novo contexto são instigados a trabalhar numa nova dinâmica, onde a 
potencialidade dos processos comunicacionais legitima outros segmentos de 
disseminação de informações, exigindo novas formas de ensinar, aprender e produzir 
conhecimentos.  

 

Nesta proposta, não se concebe mais a idéia de linearidade do pensamento, como há 
muito tempo, pois o conhecimento é construído numa constante relação e conexão de 
informações. Logo, cabe destacar que foi o fator interatividade que possibilitou uma 
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relação dialógica mais concreta entre professor e aluno, revendo o distanciamento 
que, muitas vezes, condenou ao insucesso as outras formas de EAD. 

 

É inegável sua rápida expansão nos últimos anos no Brasil e principalmente com a 
legalização da oferta de cursos a distância, passando a ser consagrada, 
especificamente, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação e os decretos que 
a regulamentam, o que possibilitou um crescimento na procura e no desenvolvimento 
de projetos para AVAs.  

 

A produção do conhecimento pode ser privilegiada nessa modalidade de ensino, pois 
o modelo interativo quase sempre promove maior envolvimento e compromisso com 
o saber. Daí emerge a necessidade de criar ambientes de aprendizagem que 
oportunizem uma prática pedagógica significativa, compatível com as exigências da 
sociedade – valorizando a reflexão, o espírito investigativo, a curiosidade, a 
criticidade, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. 

 

Os AVAs proporcionam oportunidades de intercâmbio de informações e idéias, onde 
os alunos podem participar ativamente do processo de ensino e aprendizagem, 
aprendendo uns com os outros e também com o professor. Nessa proposta, não se 
concebe mais a idéia de linearidade do pensamento, como há muito tempo, pois o 
conhecimento é construído pela troca entre pares de informações, que permite 
estabelecer novas relações e conexões de saberes. Um universo comum de 
conhecimento passa a ser compartilhado. Mas isso somente acontece quando há uma 
mudança na postura do professor, e não apenas uma virtualização das aulas 
presenciais, há apenas uma transferência do que acontece na sala de aula para o 
ambiente virtual. 

 

Embora o potencial de interações e de participação ativa seja indiscutível, a 
tecnologia não garante que isso aconteça efetivamente. Cursos nos quais as 
atividades são centradas no professor ao invés de serem centradas no processo de 
aprendizagem dos alunos apresentam pouca interação. 

 

Em função do grande avanço da tecnologia e especialmente após a disseminação da 
internet, a EAD tem criado oportunidades em AVAs para estudantes fazerem cursos, 
independente de sua localização geográfica e do tempo e horário que têm para se 
dedicar aos seus estudos. Deparamo-nos, nesses ambientes, com várias ferramentas 
que contribuem para interatividade nesse espaço virtual, como fórum, chat, correio 
eletrônico, lista de discussão e outros. Toda essa tecnologia dos ambientes de rede 
facilita a interação social, viabiliza a aprendizagem individual por meio das 
interações com o grupo, tornando-se um elemento para possibilitar a criação coletiva 
de um conhecimento compartilhado. 

 
Os ambientes virtuais de aprendizagem 
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Frente ao avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação, as redes 
virtuais permitem configurar novos espaços de interação e aprendizagem. Os 
AVAs são caracterizados por redes de comunicação mediadas por computador 
(CMC) tendo como objetivo proporcionar um espaço interativo onde alunos e 
professores possam compartilhar informações, construir significados, idéias e o 
conhecimento por meio de trabalhos individuais ou coletivos. Para Harasim 
(2005, p.59), tais ambientes podem assumir o papel da sala de aula, 
proporcionando “estruturar e encadear o processo de aprendizagem” 
promovendo, assim, a educação.  
 
Pode-se dizer que o AVA é um espaço que auxilia na comunicação, possibilitando a 
interatividade entre os participantes e o desenvolvimento de habilidades para a 
construção do conhecimento. A utilização desses ambientes proporciona uma teia de 
aprendizagem, propícia para se promover aprendizagem colaborativa e avaliação 
processual e contínua. Santos (2003, p.2) afirma que “um ambiente virtual é um espaço 
fecundo de significação, onde seres humanos e objetos técnicos interagem, 
potencializando, assim, a construção de conhecimentos, logo a aprendizagem”. 

 

Um AVA deve atuar como sistema tecnológico de mediação, oferecendo 
funcionalidades assíncronas e síncronas que permita intercâmbios verticais 
(entre professor/tutor e aluno) e/ou horizontais (entre alunos).  
 

Ao se propor uma aprendizagem colaborativa em AVAs deve-se gerar comunicação 
interpessoal, potencializando a interação do aluno. 

 

A característica fundamental da aprendizagem em rede é a premissa de métodos 

cooperativos de aprendizagem. As redes são ambientes de comunicação em grupos 

que ampliam a conectividade social. A aprendizagem em rede possibilita formas de 

colaboração sem precedentes, baseadas no compartilhamento de interesses, e não na 

localização geográfica. Harasim (2005, p.342) 

 

Para que o AVA consiga cumprir seu papel é necessário pensá-lo como um sistema 
que gerencia e armazena os conteúdos, mas também como uma interface gráfica que 
facilita essa função e insere o aluno da mídia.   

 

A interface gráfica é o meio pelo qual o usuário interage com o AVA. É ela que 
contém os elementos gráficos e as informações organizadas e estruturadas de acordo 
com as necessidades de cada grupo de indivíduos, priorizando o design da 
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informação como minimizador da carga cognitiva requisitada no processo de 
utilização do AVA.  

 

A composição visual do ambiente deve ser diretamente relacionada a estudos e 
pesquisas dos usuários. O armazenamento de informações desses ambientes é 
essencial para o gerenciamento do conteúdo, pois facilitam o acesso às informações 
que estão separadas por grupos específicos. 

 

Levando-se em conta as necessidades geradas na utilização das novas tecnologias, 
esses ambientes têm a necessidade de ser flexíveis, atendendo diferentes grupos de 
estudos que se interagem em diversas aplicações, proporcionando, assim, a interação 
entre homem e máquina. Devem possuir  composição visual que possa corroborar o 
processo de ensino, fomentando a pesquisa e o estudo dos usuários. Além disso, 
devem proporcionar o acompanhamento do aluno pelo professor, armazenando 
informações, possibilitando o gerenciamento de conteúdo e fornecendo ferramentas 
que demonstrem o andamento das atividades dos alunos e seu desempenho nas 
mesmas. 

 

O Eureka 
 
O Eureka é um AVA desenvolvido em 1999, pelo Laboratório de Mídias 
Interativas (LAMI) da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), por 
meio de um acordo tecnológico com a Siemens Telecomunicações e da Lei 
8.248 de Incentivo à Informática, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse 
convênio foi iniciado em 1998 e finalizado em 2001. Nesse período, o ambiente 
foi utilizado tanto pela Siemens, em cursos de treinamento profissional a 
distância, quanto pela PUCPR, como apoio aos cursos de graduação, pós-
graduação presenciais e para pesquisa. Após o término do convênio, o 
ambiente tornou-se uma ferramenta utilizada por toda a PUCPR como apoio 
nos cursos presenciais e a distância. 
 
O Ambiente Virtual Eureka (http://eureka.pucpr.br) foi implementado baseado 
na web, sendo que todos os alunos e professores da PUCPR podem utilizá-lo 
por meio da internet. Os usuários precisam estar cadastrados para acessá-lo, 
sendo que, após o cadastro, os mesmos têm acesso às diversas 
funcionalidades síncronas e assíncronas que o sistema congrega (agenda, 
edital, fórum, chat, plano de trabalho, arquivos, correio eletrônico, webgrafia, 
material didático on-line, gravação de vídeo, provas on-line, estatísticas de 
acessos, entre outras) e que favorecem a comunicação no ambiente, fazendo 
com que professores e alunos possam, de forma interativa e simples, 
compartilhar conhecimento e informações. 
 
 
O SAAW da PUCPR  
 
Paralelamente ao Eureka, e para complementar sua ação, surgiu a necessidade 
de desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem virtuais com conteúdos 
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específicos. Para efetivar sua produção, criou-se o Núcleo de Novas Tecnologias 
Educacionais (NTE) que, desde 1997, busca soluções tecnológicas para o 
desenvolvimento de material didático digital.  Nesse núcleo nasce o projeto 
SAWW (Sistema de Apoio ao aluno via WEB) que, de acordo com Tarrit et al 
(2006, p. 200), foi “criado para atender à necessidade de disponibilizar 
determinado conteúdo de forma segura e eficaz e que oferece um conjunto de 
funcionalidades integradas ao Eureka.”  
 
O SAAW nasceu da necessidade de gerenciar materiais didáticos para serem 
disponibilizados de maneira versátil e estruturada, o que responde aos critérios 
definidos por Objetos de Aprendizagem. Constatou-se a necessidade de 
disponibilizar conteúdos adequados à cultura brasileira, sendo que uma grande 
parte do conteúdo de referência disponível são traduções ou adaptações de 
materiais estrangeiros, nem sempre de acordo com as necessidades do público 
brasileiro e de alto custo. 
 
Por meio desse projeto, foram desenvolvidos os primeiros objetos de 
aprendizagem da PUCPR. Tais objetos foram disponibilizados para todos os 
professores da PUCPR por meio do Eureka, estando em produção constante e 
ininterrupta desde então. Segundo Hilu e Tarrit (2006, p. 107), “Todas as salas 
virtuais da graduação [da PUCPR] têm acesso automático a esta funcionalidade 
a partir do momento em que o responsável pela sala cria um ou mais roteiros de 
estudo aplicados a todos ou a parte dos estudantes da sala.” 
 
O sistema disponibiliza, além de temas de estudos públicos–desenvolvidos por 
professores conteudistas contratados pela PUCPR para elaborar tais objetos de 
aprendizagem–espaço para a criação de temas privados de uso restrito do 
professor–autor. 
 

 
Figura 1.  Visualizar temas de estudo. 
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O espaço de criação de temas privados possibilita, com facilidade, que o 
professor crie seu próprio Objeto de Aprendizagem e disponibilize-o aos seus 
alunos.  
 
Os objetos de aprendizagem criados no Eureka podem ser organizados pelo 
professor em roteiros de estudo e, assim, ser disponibilizados aos alunos. Os 
roteiros podem estar compostos de diversos temas de estudo, não havendo 
restrições em sua montagem. 
 

 
Figura 2 . Tela de abertura para construção de Objeto de Aprendizagem pelo autor. 
 
 

 
Figura 3 .Tela de entrada do SAAW. 
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No Eureka/SAAW, três eixos se destacam: 
– a autonomia do professor quando se trata da criação de conteúdo, de 
atividades e da organização das mesmas. 
– feedback automatizado para os alunos e ajuda ao acompanhamento dos 
alunos pelos professores/tutores. 
– funcionalidades de colaboração e de apoio acessíveis a partir dos conteúdos 
e dos imperativos do plano e trabalho. 
 
O SAAW deve estar em sintonia com as expectativas da PUCPR e da 
sociedade em geral. Essas exigências podem ser classificadas em função tanto 
das prioridades quanto dos resultados esperados da parte das TICE: 
– a curto e meio prazo deve ser capaz de aumentar a qualidade do ensino, 
facilitar a aprendizagem distribuída (misto presencial e a distância), familiarizar 
o corpo docente a um uso generalizado das TICE e responder às novas 
habilidades dos alunos (conhecimento e uso do computador e informatização 
da sociedade em particular). 
– a meio prazo ajudar à implementação de soluções de ensino a distância para 
todos os níveis de conhecimentos, favorecendo a aprendizagem em situações 
particulares (nivelamento do conhecimento, curso de dependências, aplicação 
em projetos comunitários etc.). 
– a longo prazo permitir um gerenciamento dos custos inerente aos processos 
educacionais, resolvendo problemas de espaço físico, atingindo novos públicos 
no quesito da formação contínua (oferta de cursos em horários alternativos e 
para pessoas isoladas geograficamente ou com recursos financeiros limitados). 
 
 
Conclusão  
 
O desenvolvimento de conteúdos multimídia para a web é uma tarefa que pede 
habilidades processuais e técnicas. A complexidade se origina na 
multiplicidade das habilidades necessárias no momento da produção de um 
Objeto de Aprendizagem. Este obedece a um modo de organização e de 
formatação ainda não amplamente dominada pelos docentes. É necessário 
convencer os gestores da eficiência e do benefício à adoção das TICE no apoio 
a educação. Essa conscientização vem aos poucos devido a multiplicação e 
relevância da aplicação das TICE na educação.  
 
Depois de quase 10 anos de pesquisas para o desenvolvimento de objetos de 
aprendizagem, diversos professores vivenciam a experiência de utilização desta 
ferramenta – SAAW – para apoio a suas aulas, buscando sempre melhorar a 
qualidade do ensino. O Núcleo de Novas Tecnologias Educacionais, vinculado a 
Diretoria de EAD, consolida-se hoje como um núcleo de pesquisas e 
desenvolvimento de objetos de aprendizagem.  
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