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RESUMO 

A Educação a Distância tem ganhado cada vez mais espaço no mundo 

contemporâneo, isso se deve em muito, à evolução na área tecnológica. A temática 

deste trabalho aborda o processo de orientação de trabalho de conclusão final em 

um curso a distância. O objetivo foi analisar a interação social entre aluno e 

orientador de trabalho de conclusão final no curso de Pós-graduação Lato Sensu em 

Informática na Educação ofertado pelo Ifes. Para isso foi aplicado um questionário 

online com 26 questões elaborado nos Formulários Google, enviado como 

mensagem pelo Moodle para os orientadores de TCF do curso PIE que atuaram na 

última oferta do curso, turma de 2014. Os dados levantados mostraram que os 

recursos mais utilizados para comunicação são WhatsApp e mensagem no Moodle. 

Os fatores que contribuem para que o processo de orientação seja exitoso e o TCF 

seja concluído são: o cumprimento de prazos por parte do aluno, a disponibilidade 

de tempo para se dedicar à produção e o feedback do orientador fazendo leituras e 

intervenções constantes com sugestões de aperfeiçoamento do trabalho.  

 

 

Palavras-chave: Trabalho de Conclusão Final. Mediação. Educação a distância. 

Orientação.   



                                                                            

ABSTRACT 

Distance Education has gained more and more space in the contemporary world, this 

is due in large part to the evolution in the technological area. The thematic of this 

work approaches the process of orientation of final conclusion work in a distance 

course. The objective was to analyze the social interaction between student and work 

supervisor of final conclusion in the course of Post-graduation in Informatics in 

Education of IFES. For this, a questionnaire online with 26 questions elaborated in 

the Google Forms, sent as a message by Moodle to the TCF counselors of the PIE 

course of the class of 2014 was applied. The collected data showed that the most 

used resources for communication are WhatsApp, message in Moodle. The factors 

that contribute to the success of the orientation process and the completion of the 

TCF are the student's deadlines, the availability of time to dedicate the production to 

his and the advisor's feedback by making constant readings and interventions with 

suggestions for improving the work. 

Keywords: Final Conclusion Paper. Mediation. Distance Education. Orientation.  
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1 INTRODUÇÃO 

A Educação a Distância (EaD) tem ganhado cada vez mais espaço no mundo 

contemporâneo, isso se deve em muito, à evolução na área tecnológica. De acordo 

com o Ministério da Educação (MEC), a EaD tem sido muito bem avaliada, e esta 

modalidade de ensino vem registrando crescimento de 18% ao ano em número de 

matrículas, sendo que no ano de 2014, foram 190 mil estudantes formados (Portal 

Brasil, 2016). 

Atualmente, o aluno não está mais limitado geograficamente com relação à 

proximidade da instituição de ensino a que se pretende, graças ao uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que são fortemente utilizadas na 

EaD, sendo esta uma das suas principais características. Neste sentido, novos 

modelos pedagógicos despontam possibilitando que a educação aconteça muito 

além dos limites de uma sala de aula convencional. É por meio das TICs que a 

interação aluno/professor, aluno/aluno se torna possível, no entanto, surgem 

dificuldades na interação e no diálogo entre professor e aluno nos Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVA). 

Na EaD o processo de ensino-aprendizagem é mediado por tecnologias, no qual 

professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente. Para Oblinger 

(2006) os recursos tecnológicos disponíveis contribuem para redefinir os espaços de 

aprendizagem. Nesse sentido, os AVA funcionam como substitutos dos espaços 

físicos das salas de aula, que fornecem ferramentas para mediar o processo 

educacional. A distância física entre professor e aluno é tão significativa que afeta 

seus comportamentos e interferem em seus diálogos, bem como costuma trazer 

dificuldades especialmente de comunicação. 

Fui professora de Trabalho de Conclusão Final (TCF) de um curso de especialização 

lato sensu a distância, e passei pela vivência de dificuldades de interação social que 

impactam na comunicação entre professores e alunos e entre os próprios alunos. 

Impulsionada por estes motivos me proponho a desenvolver tal pesquisa, com o 

objetivo de contribuir para que a Educação a Distância, como processo de 

democratização e interiorização do acesso ao Ensino Superior, realmente atinja essa 
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finalidade. Esperamos também, nos anos que se aproximam, apesar do momento 

difícil economicamente e politicamente que atravessamos, contar com o 

desenvolvimento de políticas educacionais mais robustas, que prezam pela garantia 

de continuidade, de fluxo e de qualidade de formação que vem sendo oferecida por 

meio da EaD. 

Propõe-se para isso analisar como ocorre a interação social entre professor/aluno e 

aluno/aluno no AVA na disciplina de Orientação de Trabalho de Conclusão Final em 

um curso de pós-graduação ofertado na modalidade a distância. 

O tema deste projeto está relacionado a duas vertentes, a EaD e os processos 

pedagógicos envolvidos em um AVA, que juntas se completam e convergem para 

contribuição de um ensino de melhor qualidade, que atinge ao um número maior de 

pessoas. 

1.2. Objetivos 

 

Este trabalho tem por objetivo geral analisar a interação social entre aluno e 

orientador de trabalho de conclusão final no curso de Pós-graduação Lato Sensu em 

Informática na Educação, ofertado pelo Ifes, na modalidade a distância. 

Os objetivos específicos a que se destinam podem ser observados como se segue: 

- identificar as principais práticas de comunicação e mediação utilizadas no 

processo de orientação de TCF no curso PIE; 

- levantar os fatores que ameaçam e dificultam o êxito da conclusão do TCF no 

curso PIE; 

- levantar os fatores de ajudam o êxito da conclusão do TCF do curso PIE; 

- levantar as principais práticas exitosas durante o processo de mediação com 

os orientados. 
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1.3. Justificativa 

A EaD se caracteriza pelo distanciamento geográfico entre professores e estudantes 

no desenrolar das suas atividades de ensino e aprendizagem. Entretanto, não 

obstante tal distanciamento entre os principais protagonistas, a EaD pressupõe um 

processo de mediação pedagógica intensa com o professor e todo o material de 

apoio didático. 

Devido o amplo alcance territorial que a EaD proporciona, aliado à flexibilidade nos 

horários de estudos em comparação com a modalidade presencial, observamos a 

cada ano elevado incremento no número de estudantes que ingressam no ensino 

superior a distância no Brasil. 

Embora essa não seja uma modalidade nova no Brasil (PAULOMINAS, 2009) e 

esteja consolidada no país como uma modalidade de ensino, sendo uma plausível 

opção ao tradicional modelo presencial, a EaD continua a oferecer grandes desafios 

a educadores e pesquisadores em educação. 

Mill e Pimenta (2010) afirmam que, nos últimos anos, a EaD brasileira passou por 

uma vertiginosa expansão e por um reconhecimento jamais percebido neste 

modalidade. Estes mesmos autores advertem, no entanto, que as súbitas iniciativas 

das universidades públicas e privadas não foram acompanhadas por estratégias 

pedagógicas especificamente desenhadas para esta modalidade de ensino. Há que 

se reconhecer que a própria área da pesquisa científica e acadêmica carece de 

amadurecimento e desenvolvimento. Sob este cenário, é natural que um amplo 

espectro de desafios se configure e exija respostas imediatas. 

Dentro desta gama de desafios destacam-se as dificuldades enfrentadas no 

momento de finalização dos cursos de especialização a distância pelos alunos no 

ambiente virtual de aprendizagem, quando da execução do trabalho de conclusão 

final em cursos de graduação e pós-graduação. 

Como requisito para encerramento dos cursos de especialização lato sensu faz-se 

necessário que o aluno desenvolva um trabalho monográfico, na qual ele faz um 
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estudo da literatura sobre o assunto pesquisado e confronta com os dados 

coletados. Para isso, ele é orientado por um professor no AVA. 

O processo de orientação de trabalho de conclusão de curso em um AVA remete há 

inúmeros desafios que vão desde a dificuldade de comunicação e entendimento a 

respeito do que é colocado pelo professor orientador até evasão do aluno na reta 

final do curso. 

Fui professora orientadora de Trabalho de Conclusão Final no curso de 

Planejamento Implementação Gestão em Educação a Distância e passei pela 

vivência de dificuldades de interação social que impactam na comunicação entre 

professores e alunos e entre os próprios alunos. Impulsionada por estes motivos me 

proponho elaborar um livreto com propostas pedagógicas de superação das 

dificuldades encontradas na interação social entre professor/aluno e aluno/aluno no 

ambiente virtual de aprendizagem. 

Os trabalhos acadêmicos e científicos a respeito de orientação de trabalho de 

conclusão final em cursos a distância estão sendo publicados, encontramos por 

exemplo a produção de Fávero, Nunes e Nobre (2011, p. 09) que pesquisou o 

mesmo curso que esta pesquisa, a PIE, e concluiu que é importante "manter uma 

equipe de orientadores o mais envolvida possível com o curso traz um retorno 

importante". 

Mendonça et al (2010) pesquisando a mesma temática apontou para resultados que 

convergem para a importância de aspectos como teórico-metodológico, afetivo, 

profissional no processo de orientação. 

O trabalho de Primo e Silva (2007) aponta para a necessidade de humanizar as 

relações professor-aluno e aluno-aluno uma vez que na modalidade a distância falta 

contato humano e isso prejudica na finalização da pesquisa. 

Face ao exposto, esta pesquisa pretende fazer o levantamento das dificuldades e 

dos êxitos vivenciados por professores e alunos no AVA durante o processo de 

elaboração do trabalho de conclusão final no curso de Pós- graduação em 

Informática na Educação do Ifes ofertado na modalidade a distância. 
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O texto desta monografia está estruturado em seis capítulos. Nesta introdução, 

apresento o nascedouro do objeto de estudo e do problema que assumi investigar, 

trazendo os objetivos e a justificativa do estudo. No próximo capítulo discorro sobre 

o referencial teórico que embasa a pesquisa, os estudos sobre interação social e a 

orientação de trabalho de conclusão final. No terceiro capítulo, apresento o processo 

de metodologia utilizada na pesquisa, bem como o lócus e sujeitos da investigação. 

No capítulo seguinte são discutidos os resultados alcançados, com a apresentação 

dos gráficos e sua análise. No quinto capítulo teço as considerações finais e no 

último capítulo são colocadas as obras referenciadas no texto. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Apresento esta revisão bibliográfica dividida em três seções; na primeira descrevo o 

os apontamentos históricos da EaD, na segunda abordo o processo de interação 

social entre professor/aluno e aluno/aluno no ambiente virtual de aprendizagem, e 

por fim, na terceira seção discuto a orientação de trabalho de conclusão final. 

 

2.1. Histórico da Educação a Distância 

Os primeiros registros do que viria ser a Educação a Distância são atribuídas às 

Cartas de Platão e as Epístolas de Paulo como sendo exercícios isolados da 

Educação a Distância. No entanto, outros autores defendem que esta modalidade de 

ensino surgiu apenas após a invenção da imprensa, originada no século XV (Maia e 

Matar, 2007). 

O que se sabe com mais exatidão é que o desenvolvimento deste tipo de 

modalidade se deu a partir do século XIX, de acordo com Maia e Matar (2007, p. 21): 

Há registros de cursos de taquigrafia a distância, oferecidos por meio de 
anúncios de jornais, desde a década de 1720. Entretanto, a EaD surge 
efetivamente em meados do século XIX, em função do desenvolvimento dos 
meios de transporte e comunicação (como trens e correio), especialmente 
com o ensino por correspondência. 

Este mesmo autor traz um panorama das gerações da EaD, sendo classificada em 

três níveis: 

1ª Geração: Os cursos por correspondência; 

2ª Geração: Novas mídias e Universidades Aberta; 

3ª Geração: EaD on-line. 

Como pode-se observar a EaD não é recente, e a cada geração houve adesão à 

esse tipo de modalidade e a cada nova tecnologia criada a EaD se expandia e se 

adaptava às novas realidades.   No entanto, a partir da 3ª geração, foi que a EaD se 

tornou global e teve sua grande expansão, isso porque o desenvolvimento da World 
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Wide Web ou Rede Mundial de computadores trouxe um acesso livre de fronteiras 

consequentemente essa modalidade de ensino conseguiu adeptos em todos os 

continentes. Isso se caracteriza pela facilidade de acesso aos conteúdos e forma 

interativa com que alunos e professores se interagem, mesmo estando a quilômetros 

de distância. Percebe-se que a globalização tem proporcionado este avança de 

forma extraordinária visto que atualmente um aluno que domina as línguas do país 

de origem do curso, podem se ingressar em diversos cursos pelo mundo a fora, sem 

limite de fronteiras. 

Quanto a origem da EaD no Brasil, os autores ainda não chegaram em um 

consenso. Segundo relata Maia e Matar (2007, p. 22): 

A partir da década de 1990, as instituições de ensino superior começaram a 
desenvolver cursos a distância baseados nas novas tecnologias da 
informação e comunicação. A educação a distância surge oficialmente no 
Brasil pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394, de 
20 de dezembro de 1996), sendo normatizada pelo Decreto n. 2.494 (de 10 
de fevereiro de 1998), pelo Decreto n. 2.561 (de 27 de abril de 1998) e pela 
Portaria Ministerial n. 301 (de 7 de abril de 1998). 

De acordo  com Nogueira (2009), no Brasil é difícil colocar um marco preciso sobre 

sua criação, oficialmente essa modalidade teve início através da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional através da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 

2.2. Interação social entre professor/aluno e aluno/aluno no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA) 

Com o exponencial crescimento da demanda por conhecimento e atualização, 

seguido pelo fortalecimento das tecnologias da informação e da comunicação, 

cresce significativamente a modalidade de educação a distância, frequentemente 

mediada por Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), ferramenta fundamental 

para o êxito desta modalidade de ensino, onde os espaços físicos são substituídos 

por espaços virtuais. O processo de interação no AVA tem substancial importância 

para que a mediação do processo ensino-aprendizagem ocorra de modo a contribuir 

para o crescimento do aluno. 
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De acordo com o dicionário eletrônico Houaiss e Villar (2011) da Língua Portuguesa 

a palavra ambiente significa: o meio em que vivemos ou estamos, ou ainda área 

extensa ou local com muitos usuários conectados por várias redes. Se verificarmos a 

etimologia da palavra, ela é composta do prefixo amb (que significa ao redor) e do 

verbo ire (ir à volta). A palavra ambiente representa uma realidade concreta fruto da 

interação entre o meio físico natural e a ação humana sobre ele. Isto implica a “ideia 

de movimento [...] e de interação [...]” (GOMES 2007, p. 2).  

A palavra virtual, assim como a palavra ambiente, também é originada do latim e 

segundo o dicionário eletrônico Houaiss e Villar (2011) da Língua Portuguesa é 

aquilo que não existe como realidade, mas sim como potência ou realidade. 

No senso comum a palavra é empregada para significar a ausência da existência, ou 

a ilusão. Seu conceito está popularmente ligado aos computadores, no entanto, de 

acordo com Lévy (1996), passa longe desta conexão. Nas palavras de Costa e 

Oliveira (2004, p. 118), os AVAs são “como espaços das relações com o saber [...] 

ambientes que favorecem a construção do conhecimento”.  Sendo assim, as 

interações, as trocas de experiências e saberes ocorrem em espaços não 

convencionais de sala de aula, não são  físicos, mas existem virtualmente no 

ciberespaço proporcionando uma relação colaborativa entre alunos/professores e 

alunos/alunos no tempo e no espaço. 

Segundo Valentini e Soares (2005, p.19), 

[...] a expressão ambientes virtuais de aprendizagem está relacionada ao 
desenvolvimento de condições estratégias e intervenções de aprendizagem 
num espaço virtual na Web, organizado de tal forma que propicie a 
construção de conceitos, por meio da interação entre alunos, professores e 
objeto de conhecimento. 

Quando os alunos interagem no AVA com os colegas e o professor, produzem 

conhecimento de forma colaborativa e ao mesmo tempo deixam de ser 

independentes para se tornarem interdependentes. 

Nesta perspectiva o aluno deixa de ser passivo e receptor das informações e o 

professor o detentor do saber, o aluno torna-se co-autor ativo no processo e o 

professor facilitador: 
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[...] A participação do aluno se inscreve nos estados potenciais de 
conhecimento arquitetado pelo professor de modo que evoluam em torno do 
núcleo preconcebido com coerência e continuidade. O aluno não está mais 
reduzido a olhar, ouvir, copiar e prestar contas. Ele cria, modifica, constrói, 
aumenta e, assim, torna-se co-autor. Exatamente como no parangolé, em 
vez de se ter obra acabada, têm-se apenas seus elementos dispostos à 
manipulação. O professor disponibiliza um campo de possibilidades, de 
caminhos que se abrem quando elementos são acionados pelos alunos 
(SILVA, 2010, p.1) 

É preciso que o professor crie, articule, incentive os espaços de interação e 

aprendizado dos alunos. A participação nesse ambiente deve ser de convivência, de 

parceria e de ação comunicativa. É ter a certeza de que mesmo separado no tempo 

e espaço sempre haverá alguém com quem compartilhar, refletir e aprender. A 

interação quando se pretende que a interação aconteça de modo colaborativo 

As interações que se estabelecem no AVA mostram a sua importância com as novas 

formas de relacionamentos, de comunicação e de aprendizagens procurando está 

desde o início do curso a fim de se obter uma participação efetiva dos alunos 

(PRADO, 2006). 

A interação pode ser realizada de maneira a esclarecer as informações duvidosas e 

os conceitos não entendidos, através da criação de diferentes situações de 

aprendizagem que possam motivar o aluno a fazer novas relações com o 

conhecimento e o reaprender. Assim para Prado (2006, p. 5): 

No processo de interação, surgem novas referências, instigando os alunos a 
articular diferentes pontos de vista e a buscar novas compreensões. O fato 
de o aluno compartilhar com seus pares seus questionamentos, reflexões e 
sentimentos relacionados à sua própria vivência no curso, favorece a 
criação de vínculos, de companheirismo e de parceria entre os 
participantes, fortalecendo, com isto, uma maneira colaborativa de 
aprender.  

O importante nesta interação é a constante atitude de busca de compreensão do 

outro e de si mesmo, de querer comunicar-se, de trocar e de crescer. 

Um estudioso que pode contribuir para as discussões teóricas sobre a interação 

social entre os indivíduos no AVA é Vygotsky (1991). A repercussão que seu 

pensamento vem obtendo a força de uma redescoberta. Sua obra enfrentou décadas 

de silêncio imposto pelo regime stalinista. Apenas em meados dos anos 60 seus 

livros chegaram ao Ocidente, apesar disso, sua obra só começou a ser divulgada, de 
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fato, nos anos 80, embora não tenha elaborado uma pedagogia, deixou ideias 

sugestivas para a educação.  

O autor afirma que o conhecimento é construído na relação sujeito, objeto e o outro, 

esse último podendo ser os pais, professores, colegas, um livro, o AVA e tantos 

outros instrumentos (Vygotsky, 1991). 

A formação do indivíduo se dá a partir de sua relação com o meio social. Sendo 

assim, a construção do conhecimento se processa da mesma forma, pela interação 

do sujeito com o meio, contemplando, assim, o desenvolvimento cultural do 

indivíduo. 

Compreende o processo de aprendizagem como uma atividade de relação social, 

onde interagem alunos e professores, este último tendo papel fundamental de atuar 

como mediador, e a escola contribuindo para impulsionar esse processo, sendo 

essencial em sua promoção, conforme pondera Vygotsky (1991, p. 99): 

Quando observamos o curso do desenvolvimento da criança na idade 
escolar e o processo de sua aprendizagem, vemos efetivamente que toda 
matéria de ensino sempre exige da criança mais do que ela pode dar hoje, 
ou seja, na escola a criança desenvolve uma atividade que a obriga a 
colocar-se acima de si mesma. Isto sempre se refere a um sadio ensino 
escolar. 

 

O AVA é o lócus de interação entre os sujeitos e exerce o papel da escola que foi 

colocado por Vygotsky (1991) na citação. O outro, seja o professor ou o colega aluno 

vai exercer papel fundamental na construção do conhecimento, trocando 

informações, proporcionando a criação e novas descobertas. 

Segundo Masetto (2000) a interação no AVA possibilitará ao aluno a troca de 

experiências, diálogos e oportunidade de vivenciar novas situações-problema que 

levem ao desenvolvimento de habilidades e competências indispensáveis ao 

cidadão do século XXI. 

Para tanto, o papel do orientador de TCF é muito importante, pois, como mediador 

do processo de aprendizagem, auxiliado por diversas estratégias tecnológicas, 

possibilite que o seu orientando se perceba e seja autor de suas próprias ações. 

Paula et al. (2008) ressaltaram que em processos educativos a distância, os 

instrumentos de comunicação se transformam em instrumentos simbólicos de 
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mediação, por meio dos quais o sujeito constrói seu raciocínio, dinamiza múltiplas 

habilidades e potencializa suas linguagens. Porém, essa dimensão é alcançada 

através da experiência interativa no grupo, do componente humano e seu processo 

de mediação. 

A especificidade da EaD para Novello e Laurino (2012), requer múltiplas condições 

de comunicação que possibilitem a interação entre os envolvidos (professores, 

tutores e estudantes) em tempos e espaços distintos. Assim, a EaD, por suas 

peculiaridades, sobretudo em relação aos processos interativos que desencadeia, 

coloca-se como uma modalidade em potencial para o desenvolvimento da 

autonomia do estudante. Por isso, os meios de comunicação disponíveis e a 

organização dos materiais em um curso ou disciplina têm relevância significativa na 

potencialidade da mediação pedagógica nessa modalidade. 

Deste modo, cabe a cada ambiente virtual de aprendizagem, no seu sentido estrito e 

amplo, a existência de processos que favoreçam em seu delineamento dos níveis de 

desenvolvimento proximal em relação ao real/potencial e em direção a uma 

aprendizagem autônoma e emancipatória. 

Moore (2002) sinaliza que uma das características da Educação a Distância é 

possibilitar a autonomia e a independência da aprendizagem no aluno adulto e 

destaca que é para este público que a EAD está prioritariamente dirigida. Sendo a 

educação um processo individual, os alunos estariam capacitados para exercer sua 

decisão sobre o que aprender e em que ritmo fazê-lo. 

2.3. O processo de orientação do Trabalho de Conclusão Final (TCF) 

A partir dos anos 1990 se intensificou nos cursos de graduação do Brasil, a pressão 

por uma orientação científica, com o surgimento da demanda por Trabalho de 

Conclusão Final (TCF), que consiste numa atividade curricular obrigatória para a 

conclusão de um curso de graduação ou especialização. Esta nomenclatura é 

genérica, pois pode ser qualquer trabalho apresentado ao término do curso. A 

instituição é quem vai definir se deverá ser uma monografia, um artigo, um relatório 

de estágio, que constituirá em um exercício acadêmico que propicia ao aluno uma 
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iniciação à pesquisa. Um trabalho de pesquisa fundamentado no rigor acadêmico e 

científico desenvolve no aluno habilidades e competências necessárias à 

capacidade de organização e de elaboração intelectual em uma determinada área 

do saber. A responsabilidade pela elaboração do TCF é integralmente do aluno, o 

professor orientador deve acompanhar e incentivá-lo em seu desenvolvimento. 

O processo de orientação tende a ser construtivo quando as funções de cada uma 

das partes são bem estabelecidas. Caso contrário, cada um desempenhará sua 

função à sua maneira, baseando-se, em experiências passadas ou em juízo de 

valores, tornando frágil uma relação em que sua qualidade pode ser determinante 

para o sucesso ou o fracasso do aluno na pós-graduação (LEITE FILHO; MARTINS, 

2006). 

A Resolução CNE/CES N. 01, de 8/06/07, que estabelece normas para o 

funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização. 

Trata em seus artigos 5º e 6º especificamente do Trabalho de Conclusão de Curso, 

aqui neste trabalho denominado de Trabalho de Conclusão Final: 

Art. 5º Os cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, 
tem duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, nestas não 
computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência 
docente, e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração individual de 
monografia ou trabalho de final de curso. 

Diversas são as dificuldades encontradas pelos alunos no processo de produção do 

TCF, na pesquisa desenvolvida por Brunetta, Antunes, Demarco e Pinheiro (2011) 

as principais encontradas foram: dificuldade de interação e contato com o orientador, 

falta de tempo para dedicar ao curso, falta de habilidade para o uso com o 

computador. 

O orientador de TCF tem uma função muito importante contribuindo para minimizar 

estas dificuldades, pois, não é mero expectador, mas co-produtor, intervindo para 

que o autor não deixe de produzir. Os achados de Bianchetti e Machado (2002), 

também convergiram para isso:  

Diversos autores apontam para as interferências pessoais e subjetivas que 
irrompem na relação entre orientador e orientando durante o processo, e não 
raro os autores percebem que são chamados a exercer um papel quase 
terapêutico, nessa caminhada, sem, no entanto, contarem com o preparo 
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para tal função. Cabe dizer que o orientador, por estar no lugar daquele que 
lê e daquele que escuta, não deixa de se aproximar do lugar do terapeuta e 
se afasta do lugar do professor, que está, mais do que nada, para ser 
escutado pelo aluno. (p. 59) 

No caso de cursos de pós-graduação a distância, a apresentação do TCF para uma 

banca é um dos momentos presenciais obrigatórios para que o aluno possa obter o 

título de especialista. Os trabalhos representam uma valiosa contribuição pela 

produção de conhecimento aplicados em inovação tecnológica e solução de 

problemas que podem trazer benefícios e qualidade de vida para a sociedade. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo da monografia abordo os pressupostos metodológicos adotados na 

pesquisa, trazendo o contexto e os sujeitos da pesquisa. 

A vida se apresenta de maneira repleta de fenômenos e, estes, se olhados de forma 

particular, podem dar origem a importantes questões indagadoras. Tais questões, ao 

receberem tratamento científico com rigor e cuidado, poderão resultar em respostas 

que muito hão de contribuir para o entendimento não só das questões indagadas, 

mas também para a compreensão da dinâmica da própria sociedade. O constante 

movimento da humanidade dinamiza o pensamento científico na medida em que 

nada está no mesmo lugar, tudo é uma experiência em constante movimento, em 

uma dialética troca entre sujeitos e entre os elementos da natureza (GATTI, 2016). 

Em Ciências Humanas e Sociais, nosso desafio está em constantemente ver e rever 

novas possibilidades, reconhecendo que a própria estrutura da vida social é 

dinâmica e que o conhecimento que dessa estrutura se constrói é um conhecimento 

datado, historicamente situado, mas nem por isso, de menos valia para o 

entendimento do ser humano e das suas relações. Segundo Andrade (1994, p. 74) a 

ciência nunca se basta, está sempre à procura: “Nenhum tempo é tempo bastante 

para a ciência de ver, rever“. 

Para definir aspectos metodológicos mais seguros e coerentes com o objeto 

investigado, optei pela abordagem quali e quantitativa de pesquisa, visto que a 

finalidade é compreender o fenômeno educacional, para além de sua explicação em 

termos de relação de causa e efeito (Monteiro, 1998). Nesse sentido, o  

procedimento técnico utilizado foi um levantamento de dados através de um 

questionário on line com 26 questões (anexo A) elaborado nos Formulários Google, 

enviado como mensagem pelo Moodle para os orientadores de TCF do curso PIE da 

turma de 2014. Este tipo de procedimento também é chamado de survey, que de 

acordo com Andrade (2003) se trata de uma interrogação direta de um grupo 

específico de pessoas ou fatos que se deseja conhecer em relação ao problema 

investigado tendo como objetivo descrever uma situação como ela realmente é. 
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Segundo Gil (2002, p. 128) define-se um questionário “como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.” 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 68) “a coleta de dados é a busca por 

informações para a elucidação do fenômeno ou fato que o pesquisador quer 

desvendar”.  O questionário foi dividido em duas partes, na primeira os entrevistados 

responderam perguntas relacionadas ao seu perfil profissional e acadêmico, na 

segunda questões relacionadas ao processo de mediação no TCF. 

Antes de responder ao questionário os participantes da pesquisa concordaram com 

um termo de consentimento livre e esclarecido (anexo A) para anuir sua 

participação.  

Quanto à natureza, esta pesquisa tem caráter aplicado, uma vez que visa contribuir 

para fins práticos, buscando soluções para problemas concretos. Quanto aos seus 

objetivos trata-se uma pesquisa de cunho exploratório, pois nela serão analisadas as 

dificuldades de interação social enfrentadas por professores que orientam TCF em 

um AVA. 

 3.1.O lócus de investigação: o curso de Pós-graduação em Informática na 

Educação (PIE) 

No Brasil a modalidade de educação a distância expandiu muito a partir de 2008, 

depois da criação da – Universidade Aberta do Brasil. De acordo com informações 

obtidas no próprio site da UAB, ela é um sistema integrado por universidades 

públicas que oferece formação à nível de graduação e pós-graduação para a 

população que teve ou tem dificuldade de acesso através da metodologia da 

educação a distância. 

No ano de 20091 iniciou, no Centro de Educação a Distância do Instituto Federal do 

Espírito Santo (CEAD/IFES), o planejamento do curso de Especialização Lato Sensu 

 
1 

 Portaria de autorização e funcionamento de nº 934 de 15 de julho de 2009. 
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em Informática na Educação (PIE), através do Sistema UAB. Em 2010 teve sua 

primeira turma aberta, oferecendo 120 vagas, sendo 30 para cada pólo (Colatina, 

Linhares, Venda Nova do Imigrante e Vila Velha).  

O curso visa “capacitar profissionais/professores quanto ao uso das novas 

tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem, de 

forma interdisciplinar” (CEAD/IFES, 2009, P. 11). Para isso, o público que pretende 

formar são de professores, coordenadores pedagógicos, diretores de escola que 

possuem graduação, cujo o perfil deve refletir uma capacidade crítica, reflexiva 

frente às questões sociais, econômicas, culturais da sociedade incorporando as 

novas tecnologias de informação e comunicação no cotidiano de sua prática. 

Sua organização didático-pedagógica está fundamentada em princípios que ampliem 

a capacitação de profissionais quanto ao uso das novas tecnologias da informação e 

comunicação na educação, na qual a aprendizagem é um dos elementos do 

processo educativo que possibilita  a sua ressignificação,  rompendo com a noção 

de tempo e espaço da escola tradicional. 

O curso é composto por uma equipe multidisciplinar, na qual estão envolvidos dez 

profissionais: Professor Conteudista, Professor Especialista, Tutor a distância, Tutor 

Presencial, Pedagogo, Coordenador de Orientação Acadêmica, Coordenador do 

Curso, Coordenador de tutoria, Designer Instrucional e Coordenador de Pólo, que 

juntos, de forma interdisciplinar atuam de modo a valorizar o aluno como o centro do 

processo ensino-aprendizagem. 

A estrutura e organização curricular engloba quatro módulos, um de 

conhecimentos básicos, um de conhecimentos específicos, um de conhecimentos 

avançados na área de Informática na Educação e outro destinado à produção do 

TCF, conforme especificado no quadro abaixo: 

Quadro 1. Matriz curricular da PIE 

Núcleos de Estudos Disciplinas CH 
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 Módulo I 

 

Conhecimentos 

Básicos 

1- Educação a distância e Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem 

30 

2- Introdução à Organização de Computadores 40 

3- Introdução à Informática: Computador 

Ferramenta 

30 

4- Teorias de Aprendizagem e a Docência no 

Contexto Digital 

40 

5- Metodologia e Pesquisa Científica 20 

  

Módulo II – 

Conhecimentos  

Específicos 

6- Software Educacional e Objetos de 

Aprendizagem 

40 

7-Projetos de Aprendizagem baseados no Uso de 

novas Tecnologias 

40 

8- Produção de Material Digital 30 

9-Uso de Mapas Conceituais como ferramenta de 

Aprendizagem 

20 
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Módulo III – 

Conhecimentos 

Avançados 

  

10-Acessibilidade e Informática na Escola 

Inclusiva 

30 

11- Comunidades Virtuais de Aprendizagem 20 

12- Informática em Gestão Escolar 20 

Total de Disciplinas 360 

Módulo IV Monografia- ARTIGO 120 

Total do Curso 480 

Fonte: Projeto de curso na modalidade de educação a distância. Atendimento ao Edital de Seleção 

UAB 01/2006 (CEAD/IFES, 2009). 

O Curso de PIE tem a duração de 18 meses, compreendidos em momentos 

presenciais que são realizados nos pólos municipais com a mediação de um tutor 

presencial; e momentos não presenciais que ocorrem apoiados pelo tutor a distância 

por meio na plataforma moodle.  

Foi planejado com uma carga horária total de 480 horas, 360 horas destinadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos que abrangem tanto a dimensão teórico-conceitual, 

quanto à aprendizagem de métodos próprios da pesquisa em educação (NOBRE, 

2013) e as outras 120 horas são destinadas ao TCF. 

 

3.2. O Trabalho de Conclusão Final na PIE 
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Para conclusão do curso é obrigatório a produção do TCF, que envolve a construção 

de um projeto de pesquisa, cujo tema esteja relacionado ao uso da informática na 

educação, que dará origem a um artigo. 

A execução do TCF começa na disciplina de metodologia científica com a produção 

do projeto de pesquisa, esta é uma trajetória longa marcada por idas e vindas que 

culmina com a apresentação do projeto no final como parte da avaliação da 

disciplina. Este momento se encerra com sugestões específicas de melhoria aos 

projetos e a nota do componente curricular. 

A sala de aula virtual, ou seja, o espaço para orientação é organizado da seguinte 

forma: os alunos são incluídos na sala e através de discussão em fóruns próprios 

mediado pelo orientador de TCF são chamados a analisar as linhas de pesquisa e 

se adequarem às de seu interesse. Depois disso, os alunos são divididos em grupos 

por orientador. A partir daí a sala é planejada com tópicos como: (a) fórum de 

notícias, que é usado para avisos, lembretes, informações e indicações diversas aos 

alunos; (b) arquivo com resumo de datas importantes e normas institucionais do 

TCF; (c) arquivos e fóruns sobre a sala contendo normas do Ifes e da ABNT; (d) 

fórum de discussão e orientações sobre essas normas; (e) arquivo com a 

apresentação das linhas de pesquisa, com a divisão dos orientadores por linha e 

especificidades; (f) arquivo com o currículo dos orientadores e uma aproximação do 

interesse de pesquisa dos alunos (por meio de fórum); (g) fórum de orientação 

contendo modelo de artigo do TCF, informações sobre o Comitê de Ética em 

Pesquisa, sobre o plágio, etc. (h) e um tópico final para acompanhamento e entrega 

do TCF (Fávero, Nunes e Nobre, 2011). 

 

 3.3. Sujeitos da pesquisa 

Para Malheiros (2011) em uma pesquisa exploratória faz-se necessário definir os 

sujeitos da pesquisa. Sendo assim, elegeu-se como lócus de estudo o curso PIE, 

oferecido pelo IFES. E como sujeitos professores orientadores de TCF do referido 

curso de especialização da turma de 2014. Esta turma foi escolhida, pois entre todas 
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as cinco ofertas esta foi a que teve um maior número de orientadores, setenta no 

total. 

3.3.1 Os perfis acadêmico e profissional dos sujeitos 

Dos setenta professores orientadores de trabalho de conclusão final, do curso de 

Pós-graduação em Informática na Educação, que receberam os questionários, vinte 

e sete professores responderam ao questionário. Destes dez são do sexo masculino 

e dezessete do sexo feminino, e a maioria encontram-se na faixa etária entre 41 e 

45 anos, conforme o gráfico 1 aponta: 

 

Gráfico 1 - Idade dos entrevistandos 

 

Fonte: Próprio autor 

Verifica-se um número maior de professores do sexo feminino, segundo Chamon 

(2006, p.13) é possível perceber: 

que a feminização do magistério na escola elementar está diretamente 
vinculada ao processo de construção do sistema de educação popular na 
sociedade brasileira. As insuficientes condições de trabalho e de salário, 
originárias do descaso do Estado para com o ensino público determinaram o 
afastamento dos professores do sexo masculino da escola elementar. As 
mulheres passaram, então, a ser convocadas pelas políticas públicas a 
ocupar este espaço de trabalho abandonado, que visavam muito mais a 
manutenção de princípios morais conservadores do que a profissionalização 
das mulheres-professoras.  
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Quanto ao nível de escolaridade a maior parte tem doutorado. Uma professora tem 

especialização, dez professores têm mestrado, nove têm doutorado e uma tem pós-

doutorado, conforme o gráfico 2 aponta: 

Gráfico 2 - Nível de instrução dos entrevistandos 

 

Fonte: Próprio autor 

Sobre o nível e a rede de ensino em que atuam a maioria está exercendo suas 

atividades no ensino superior na rede federal, seguido da atuação no ensino técnico 

e na pós-graduação, conforme o gráfico 3 e 4 apontam: 

Gráfico 3 - Atuação profissional dos entrevistandos - grau de ensino 

 

Fonte: Próprio autor 
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Gráfico 4 - Atuação profissional dos entrevistandos - segmento 

 

Fonte: Próprio autor 

No que concerne ao tempo de experiência na profissão docente, a maioria atua há 

mais de 20 anos no ensino presencial e entre 6 e 10 anos no ensino a distância, 

demonstrando que os professores que atuam na EaD são oriundos da educação 

presencial, conforme o gráfico 5 e 6 apontam: 

Gráfico 5 - Tempo de experiência dos entrevistandos na modalidade presencial 

 

Fonte: Próprio autor 

Gráfico 6 - Tempo de experiência dos entrevistandos na modalidade a 

distância 
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Fonte: Próprio autor 

Em síntese, os professores orientadores do curso PIE, em sua maioria são 

mulheres, têm entre 41 e 45 anos, atuam no ensino presencial há 20 anos e há 10 

anos no ensino a distância, e possuem grau de instrução elevado. 

 

3.4 Forma de análise dos dados: procedimentos adotados 

Segundo Bodgan e Biklen (1994), a análise de dados é o processo de ordenação 

dos dados, ou seja, é o processo sistemático de busca e de organização do material 

de transcrição de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais que foram 

sendo acumulados, com o objetivo de aumentar a própria compreensão destes 

materiais e permitir apresentar ao leitor aquilo que o pesquisador encontrou. 

Por meio das respostas ao questionário fiz o levantamento dos dados, inicialmente 

com uma leitura panorâmica do mesmo buscando uma imersão nos dados visando 

uma aproximação inicial e o estabelecimento de categorias de análise. Depois disso, 

procurei agrupar as repostas com a mesma temática, produzi alguns quadros a partir 

das informações contidas nos gráficos e cruzei os dados com a teoria.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Neste capítulo do trabalho procurei analisar os dados levantados a partir do 

questionário respondido pelos professores orientadores à luz do aporte teórico que 

embasou a pesquisa.  

 4.1. A Pós-graduação em Informática na Educação (PIE) 

A PIE selecionou os professores para orientar o trabalho de conclusão final da turma 

de 2014 por chamada interna e por convite para professores que já haviam atuado 

nas edições anteriores. Aqui vale ressaltar que muitos dos professores trabalharam 

como voluntários, uma vez que durante a execução desta turma houve uma redução 

drástica de bolsas do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) para esta 

turma. Para esta pesquisa foi selecionado como universo os professores da turma 

de 2014, pois essa teve um número maior de orientadores. 

Entre os professores orientadores que tiveram alunos que concluíram seu TCF, 

39,1% tiveram entre um e dois orientandos concluintes, seguidos de 26,1% tiveram 

entre seis e dez orientandos concluintes, 17,4% tiveram mais de dez orientandos 

que concluíram o TCF. 

Do total de vinte e sete sujeitos que responderam ao questionário 47,8% disseram 

que nenhum aluno deixou de concluir o TCF e 43,5% tiveram apenas entre um e 

dois orientandos que não concluíram. Portanto, a imensa maioria dos alunos da PIE 

encerraram e defenderam seu TCF, conforme o gráfico 7 aponta: 

Gráfico 7 - Alunos que concluíram o TCF 
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Fonte: Próprio autor 

No que tange aos motivos apontados pelos 8,7% dos professores para que seus 

alunos não concluíssem o TCF destacam-se a falta de comunicação entre orientador 

e orientando, falta de habilidade na escrita e principalmente problema de ordem 

pessoal enfrentada pelos alunos. 

Brunetta, Antunes, Demarco e Pinheiro (2011) apontaram em seu trabalho que um 

dos motivos que levam o aluno a não concluir o TCF é a ausência de noção do rigor 

de um trabalho nesta modalidade e no final do curso se deparam com este desafio, 

eles sugerem que desde o início do curso o problema de pesquisa seja definido, o 

campo de estudo para que quando chegar na etapa final a maturidade acadêmica 

esteja mais amadurecida. 

4.2. A mediação no processo de orientação de TCF na PIE 

São utilizados diversos recursos pelos professores orientadores de TCF para 

comunicação e interação com os alunos, tais como email, telefone, WhatsApp, 

skype, chat, webconferência, hangout, fórum no moodle, mensagem no moodle, 

google docs, reunião presencial, no entanto, aqueles mais utilizados são WhatsApp, 

ferramenta com funcionalidade pedagógica recente, fórum no moodle e o google 

docs; ao contrário o telefone, a webconferência e hangout são os recursos utilizados 

com menor frequência. 

Quadro 2 - Recursos utilizados para comunicação e interação 

Recursos Nunca Raramente Frequentemente Quase 
sempre 

Sempre 

Whatsapp 2 7 7 4 7 

Msg Moodle 3 6 7 3 8 

Google docs 5 7 2 7 6 

Reunião presencial 9 10 5 2 1 

Chat 10 9 4 2 2 

Webconferência 12 11 1 1 2 
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Hangout 9 11 3 3 1 

Fórum Moodle 4 6 5 8 4 

Telefone 5 14 6 1 1 

Outra      

Fonte: Próprio autor. 

Masetto (2000) pondera que esses recursos favorecem a comunicação e interação 

entre o aluno e o orientador de TCF tanto na educação a distância quanto na 

presencial, uma vez que os mesmos promovem a motivação, a colaboração, a 

participação e o envolvimento do aluno que passa a trocar experiências e 

informações com os demais alunos e com o professor, participando de debates de 

cunho crítico e reflexivo. 

O papel do outro (VYGOTSKY, 1991) no processo de mediação neste caso é 

auxiliado pelas tecnologias. Ou seja, o professor orientador estabelece interação 

social com seus orientandos através do WhatsApp, de mensagens no moodle. 

O telefone raramente é utilizado, em contraposição ao WhatsApp, recurso 

tecnológico mais recente, acessível e prático. Os dados mostraram que são 

utilizadas múltiplas condições de comunicação, que segundo Novello e Laurino 

(2012) é uma especificidade da EaD. 

Uma prática comum com o recurso do WhatsApp é a criação de grupo de interação 

on line, corroborando com Prado (2006) que coloca que compartilhar com os colegas 

de curso suas angústias, dúvidas, favorece a criação de vínculos, o que contribui na 

troca de experiências. 

Durante o processo de construção do trabalho final de curso alguns aspectos 

contribuem para que a mediação seja facilitada e o aluno tenha uma aprendizagem  

mais efetiva. O quadro a seguir mostra a totalização do grau de importância de cada 

aspecto: 

Quadro 3 - Itens que contribuem no processo de mediação 
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Processo de 
mediação 

Não 
contribui 

Contr 
dispensável 

Contr 
média 

Contr 
import 

Contr 
indispensável 

Bom relacionamento    11 16 

Estabelecer em 
conjunto cronograma 
do projeto de pesquisa 

  1 12 14 

Respeito a 
individualidade do 
aluno e seu tempo de 
aprendizagem 

  2 12 13 

Dialogicidade no 
processo de 
comunicação 

  1 9 17 

Comprometimento no 
cumprimento dos 
prazos 

  3 13 11 

Ocorrência de 
reuniões de 
orientação periódicas 

  4 14 9 

Realização de 
revisões na escrita 
dos trabalhos 
(feedback) 

  1 4 22 

Domínio do uso de 
tecnologias 
colaborativas 

  8 12 8 

Tempo para 
dedicação à produção 
do trabalho 

  1 9 17 

Outro(s)      

Fonte: Próprio autor 

Verifica-se que os sujeitos da pesquisa a partir da lista colocada no questionário, 

enumeraram os itens a seguir por ordem de importância: 
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- Realização de revisões na escrita dos trabalhos (feedback). 

- Dialogicidade no processo de comunicação. 

- Tempo para dedicação à produção do trabalho. 

- Bom relacionamento entre aluno e orientador. 

- Comprometimento no cumprimento dos prazos. 

- Estabelecer conjuntamente o cronograma de execução do projeto de 

pesquisa. 

- Respeito a individualidade dos alunos e seu tempo de aprendizagem. 

- Comprometimento no cumprimento dos prazos. 

- Ocorrência de reuniões de orientação periódicas. 

- Domínio do uso de tecnologias colaborativas. 

 

É possível perceber que o aluno ter disponibilidade de tempo para se dedicar à 

produção do trabalho, acrescido do acompanhamento pelo orientador bem de perto, 

estabelecendo um bom diálogo com ele são fatores que contribuem no processo de 

mediação. No trabalho de Brunetta, Antunes, Demarco e Pinheiro (2011) o fator 

tempo também apareceu como elemento que prejudica o processo de mediação, 

bem como a conclusão do trabalho. 

O papel do orientador de TCF como mediador do processo (VYGOTSKY, 1991) é 

fundamental e aparece com um dado importante na pesquisa, suas intervenções 

constantes através de feedbacks e diálogos contribuem para que o trabalho seja 

finalizado. 

Os orientadores de TCF arrolaram que a definição de objetivos, referencial teórico e 

uma metodologia bem trabalhada, aliada a uma análise de dados de qualidade são 

fatores que contribuem para o êxito do processo de orientação do trabalho final de 

curso. Além disso, dispor de tempo para dedicação à escrita do trabalho, alocação 

de horários para reuniões presenciais e/ou a distância, definir com precisão e 

segurança o tema e o problema pesquisado, bem como ter fácil acesso ao lócus de 
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investigação e o uso de tecnologias são itens que facilitam o processo de orientação 

do TCF. 

Quadro 4 - Fatores de êxito e ameaça na orientação de TCF 

Fatores de êxito e ameaça 
Ameaça Êxito Ambos Neutro 

Definição do tema e do problema  18 8 1 

Mudança de tema no meio do trabalho 16 1 9 1 

Definição de Contexto e sujeitos  19 6 2 

Acesso aos sujeitos da pesquisa 2 18 6 1 

Definição de objetivos  23 4  

Acesso a escola, ou contexto, escolhido 
pelo aluno 

3 17 5 2 

Definição de referencial teórico  22 4 1 

Definição da metodologia  18 8 1 

Levantamento de dados 1 18 7 1 

Análise dos dados com base no 
referencial teórico 

1 20 6  

Uso de tecnologias 1 17 4 5 

Tempo para dedicação à escrita do 
trabalho 

2 18 7  

Alocação de horários para reuniões 
presenciais e/ou a distância 

 20 5 2 

Outro(s)     

Fonte: Próprio autor. 

Os fatores que vão influenciar no êxito do processo de orientação de TCF estão 

relacionados a interação social estabelecida entre o orientando e o orientador, mais 

uma vez seu papel é enfatizado como co-produtor do trabalho e não apenas mero 

expectador (Bianchetti e Machado, 2002). 



 
 

40 
 

 

Dentre as etapas de produção do TCF aquelas em que os alunos apresentam 

maiores dificuldades são a construção dos objetivos, a análise dos dados, a 

definição do referencial teórico, bem como dos sujeitos e do contexto, seguido da 

definição do tema e da delimitação da metodologia; ao contrário a etapa de 

construção do título do trabalho é o item considerado mais fácil e elementar. 

Quadro 5 - Grau de dificuldade enfrentada em cada etapa de organização do 

TCF 

Etapas de organização do TCF Muito 
fácil 

Fácil Moderado Difícil Muito 
difícil 

Definição de tema e problema 1 2 15 7 2 

Definição de contexto e sujeitos 1 6 16 4  

Definição do título 2 13 9 2 1 

Resumo 3 8 14 2  

Introdução  5 20 2  

Objetivos 1 2 16 4 4 

Revisão de literatura  5 11 8 3 

Metodologia 1 15  10 1 

Definição de instrumentos para 
coleta de dados 

1 3 17 5 1 

Referencial teórico  2 14 9 2 

Análise dos dados  1 9 12 5 

Considerações Finais  5 13 6 3 

Fonte: Próprio autor. 

Os fatores que vão determinar êxito ao TCF, quais sejam, o referencial teórico, o 

aporte metodológico, a análise dos dados bem definidos, são etapas do TCF que 

apresentam dificuldade para o orientando, corroborando com os achados de Fávero, 

Nunes e Nobre (2011). 

4.3. Estratégias utilizadas na orientação do TCF na PIE 
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Dentre as estratégias utilizadas pelos orientadores para definição do tema do TCF 

do aluno estão principalmente definir um tema que esteja relacionado com as 

práticas pessoais ou profissionais do orientando, que tenha uma aproximação com a 

sua realidade, e ainda identificar seu interesse de acordo com sua disponibilidade e 

acesso ao contexto e possíveis sujeitos da pesquisa, conforme a fala dos 

entrevistados aponta: 

Proximidade do aluno com a temática proposta, facilidade de acesso para 

realização da pesquisa, pesquisas sobre trabalhos relacionados ao tema. 

(Orientador 5) 

Buscar identificar o interesse dos alunos de acordo com sua disponibilidade e 

acesso ao contexto e possíveis sujeitos da pesquisa.(Orientador 10) 

No que tange às estratégias utilizadas para definição dos objetivos do TCF, depois 

de definido o tema da pesquisa, os orientadores conversam com os alunos sobre o 

que se pretende alcançar com a pesquisa, no entanto, salientando para o potencial 

de execução da mesma, sinalizando para o tempo disponível para encerramento do 

trabalho e o que é de fato exequível. Uma prática utilizada é fazer uma lista de 

sugestões de possíveis objetivos de pesquisa que estariam ligados ao problema e 

como ele poderia chegar a alcançar cada um deles, procurando estabelecer 

objetivos bem concretos e alcançáveis. Dentre as respostas destaco a respostas de 

dois professores: 

Levar o aluno a questionar-se sobre o que pretende fazer em sua pesquisa, 

quais as estratégias e etapas a serem cumpridas para que ele alcance êxito em 

sua pesquisa e atinja o objetivo proposto. (Orientador 6) 

Compreender o contexto no qual o TCF e o aluno se encaixam e perceber as 

limitações existentes, para depois fechar o escopo do que realmente é possível 

ser realizado. (Orientador 12) 

Quanto às estratégias utilizadas para definição da metodologia do TCF o orientador 

indica leituras relacionadas à metodologia científica e promove um diálogo de 

reflexão com o aluno apontando para a importância que o tipo de pesquisa a ser 

desenvolvido esteja relacionado com o tema, objetivos e referencial teórico. Nesse 

sentido, destaco as seguintes respostas: 
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A metodologia está diretamente ligada ao tipo de trabalho que se quer fazer. 

O que vai determinar a metodologia é um misto do objetivo que se quer 

atingir com a tipologia do trabalho que se quer apresentar. (Orientador 10) 

Pesquisa para verificar a adequação dos tipos de metodologias ao formato 

definido para a pesquisa. (Orientador 21) 

Discussões e leituras de materiais sobre metodologia. (Orientador 18) 

No que diz respeito às estratégias utilizadas para definição do referencial teórico 

do TCF, os orientadores inicialmente apontam para os alunos repositórios gratuitos 

disponibilizados na internet e que podem ser utilizados por eles para pesquisar 

artigos e publicações, a partir do tema que irá enfocar em seu trabalho, indicando-

lhe, também, alguns autores que são referência no estudo do tema enfocado. Além 

disso, mostra para o aluno algumas estratégias de estudo e leitura, por exemplo 

elaboração de resumos, resenhas, fichamentos, que ele pode utilizar durante a 

leitura dos textos, tendo em vista o registro das informações lidas para, 

posteriormente, serem utilizadas na escrita do texto: 

Pedir que os alunos façam leituras direcionadas. Indicar as fontes de 

pesquisas e os descritores. Estabelecer praźos e tarefas de fichamento. 

(Orientador 18) 

Ajudo o aluno buscando referenciais interessantes e encaminhando para ele. 

(Orientador 19) 

Procuro indicar os principais autores da área de pesquisa, sempre mesclando 

às antigas referências com as mais atuais. (Orientador 15) 

Sobre as estratégias utilizadas para definição da análise dos dados do TCF os 

orientadores colocaram que consideram este item do trabalho como o que os alunos 

apresentam maior dificuldade, por isso acompanham-no bem de perto e próximo, 

fazendo revisão constante do texto pela ferramenta do google docs. Além disso, 

recomendam que façam tabulação dos dados, associando-os ao referencial teórico e 

aos objetivos traçados: 

Muito feedback e acompanhamento do que o aluno está escrevendo. 

(Orientador 21) 
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Revisão em documento compartilhado no google docs.(Orientador 13) 

Sempre tento acompanhar o processo com proximidade para garantir 

confiabilidade no levantamento dos dados. (Orientador 5) 

Dos vinte e sete professores orientadores de TCF da PIE a maioria é do sexo 

feminino e tem uma grande experiência no ensino presencial, que é superior que a 

experiência no ensino a distância e praticamente todos tiveram alunos que 

concluíram o TCF. 

Com o intuito de colaborar para que o processo de comunicação e interação entre 

orientador e aluno seja facilitado os recursos mais utilizados são WhatsApp, fórum 

no moodle e ferramenta do google docs. Além disso, o cumprimento de prazos por 

parte do aluno, a disponibilidade de tempo para se dedicar a produção do TCF e o 

feedback do orientador fazendo leituras e intervenções constantes com sugestões 

de aperfeiçoamento do trabalho, contribuem, ou seja são fatores que ajudam para 

que o processo de mediação a distância seja exitoso e o aluno aprenda, objetivo 

principal de qualquer processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, a prática 

que ameaça a conclusão do TCF é a mudança do tema no meio do trabalho. 

Os professores orientadores colocaram que percebem uma dificuldade por parte dos 

alunos na construção dos objetivos da pesquisa que se propuseram a desenvolver, 

além desta etapa uma dificuldade também na análise dos dados e na construção do 

referencial teórico.  

Diversos fatores estão implicados na construção de um trabalho acadêmico e 

científico: os afetivos, os cognitivos, os recursos físicos, materiais, tempo disponível 

para dedicação. Para que o trabalho se constitua é necessário também, além de um 

tempo cronológico, o tempo de elaboração interna e estes dois tempos, nem sempre 

são coincidentes.  

Sugiro algumas práticas para que a mediação e comunicação seja facilitada e o 

processo de orientação de TCF seja exitoso: 

(1) início do processo de orientação desde o momento em que é desenvolvida a 

primeira disciplina do curso; 
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(2) estabelecimento e cobrança de cronograma para a entrega das etapas de 

organização do TCF; 

(3) conscientização sobre a importância da autonomia e da responsabilidade 

individual, por parte do aluno que estuda na modalidade a distância; 

(4) apresentar modelos de TCF desenvolvidos por ex-alunos. 

 

Finalizo a análise dos dados concordando com Fávero, Nunes e Nobre (2011), que 

orientar TCF em um curso a distância é um desafio trilhado por um caminho repleto 

de idas e vindas, no entanto, se o curso tiver uma equipe de orientadores envolvida 

e comprometida com a sua tarefa o processo se torna profícuo e tende a minimizar 

as dificuldades de mediação apontadas nesta pesquisa. 
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5 CONCLUSÕES 

A partir dos resultados encontrados nesta pesquisa que teve como objetivo analisar 

a interação social entre aluno e orientador de trabalho de conclusão final no curso de 

Pós-graduação em Informática na Educação do Ifes ofertado na modalidade a 

distância, apresento neste capítulo as considerações finais. 

Percebi que ferramentas como o aplicativo WhatsApp, mensagens por meio do 

moodle, bem como a utilização do google docs contribuem para o processo de 

mediação entre orientador e orientando. 

A principal ameaça para a conclusão do TCF está na mudança do tema do trabalho 

depois que este já está em curso. Por outro lado a definição do tema da pesquisa, a 

mudança do tema no meio do trabalho, a definição da metodologia, ter tempo para 

se dedicar aos estudos e o levantamento dos dados são fatores que apareceram ao 

mesmo tempo como elemento facilitador, mas também como um fator de ameaça 

para conclusão do TCF. 

As práticas exitosas que ajudam no processo de mediação durante a orientação do 

TCF, são em primeiro lugar a realização de revisões na escrita do trabalho, ou seja, 

feedback por parte do orientador, seguido de tempo para dedicação da produção do 

trabalho, dialogicidade no processo de comunicação, bom relacionamento entre 

aluno e orientador, além de estabelecer conjuntamente o cronograma de execução 

da pesquisa. 

Dentre as etapas de organização de um TCF quando da orientação de alunos 

aquela que apresenta o maior grau de dificuldade segundo os orientadores é a 

análise dos dados, seguido da definição do problema de pesquisa, definição dos 

instrumentos para coleta de dados. 

Apesar do campo de pesquisa ter sido restrito a orientadores de TCF em um curso 

na modalidade a distância, cumpre dizer que as mesmas práticas de mediação e 

comunicação utilizadas, bem como as dificuldades e as práticas exitosas  

encontradas valem também para o processo de orientação na modalidade 

presencial. 
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Para concluir um TCF especialmente em um curso a distância, onde a 

presentificação do professor se faz por meio de sua “virtualização”, dois processos 

sugeridos por Freire (1996) são fundamentais a autonomia e a 

autoresponsabilização. A autonomia é um processo de amadurecimento e o 

professor, para auxiliar no desenvolvimento da autonomia dos alunos, precisa 

realizar e incentivar atividades que estimulem a tomada de decisão, para que os 

alunos sejam capazes de aprender a decidir com liberdade, assumindo as 

consequências desse ato. 

Cumpre dizer, que o processo de orientação de TCF a distância possui algumas 

peculiaridades inerentes a EaD, por exemplo, faz-se necessário buscar o aluno que 

se perde no processo de orientação, é preciso motivá-lo, as vezes estender prazos e 

lançar mão de diversos meios para comunicação. 

Finalmente, espero que o presente estudo possa contribuir para o trabalho teórico-

prático dos professores orientadores de TCF, possibilitando que os mesmos 

conhecendo os recursos que facilitam a comunicação, as práticas exitosas, bem 

como as dificuldades dos alunos, possam traçar estratégias para que o processo de 

orientação seja mais eficiente. 

Por certo, este estudo apresenta limitações. Elas não interferiram nos objetivos 

propostos, mas são importantes para serem consideradas em futuras pesquisas. 

Refletir e apresentar estratégias de superação das dificuldades encontradas na 

pesquisa são possibilidades de novas investigações que procuro delinear. 
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Termo de consentimento livre e esclarecido e Questionário 
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