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RESUMO 

  

 
A pesquisa desenvolvida tem como temas centrais de discussão e análise questões referentes 

tanto à formação dos profissionais do campo da organização da cultura – que abrangem a 

produção, a gestão e as políticas culturais – como também das questões referentes à educação 

online – compreendida como fenômeno da cibercultura. As duas temáticas se relacionam neste 

trabalho a partir da análise feita sobre a experiência online do Curso-piloto de Formação de 

Gestores Culturais, realizado entre setembro de 2009 e abril de 2010, através da parceria entre a 

SECULT/Ba, SESC SP e Ministério da Cultura do Brasil, como ação da política executada por 

este, com o propósito de atender as demandas feitas pelo campo cultural sobre a formação desses 

profissionais. O curso-piloto analisado surge, então, como ação estratégica para a implementação 

do Sistema Nacional de Cultura e tem como base metodológica central a utilização de um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem para o desenvolvimento do processo formativo. A análise da 

experiência online de formação do curso é realizada a partir dos aspectos técnicos, da concepção 

do desenho didático, da usabilidade e navegabilidade, da participação e acompanhamento dos 

usuários, e das avaliações e aprimoramentos do ambiente digital utilizado no curso. Para tanto, 

são empregadas as concepções pertinentes à educação online, à cibercultura, e ao ciberespaço, 

através dos conceitos de colaboração, interatividade e hipertextualidade. A análise e discussão 

dos dados, a partir dos documentos oficiais e pesquisas qualitativa e quantitativa realizadas com 

os sujeitos do processo, são apresentados com a finalidade de verificação sobre as 

potencialidades da educação online neste curso. 

 

Palavras-chave: Formação em organização da cultura; Educação online; Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A cultura tem ganhado cada vez mais espaço quando observamos, por exemplo, as 

políticas públicas dos períodos mais recentes do Brasil. No âmbito da pesquisa acadêmica 

também há uma confluência de estudos multidisciplinares que tem na cultura lugar para serem 

ancoradas e desenvolvidas. Trabalhos que tratavam da relação entre cultura e identidades, cultura 

e linguagens artísticas, por exemplo – já desenvolvidas em outras áreas do conhecimento – são 

associados aos temas que tratam da relação entre cultura e desenvolvimento, para conformar 

nessa nova fase dos estudos deste campo. A complexificação de um mercado de cultura, que vem 

se desenvolvendo mais intensamente a partir dos anos 1990, também está relacionado a este 

acontecimento. 

 A demanda por profissionais que tenha como função atuar no processo de intermediação 

entre o fazer artístico, as instituições fomentadoras e patrocinadoras e o público consumidor 

demonstram essa complexificação do mercado cultural no país, ocasionadas principalmente pelo 

estabelecimento de políticas e leis de incentivo à cultura a partir de mecanismos de incentivos 

fiscais. Neste contexto passam a ser demandadas, mais fortemente, formações que contemplem 

essas funções do mercado profissional, principalmente na figura do produtor cultural. Ainda na 

década de 1990, como parte dessa complexificação, surgem os primeiros cursos de nível superior 

que buscam atender a essa questão1. 

 O fortalecimento desse mercado cultural junto à conjuntura política do período acarreta, 

também, nos anos 2000, no início do processo de uma maior institucionalização da cultura no 

âmbito das políticas públicas. Neste sentido, começam a ser demandadas também formações e 

qualificações que atendam o público de profissionais que atuam e que pretendem atuar nas 

gestões de cultura municipais, estaduais e federal, assim como na formulação e execução de 

políticas culturais. Surge a demanda, portanto, por formações para os profissionais que atuam 

como gestores culturais. 

 A demanda por profissionais capazes de atuar no contexto da organização da cultura – 

entendida aqui como a produção, gestão e políticas culturais –, tanto pelo mercado de trabalho 

quanto pelas organizações públicas do âmbito cultural, começam também a ser debatidas e 

analisadas nas pesquisas científicas e acadêmicas, por pesquisadores interessados em discutir a 

                                                 
1 Essas e outras questões serão abordadas de forma mais completa nos capítulos seguintes desta pesquisa. 
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conjuntura de complexificação pelo qual o campo da cultura passa no país. Sendo assim, a 

questão da oferta de formação e qualificação para os profissionais de organização da cultura é 

uma temática que tem se conformado em uma área de estudos e análises muito recentemente. 

Muitos dos pesquisadores que tratam da questão são ligados ao campo da cultura e estudiosos das 

seguintes temáticas: políticas culturais, marketing cultural, economia da cultura, direitos e 

diversidade cultural, administração e gestão da cultura, comunicação e cultura, dente outras, e 

que, portanto, transversalizam quando abordam a questão da oferta de formações em organização 

da cultura. 

 Os diversos aspectos que circundam a questão da formação desse grupo profissional, 

portanto, são ainda incipientes e merecem uma atenção de pesquisadores interessados sobre o 

tema. Nesta pesquisa, trouxemos os autores que abordam a questão a partir dessa perspectiva 

contextual política e de conformação de um mercado de cultura – que transversalizam a questão a 

partir de suas áreas e estudos de referência –, assim como autores com reflexões mais recentes 

que abordam a formação em organização da cultura de forma mais específica. No 

desenvolvimento desta pesquisa foram abordadas as questões acima mencionadas nos dois 

capítulos iniciais, com o propósito de descrever e entender o objeto de análise escolhido, além de 

apresentar discussões que o contextualizem. 

 No primeiro capítulo intitulado “O contexto da pesquisa” foi apresentada, inicialmente, a 

discussão que trata da questão da formação dos profissionais de organização da cultura no Brasil, 

abordando a complexificação do mercado de cultura, a demanda por profissionais para estas 

funções, a visibilidade que ganha a figura do produtor cultural e o surgimento das primeiras 

formações que buscam atender a essa lacuna. Após esse primeiro momento, apresentamos o 

objeto desta pesquisa, o Curso-piloto de Formação de Gestores Culturais, de forma descritiva e 

contextualizada, como uma primeira aproximação para o acompanhamento do trabalho de análise 

que foi realizado posteriormente. Foram apresentados conteúdos, sujeitos envolvidos, instituições 

realizadoras e fomentadoras, dinâmicas, objetivos, etc., assim como as metodologias utilizadas, 

que congregou atividades na modalidade presencial assim como a dinâmica de ensino e 

aprendizagem desenvolvida através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 Ainda nesta primeira parte também apresentamos as questões que nortearam essa 

pesquisa, assim como a metodologia utilizada e as implicações deste pesquisador desde a 

aproximação com o tema até o desenvolvimento da proposta aqui apresentada. 
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Em seguida, a fim de apresentar o contexto político no qual surgiu o objeto de análise 

desta pesquisa, temos o segundo capítulo, intitulado “Formação em Organização da Cultura”. 

Neste desenvolvemos, primeiramente, um percurso que apresenta um histórico sobre os 

profissionais de organização da cultura inter-relacionados com a trajetória do campo da cultura 

em seu processo de institucionalização. Para tanto, foram apresentados momentos das políticas 

culturais que estiveram relacionadas com a questão da demanda profissional, profissionalização e 

formação desses sujeitos, demonstrando como a questão foi tratada e compreendida a partir desta 

perspectiva. Com o mesmo objetivo, em seguida, o trabalho apresenta uma análise específica de 

como a questão da formação desses profissionais foi pautada nas políticas culturais de gestões 

específicas do Ministério da Cultura (MinC) do Brasil, sendo os períodos analisados enfocados, 

uma vez que identificou-se que nas referidas gestões houveram avanços acerca das concepções e 

das ações desenvolvidas por este órgão público. 

 Por fim, ainda neste capítulo, o enfoque de análise da pesquisa foi sobre as políticas 

culturais aplicadas ao Sistema Nacional de Cultura (SNC) e sua relação direta com a questão da 

formação através da formulação de um programa que visa atender a demanda dos profissionais 

que atuam na gestão cultural do país. Através desse programa é que surgiu a proposta de curso-

piloto tomada aqui como objeto. Durante os capítulos apresentados, até então, foram explicitadas 

a importância da proposta de curso-piloto, dentro do programa de formação elaborado, para o 

contexto da implantação do SNC e, portanto, para o fortalecimento do processo de 

institucionalização da cultura. A experiência piloto e sua metodologia aplicada foram analisadas, 

deste modo, ao se compreender a importância da realização do curso para o contexto formativo 

que aqui discutimos. 

 Neste sentido, a presente pesquisa se dedicou a analisar, especialmente, a experiência de 

ensino e aprendizagem realizada na modalidade online, uma vez que esta é uma característica 

fundamental da proposta de curso-piloto realizada. O terceiro capítulo, de nome “Educação 

online” buscou apresentar esta perspectiva de compreender, conceber e realizar práticas 

educativas, que emerge como fenômeno da cibercultura. Adotamos aqui este ponto de vista, 

discutido, desenvolvido e respaldado por alguns pesquisadores do campo da educação, por 

acreditarmos que o mesmo contempla a experiência realizada no âmbito do objeto selecionado. É 

importante ressaltar que, mesmo sendo feitas muitas contribuições de pesquisadores interessados 

por esta ótica de entendimento da educação através dos ambientes online, ainda assim a educação 
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online é um campo considerado recente e que, portanto, merece a atenção e a adesão de outros 

pares para continuar sendo debatida e desenvolvida. 

 Para fundamentar sobre educação online, utilizamos as contribuições de autores que 

versam sobre as temáticas da educação, comunicação e tecnologias. No capítulo desenvolvemos, 

então, os conceitos de cibercultura e de ciberespaço, compreendendo o seu surgimento e as 

transformações pelas quais vários setores da sociedade passaram com o advento das tecnologias 

da informação e da comunicação (TICs). Através da compreensão de que a educação online é um 

fenômeno da cibercultura, apresentamos aproximações e divergências deste tema com as 

concepções de Educação a Distância (EAD). A escolha por esta discussão se torna pertinente 

quando observamos que em contextos formativos e em discussões acadêmicas realizadas por 

outras áreas do conhecimento que não da educação, propriamente, ainda há desinformação sobre 

as diferenças e similaridades das práticas de Educação Online e de EAD. Na experiência de curso 

a aqui analisada, por exemplo, há evidências de que as mesmas não são compreendidas de forma 

plena. Neste sentido, com o intuito de esclarecer sobre a perspectiva adotada por esta pesquisa, 

como também das práticas desenvolvidas no curso analisado, discorremos sobre essas questões. 

 Após o momento de introdução e conceituação de termos que contribuem para o 

entendimento da perspectiva da educação online, trouxemos as contribuições sobre colaboração, 

interatividade e hipertextualidade uma vez que estas são características inerentes ao contexto da 

cibercultura, do ciberespaço e, portanto, da educação concebida e desenvolvida através da 

modalidade online. Por fim, abordamos o conceito de AVA, importante para se compreender e 

analisar quaisquer experiências de educação realizadas em ambientes online, além de discutirmos 

sobre aspectos da educação planejados, concebidos e realizados neste contexto. 

 No último capítulo da pesquisa, de título “Potencialidades da educação online para a 

formação em organização da cultura” desenvolvemos a análise da experiência de formação 

realizada através do AVA, no curso-piloto mencionado, a partir da perspectiva da educação 

online apresentada e desenvolvida. Durante a descrição dos processos e recursos aplicados e 

utilizados na experiência foram feitas, concomitantemente, as análises de cada aspecto. 

Inicialmente foi feita uma caracterização do AVA utilizado, abordando aspectos técnicos como 

também os conceituais para, em seguida, apresentar e analisar o desenho didático desenvolvido 

para o curso. As análises foram realizadas a partir de dados quantitativos e qualitativos adquiridos 

a partir de relatórios técnicos e demais documentos e materiais oficiais da proposta. Através 
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desses insumos foram apresentados dados, em gráficos, que são trazidos para apreciação e análise 

da experiência realizada. Além dos dados numéricos, foram utilizados também os conteúdos 

resultantes dos posicionamentos dos alunos reunidos através da realização de um grupo focal, que 

contribuíram para a valorização da discussão pretendida através da análise. 

 Outros aspectos considerados interessantes e que foram analisados são: a usabilidade e 

navegabilidade do ambiente utilizado, assim como a participação e colaboração dos sujeitos 

através das atividades desenvolvidas. Para o processo de análise realizado em todo o trabalho 

foram utilizadas as compreensões sobre os aspectos pertinentes e fundamentais da cibercultura, 

do ciberespaço, e da educação online. Características como interatividade, hipertextualidade e 

colaboração foram evocadas a todo o momento para se compreender a dinâmica da experiência 

de aprendizagem do curso-piloto. Ao fim do capítulo foram apresentadas avaliações sobre o 

AVA e sobre demais procedimentos e atividades realizadas, com o intuito de aferir sobre a 

experiência de educação online realizada. 

A escolha feita neste trabalho pela análise desse aspecto em específico do curso – a 

formação realizada através do AVA – ocorre pelo interesse deste pesquisador, e pelo lugar de 

onde ele fala, mas também pelo fato deste ter sido um componente importante da formação 

realizada que não teve aprofundamento de avaliação e reflexão por parte da coordenação do curso 

nem de demais pesquisadores, por exemplo, diferente de outros fatores que compuseram a 

proposta formativa. Esta pesquisa pretendeu, portanto, fazer uma análise sobre a experiência de 

formação online realizada pelo curso-piloto acima referido, com o objetivo de contribuir tanto 

para a ampliação dos estudos e discussões sobre a Educação Online, como também colaborar 

para questões pertinentes à Formação em Organização da Cultura. 
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2. O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 A oferta de formação para os profissionais de cultura – mais especificamente dos 

profissionais que atuam no contexto organizativo do campo da cultura, entendido aqui como as 

áreas de produção, gestão e políticas culturais – é ainda bastante escassa no país quando se 

considera, por exemplo, as demandas existentes para tais profissionais tanto no âmbito dos 

governos, órgãos e instituições públicas do Brasil, quanto no das empresas e mercado de cultura. 

As primeiras formações mais consistentes surgiram no nível de graduação, concomitantemente, 

entre os anos de 1995 e 1996 sem, contudo, terem alguma ligação institucional ou mesmo 

conhecimento das propostas uma da outra: uma foi o curso de bacharelado em Produção Cultural 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Nitéroi (RJ) e a outra foi o bacharelado em 

Comunicação com a habilitação em Produção em Comunicação e Cultura da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA). 

 Durante a década de 1990 vimos a complexificação de um mercado de cultura, em parte 

considerável incentivada pela atuação do Ministério da Cultura e sua política de financiamento de 

projetos através de leis de incentivo fiscal (Lei Rouanet, em 19952), que reconheceu e passou, 

portanto, a requerer uma figura profissional que faça a intermediação entre os mecanismos e 

órgãos de fomento e os artistas e proponentes, chamado aqui de captador de recursos, 

notadamente uma função que compete a um profissional de organização da cultura, no caso, o 

produtor cultural (MELLO, 2009). Essa demanda, no entanto, não é acompanhada pela oferta de 

cursos, sejam elas graduações, especializações ou cursos com formatos diversificados de 

qualificação.  

Um dado interessante de ser observado quanto a isso, por exemplo, é que novos cursos de 

graduação com o propósito de formar profissionais de organização da cultura só surgiram em 

instituições de ensino superior (IES) públicas a partir dos anos 20003. As formações através de 

cursos livres e de qualificação, com formatos e propostas diversificadas, tem também aumentado 

                                                 
2 A primeira lei de financiamento da cultura através de incentivos fiscais do Brasil foi a Lei Sarney, em 1986. 

Posteriormente houve a criação da Lei Rouanet, em 1991, que através do decreto n. 1.494 de 17 de maio de 1995 

reconhece legalmente a existência do trabalho de intermediação de projetos culturais (MELLO, 2009). 
3 Dois dos cursos de graduação mais recentes surgiram ambos na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), no 

Rio Grande do Sul. São os cursos de bacharelado em Política e Produção Cultural (campus Jaguarão), criado em 

2012, e o curso de Relações Públicas com ênfase em Produção Cultural (campus São Borja), criado em 2010. Para 

mais informações sobre esses e outros cursos, acessar o Mapeamento da Formação em Organização Cultural no 

Brasil (MinC/UFBA): <http://www.organizacaocultural.ufba.br>. 
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a oferta, contudo, ainda se mantêm concentradas nas regiões mais desenvolvidas e nos grandes 

centros urbanos do país. Por outro lado, vemos surgir a necessidade de formação e qualificação 

para os profissionais de organização da cultura que já atuam nas gestões de órgãos e instituições 

públicas de cultura, principalmente nas realidades municipais, mas também nas estaduais. 

Para o contexto das políticas culturais a questão da formação desses profissionais ganha 

relevância a partir do governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, em suas duas gestões 

(2003-2010), sob a direção dos Ministros Gilberto Gil e, posteriormente, Juca Ferreira. Contudo, 

por muito tempo, mesmo nessas gestões que pautaram essa questão, as propostas de formação 

permaneceram entre ações esporádicas, isoladas e desarticuladas que foram ofertadas tanto pelo 

ministério como por órgãos vinculados, para situações e contextos específicos e sem perspectivas 

de desdobramentos e replicações (COSTA; JULIANO; MELLO, 2010). É através da proposta de 

implantação do Sistema Nacional de Cultural (SNC) que a questão da formação começa a ter 

projetos mais consistentes e não apenas ações isoladas. 

A estruturação do SNC – política que propõe institucionalizar e estruturar a gestão da 

cultura no país – se torna importante para esta questão uma vez que também impulsiona as 

discussões e ações sobre a formação dos profissionais de organização da cultura, ao entender que 

a qualificação desse grupo é importante para a efetivação das políticas culturais pretendidas. Em 

2008, o Ministério da Cultura criou, então, três grupos de trabalho (GTs) para a implantação do 

SNC: Marco Legal, Mapeamento e Formação (CALABRE, 2008, p.165). Enquanto o primeiro 

grupo se responsabilizou por organizar e estruturar os aspectos jurídicos e administrativos do 

sistema, e o segundo mapeou, analisou e aferiu quanto aos contextos importantes para a 

implantação do SNC, o terceiro GT ficou responsável pelo planejamento, elaboração, oferta e 

execução de formações para gestores culturais, principalmente, os de âmbito municipais e 

estaduais. 

O trabalho do GT entrou em prática em 2009, com a aquisição de consultores externos: 

 

Foi exatamente a consciência da complexidade do processo de formação 

na área da gestão pública da cultura reunida a uma constante demanda por 

formação (oriunda de estados e municípios) que levou a Secretaria de 

Articulação Institucional do MinC a reunir, em 2009, um grupo de 

consultores externos – Maria Helena Cunha, José Márcio Barros e Isaura 

Botelho – com o objetivo de elaborar um curso-piloto voltado para a 

formação de gestores culturais dentro do processo de consolidação do 
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SNC. O trabalho do grupo recebeu suporte técnico e contribuições 

pedagógicas do Sesc São Paulo, representado no grupo por Marta 

Colabone. (CALABRE, 2012, p.167) 

 

  

O GT de Formação, junto aos colaboradores externos, propôs a primeira iniciativa mais 

estruturada do MinC para atender as demandas de formação identificadas pelos mecanismos de 

participação democrática. Surgiu então a proposta do Curso-piloto de Formação de Gestores 

Culturais. 

 

 

2.1 O Curso-piloto de Formação de Gestores Culturais 

 

O Grupo de Trabalho de Formação para o SNC, estruturado para pensar as possibilidades 

de formações para o contexto da institucionalização da cultura nos âmbitos municipal, estadual e 

federal, teve como primeira proposta o Curso-Piloto de Formação de Gestores Culturais ofertado 

no estado da Bahia, em uma parceria com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia 

(SECULT/BA) e o SESC SP (Serviço Social do Comércio, do estado de São Paulo). Essa 

primeira proposta efetiva fez parte do Programa de Formação em Gestão Cultural, proposto por 

esse GT em colaboração com os demais, e foi realizado na cidade de Salvador, no período de 

outubro de 2009 e abril de 2010. Dentro do convênio realizado entre as instituições, a 

SECULT/BA ficaria responsável pela manutenção da infraestrutura e garantia do funcionamento 

da logística do curso-piloto, enquanto ao MinC caberia a responsabilidade pela proposta 

pedagógica (CALABRE, 2012, p.173). 

O estado da Bahia foi escolhido para ser o primeiro a receber a aplicação da proposta 

formativa, de acordo com os membros do GT de Formação, por conta do seu contexto de 

articulação política à frente da grande maioria dos demais estados brasileiros. Essa escolha pode 

ser justificada, por exemplo, ao se relatar a política de descentralização da cultura feita pela 

SECULT/BA através da articulação de todas as partes do estado com o reconhecimento dos 

Territórios Culturais (ou ainda Territórios de Identidade Cultural). O estabelecimento desses 

territórios teve como propósito reconhecer as várias expressões e identidades culturais de cada 

região da Bahia, para assim entender e atender as demandas e questões com ações e políticas 
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específicas para cada realidade4. Para a efetivação dessa política a secretaria instituiu o papel de 

Representantes Territoriais de Cultura (RTC), com a função de representar localmente o órgão 

estadual e atender as demandas dos 27 (vinte e sete) Territórios instituídos. Os profissionais que 

ocupam essa função têm, portanto, papel estratégico para a institucionalização da cultura nesse 

estado e foram alunos do curso-piloto proposto, como veremos a seguir. 

O curso foi realizado na capital do estado, mas teve como alunos profissionais de várias 

partes da Bahia, dentre eles secretários, diretores e gestores de órgãos da cultura de municípios do 

interior do estado, além de funcionários da SECULT/BA que atuavam na sede, professores 

convidados de universidades públicas estaduais e dos RTC, como mencionado acima. No total 

foram 37 cidades do estado abrangidas, em 25 territórios culturais. A escolha dos alunos 

convidados ficou a critério da SECULT/BA que selecionou, no caso dos dirigentes municipais, 

representantes das cidades com maior articulação e desenvolvimento quanto às políticas culturais 

em seus municípios. Quanto aos funcionários da sede foram convidados os que atuavam na 

Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura (SUDECULT), antes chamada 

apenas de Superintendência de Cultura. O curso começou com 68 (sessenta e oito) alunos, 

contudo, 05 (cinco) pessoas desistiram durante o processo, totalizando em 63 (sessenta e três) o 

número de egressos. Desses, 52 (cinquenta e dois) eram oriundos do interior do estado 

(aproximadamente 83% do total), e os demais da Região Metropolitana de Salvador (RMS).  

É importante ressaltar que para participarem do curso os alunos tinham que se 

comprometer com os órgãos responsáveis, considerando o caráter estratégico da oferta do curso e 

a importância para o contexto de implantação do SNC. Além de toda estruturação da proposta 

pedagógica, remuneração e logística para o corpo de docentes, viabilização de recursos materiais, 

etc. o curso-piloto garantiu para os alunos residentes no interior uma ajuda de custo (bolsa) para 

deslocamento, hospedagem e alimentação durante os meses de realização das atividades 

presenciais, realizadas na cidade de Salvador. Portanto, além da oferta gratuita de formação 

qualificada, houve uma preocupação para que os alunos escolhidos tivessem condições ideais de 

participação integral no projeto. 

A proposta formativa de caráter piloto foi estruturada, portanto, considerando as 

especificidades culturais e demandas de várias regiões – não apenas da Bahia, mas com o 

                                                 
4 Para saber mais sobre a política de descentralização da cultura através dos Representantes e dos Territórios de 

Identidade Cultural da Bahia, acesse: <http://www.cultura.ba.gov.br/territorios-culturais-3/>. (Acessado em: 07 de 

maio de 2013). 
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propósito de replicação em todas as regiões do país. Para tanto, o curso teve como perspectiva 

uma matriz de percurso aberta e flexível, alinhada com todos os indivíduos envolvidos: alunos, 

coordenadores e professores. Tinha-se como objetivo tanto o estímulo do pensamento, caráter 

mais reflexivo e analítico, como também uma atenção aos fazeres, às práticas com a cultura, de 

forma ampla e com possibilidades de articulações com as experiências dos envolvidos. A 

proposta pretendia garantir autonomia e flexibilidade para este e para os demais contextos onde o 

curso pudesse ser replicado. 

O curso foi formulado tendo como base metodologias presenciais e não presenciais. As 

atividades formativas estavam ancoradas na oferta de módulos transversais, com aulas 

presenciais, imersões culturais e utilização de recursos de Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA5). O conteúdo programático foi sustentado por três eixos temáticos pelos quais os módulos 

puderam ser trabalhados: Eixo 1 – Cultura como Direito e as Políticas Públicas de Cultura; Eixo 

2 – Cultura, Diversidade e Desenvolvimento; e Eixo 3 – Planejamento e Gestão de Políticas, 

Programas e Projetos Culturais. Foram, no total, nove (09) módulos que tinham, no mínimo, dois 

(02) professores simultaneamente em sala de aula, mais o módulo final de realização de 

seminário para apresentações dos trabalhos de conclusão de curso. 

Dentro de cada módulo ofertado, além das aulas presenciais com os professores, em 

alguns deles foram programadas atividades de imersão cultural. As imersões consistiam em 

visitas técnicas, previstas para durarem duas horas (2h), cada, em instituições, espaços, 

organizações e equipamentos culturais da cidade de Salvador. Foram realizadas, ao todo, sete6 

imersões, distribuídas entre os módulos, nos seguintes locais e contextos: Escritório de 

Referência do Pelourinho; Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-Ba); Teatro Vila Velha e 

Bando de Teatro Olodum; Centro de Referência da Criança e do Adolescente – CRIA; complexo 

do Teatro Castro Alves (TCA); encontro com os Dirigentes da SECULT/BA; e Terreiro Ilê Axé 

Opó Afonjá. As imersões tinham como finalidade trazer experiências práticas de produção, 

gestão e políticas culturais que dialogassem com os temas abordados pelos professores durante os 

módulos. 

                                                 
5 Iremos abordar nos próximos capítulos da pesquisa sobre os AVAs no contexto da Educação Online e 

especificamente sobre o AVA utilizado nessa experiência formativa. 
6 Os módulos de número 9 e 10 não tiveram atividades de imersão, sendo as duas horas destinadas ao processo de 

realização do trabalho final do curso. Também o módulo 5 não teve a atividade de imersão, destinado ao processo de 

avaliação parcial. 
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A equipe de professores convidada e constituída para o curso, definida pelo GT de 

Formação do SNC, foi composta por profissionais das mais diversas áreas do conhecimento da 

cultura e/ou que dialogavam com a mesma, oriundos de diferentes regiões e instituições do país. 

O corpo docente foi composto considerando as atuações dos profissionais com pesquisas e 

atividades relevantes para o contexto cultural pelo qual o país estava passando. Fizeram parte do 

grupo de professores, portanto, pesquisadores e profissionais reconhecidos nacionalmente pelo 

campo cultural, assim como os de referência local.  Para o Módulo I – Oficina de Diagnóstico da 

Realidade Cultural Local e Regional ministraram aulas os professores: Isaura Botelho (SP), José 

Márcio Barros (MG), Margarida de Almeida (BA) e Maria Helena Cunha (MG). Para o Módulo 

II – Políticas Públicas e Gestão Pública, os professores Alexandre Barbalho (CE), Elisabeth 

Matos (BA) e José Antônio Gomes de Pinho (BA). No Módulo III – Processos Inclusivos e 

Participativos, Liderança e Cooperação, e Redes e Ações Colaborativas (níveis local, regional, 

nacional e internacional), atuaram os professores: Azenilda Pimentel dos Anjos (BA) e Cássio 

Martinho (MG). Os professores Carlos Bonfim (BA) e José Márcio Barros (MG) ofertaram o 

Módulo IV – As Dimensões da Cultura e suas Interfaces e Mediações, e Cultura, Diversidade e 

Desenvolvimento. Os professores Bernardo Novais da Mata Machado (DF) e Humberto Cunha 

(CE) ministraram o Módulo V – A Cultura como Direito e Legislação e Direito Cultural. Para o 

Módulo VI – Diagnósticos, Análise de Conjuntura e Análise Institucional, e Organização de 

Instituições Culturais, as aulas foram ofertadas pelas professoras Adélia Cristina Zimbrão da 

Silva (RJ) e Cláudia Sousa Leitão (CE). O Módulo VII – Planejamento e Políticas Públicas, e As 

Políticas Culturais no Brasil e em Outros Países foi ofertado por Elizabeth Loiola (BA) e Lia 

Calabre (RJ). Os professores Albino Rubim (BA) e Giselle Dupin (DF) ficaram encarregados do 

Módulo VIII – As Políticas Culturais no Brasil na Atualidade, e Diversidade Cultural e seus 

Mecanismos de Proteção e Promoção. Por fim, no Módulo IX – Informação e Indicadores 

Culturais e Economia da Cultura e da Sustentabilidade, os professores responsáveis pela 

condução das atividades foram Cristina Pereira de Carvalho Lins (RJ) e Paulo Miguez (BA). 

Ao se contabilizar, a carga horária final do curso somava o total de 339 horas/aula, 

aproximando-se da duração estipulada para cursos de especialização (lato sensu), que devem ter 

carga horária mínima de 360 horas. É importante ressaltar que, das 339 horas totais do curso-

piloto, 202 horas foram de atividades categorizadas como de Educação a Distância (EAD) – que 

neste curso foi centrada no desenvolvimento de atividades no AVA. Portanto, aproximadamente 
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60% da carga horária total foi realizada através desta modalidade, através do AVA estruturado 

para o curso. 

O AVA utilizado no curso-piloto ficou sob a responsabilidade da parceria estabelecida 

com o SESC SP, que além de estruturar a proposta de educação online aplicada, também ficou 

responsável pelo acompanhamento, através do papel de um tutor, e avaliação. O ambiente foi 

elaborado dentro da plataforma Moodle, software livre executado de forma online, gratuito, e que 

tem como propósito viabilizar espaços de aprendizagem colaborativos e interacionais. O termo 

Moodle é um acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment que, numa 

tradução livre, significa ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a objetos7. O 

ambiente foi estruturado de forma prévia, e depois sofreu alterações a partir da usabilidade de 

alunos e professores do curso-piloto. 

A proposta da utilização do AVA era a de estabelecer um processo contínuo de 

aprendizagem durante o curso, uma vez que os encontros presenciais aconteciam, praticamente, 

uma vez por mês, sempre aos finais de semana. Como a maioria dos alunos era oriunda do 

interior do estado da Bahia, aproximadamente 83%, e como a equipe de professores era formada 

por profissionais de regiões e estados diversos, o ambiente teve papel fundamental na 

continuidade das atividades e do contato entre os envolvidos na formação. No entanto, para além 

da questão das localizações geográficas dos indivíduos na maior parte do tempo do curso, o AVA 

possibilitou a formação colaborativa e interativa entre os sujeitos envolvidos, como pode ser 

evidenciado nos próximos capítulos desta pesquisa. 

 

 

2.2 Questões de pesquisa 

 

Dentro do contexto formativo desse curso-piloto a utilização do AVA, portanto, das 

concepções e práticas da educação online, tiveram papel fundamental, uma vez que a maior parte 

de horas do processo foi desenvolvida dessa forma, e puderam contribuir quanto ao fato das 

distâncias geográficas dos participantes, tanto alunos como professores, e propiciaram a 

                                                 
7 O Moodle, assim como o conceito de AVA, também será abordado de forma mais aprofundada no desenvolvimento 

desta pesquisa. 
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continuidade das discussões, interações e aprendizagem mesmo quando fora dos momentos 

presenciais. 

A partir desse entendimento sobre o processo é que surgiu a questão levantada para 

nortear esta pesquisa. Pretendeu-se, portanto, responder sobre quais as potencialidades da 

educação online para o contexto de formação e qualificação profissional pretendido pelo Curso-

Piloto de Formação de Gestores Culturais, realizado na Bahia numa parceria entre o Ministério da 

Cultura (MinC) e a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT/Ba) e o SESC/SP. Dessa 

forma, propôs-se averiguar e se aprofundar sobre a educação online para o contexto (e a partir 

dele) de formação dos profissionais de organização da cultura. 

O objetivo geral dessa pesquisa foi, então, investigar de que forma os conceitos e 

aplicações da educação online foram concebidos e desenvolvidos no contexto de formação e 

qualificação profissional pretendido pelo curso-piloto a ser analisado, observando se e como as 

diversas possibilidades das potencialidades dos recursos da internet foram utilizadas. 

De forma a contribuir com o objetivo principal do projeto, além de versar sobre questões 

adicionais e complementares, também estipulamos objetivos específicos. Para situar a pesquisa, 

discutimos os conceitos de educação online e compreendemos como se deu a apropriação e usos, 

através do AVA utilizado, pelos participantes do curso analisado. Também foi realizada, nesse 

sentido, uma abordagem sobre os conceitos de Educação Online e Educação a Distância (EAD), 

fazendo e compreendendo diferenciações entre elas e encaminhando para a discussão e 

compreensão da Educação como um todo. 

Por fim, pretendeu-se também discutir e conceituar sobre formação em organização da 

cultura, por ser esse o contexto do objeto da pesquisa e enfoque dado quando suscitada a 

discussão sobre as potencialidades da educação online. Para tanto, com o propósito de 

contextualizar, também discorremos de forma breve e objetiva sobre as questões políticas 

pertinentes à compreensão sobre o surgimento, a demanda, as propostas e ofertas de formações 

para os profissionais de organização da cultura. 
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2.3 Escolhas metodológicas 

 

As escolhas metodológicas feitas para a realização desta pesquisa foram definidas a partir 

das questões e objetivos da mesma, considerando também o objeto a ser analisado: o Curso-piloto 

de Formação de Gestores Culturais, já citado. Foi feita uma análise detalhada de um caso 

individual para com isso adquirir conhecimento do fenômeno estudado (GOLDENBERG, 2004). 

A estratégia de pesquisa utilizada foi norteada, portanto, por uma abordagem qualitativa, 

descritiva e analítica, uma vez que, situada nas ciências sociais, se compreende este campo 

através de um universo de fatores, e relações estabelecidas entre estes, que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2007). Entende-se, e defende-se, portanto, 

que através dessa perspectiva adotada há a possibilidade de analisar e desenvolver generalizações 

pertinentes a uma temática, campo ou fenômeno. 

O propósito desta pesquisa foi, a partir da análise detalhada sobre um caso específico, 

identificar discussões para formulá-las e desenvolve-las. Compreende-se, portanto, a pesquisa 

não apenas pelo seu caráter descritivo, mas também pelo seu caráter explanatório (YIN, 2001). A 

averiguação e discussão acerca das potencialidades da educação online aplicadas ao contexto 

específico da formação de profissionais de organização da cultura através do Curso-piloto de 

Formação de Gestores Culturais teve como propósito maior fomentar e fundamentar as pesquisas 

e discussões sobre o processo formativo para esse campo profissional. Com isso, espera-se 

também, produzir insumos para a realização de ações, programas e políticas que realizem 

propostas formativas, ancoradas na educação online, mais consistentes e efetivas. As condições 

contextuais aqui, portanto, se fizeram pertinentes ao fenômeno de estudo. 

A formulação de regras e diretrizes para as técnicas utilizadas em uma pesquisa ancorada 

numa perspectiva qualitativa, descritiva e analítica podem variar a depender da área de 

conhecimento, do tema, do pesquisador e dos sujeitos de pesquisa. Este, contudo, é um fator 

positivo deste tipo de abordagem, uma vez que possibilita que questões antes não identificadas ou 

cogitadas possam surgir durante o processo. Uma pesquisa descritiva e analítica, com um viés 

qualitativo, reúne o maior número de informações detalhadas, com o objetivo de apreender a 

totalidade de uma situação com o intuito da descrição e entendimento da complexidade de um 

caso concreto. Sendo assim, é legítimo que tenham sido elencadas diversas técnicas de pesquisa.  
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Para esta pesquisa utilizamos para análise resultados e dados das pesquisas de avaliação 

realizadas pelo programa de formação avaliado, assim como demais documentos oficiais. A 

pesquisa de base documental se refere a toda fonte de informação já existente sobre o objeto a ser 

estudado (LAVILLE; DIONNE, 1999). Essa técnica abrange, portanto, análise de documentos 

impressos diversos, tais como relatórios, pareceres, ofícios, como também artigos jornalísticos, 

artigos científicos, etc. No contexto desta pesquisa, foram analisados os documentos oficiais do 

Ministério da Cultura que versam sobre o SNC, além de relatórios, tabelas e demais textos do 

MinC e da SECULT/BA que versam especificamente sobre a proposta, a realização e as 

avaliações do curso-piloto. Também foram utilizados dados estatísticos e numéricos, adquiridos 

através de mecanismos de pesquisa realizados pela coordenação do curso analisado, uma vez que 

os mesmos são recursos que podem contribuir para uma pesquisa qualitativa. A coleta de 

informação, tanto de textos e documentos, quanto de dados numéricos e estatísticos, resume-se a 

reunião, organização, descrição e transcrição de conteúdo, sendo a análise do mesmo, de fato, o 

aspecto central para qualquer pesquisa (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

Além da reunião de informações a partir de análise documental, também nos utilizamos 

dos dados gerados a partir de pesquisas avaliativas realizadas com os sujeitos do processo 

formativo a ser pesquisado: alunos e professores do curso-piloto. O número de alunos envolvidos, 

que concluíram na íntegra a formação, foi de 63 pessoas, quanto aos professores o número total 

foi de 21 profissionais. Para esta investigação, portanto, realizamos uma pesquisa de campo de 

cunho qualitativo sobre o referido curso, tomando-o através de uma abordagem descritiva e 

analítica que, a partir das reflexões feitas, poderá servir para fomentar sobre outras experiências 

similares com a educação online e, dessa forma, contribuir para as políticas, ações e outros 

estudos para o contexto de formação dos profissionais de organização da cultura. 

 

 

2.4 Implicações acadêmicas 

 

A discussão, considerada recente, sobre a formação dos profissionais de organização da 

cultura me interessou desde os primeiros dias da minha formação no curso de graduação em 

Comunicação – Produção em Comunicação e Cultura da Faculdade de Comunicação (FACOM) 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A proposta formativa desse curso, apesar de, na 
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ocasião, já ter 10 anos de existência, ainda apresentava muitas questões a serem estudadas e 

debatidas. Os profissionais que atuam no campo organizativo da cultura passaram a ter formações 

específicas, diversificadas, e os assuntos sobre tal temática começaram a ser formulados, 

debatidos, compreendidos e fundamentados. 

Ainda na graduação meu percurso formativo – dentro e fora das salas de aula, dentro e 

fora dos limites da instituição onde estudei – foi bastante diversificado, contudo sem nunca 

esquecer a temática da formação, buscando relacioná-la com todas as atividades, pesquisas e 

ações que me envolvia. Dentre essas experiências, vale ressaltar a iniciação científica realizada de 

forma voluntária no Grupo de Pesquisa sobre Políticas Culturas no Brasil, do Centro de Estudos 

Multidisciplinares em Cultura (CULT), coordenada pelo Profº Drº Antonio Albino Canelas 

Rubim, onde pude dar consistência a minhas experiências como pesquisador acadêmico. 

A temática desenvolvida na ocasião da monografia não podia ser outra. Também com a 

orientação do Professor Albino desenvolvi uma pesquisa que investigava sobre a formação 

ofertada no curso do qual eu estava me formando, através de uma pesquisa com os egressos, 

desde a primeira turma até a os últimos formados antes de mim. O título do trabalho 

desenvolvido foi “Formação em Produção Cultural – UFBA: uma análise dos alunos egressos 

entre 1999-2008”. Além da averiguação sobre o curso através dos egressos, pude também 

contextualizar historicamente sobre a consolidação do campo organizativo da cultura, a 

institucionalização, a complexificação do mercado de trabalho e o surgimento das primeiras 

formações. Pude também fazer um resgate da trajetória da oferta dessa formação dentro da 

UFBA, desde a criação do primeiro curso de comunicação até a atual conjuntura. 

Após a graduação se deu a minha inserção no mercado de trabalho, principalmente no 

contexto de consultorias e ações nas políticas culturais vigentes no país, contudo, mantive meu 

interesse de pesquisa e continuei de forma autônoma desenvolvendo atividades acadêmicas 

focadas na questão da formação, seja através de disciplinas como aluno especial, ou participação 

e articulação com professores e pesquisadores. Houve, então, a possibilidade de apresentações em 

eventos científicos e publicação em livro organizado, com o propósito de amadurecer meus 

conhecimentos e adentrar num programa de pós-graduação. 

Para um pesquisador interessado em discutir a formação de um contexto profissional 

específico, não havia caminho mais legítimo do que procurar se aproximar do campo da 

Educação. Essa aproximação se deu de várias formas, e através de várias temáticas, grupos, 
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professores e pesquisadores. Temas como Currículo e Saberes Profissionais, foram, por exemplo, 

alguns onde obtive experiência, tendo produzido e apresentado em evento científico um artigo 

sobre a formação profissional em organização da cultura, em 2011. 

Dentre as primeiras descobertas quanto ao vasto campo da Educação foi a de que diversas 

temáticas me interessariam para discutir a questão da formação e o contexto político, institucional 

e prático dos profissionais do campo da cultura. Foi então que, através da perspectiva de se 

discutir a formação e qualificação dos profissionais de organização da cultura dentro da política 

do SNC, que surgiu o interesse e oportunidade de me debruçar sobre as potencialidades da 

educação online para esse contexto formativo. A aproximação com o Grupo de Pesquisa 

Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC8), através do Professor Drº Edvaldo de Souza 

Couto, ocorreu pelo interesse de áreas, uma vez que a minha formação em comunicação permitia 

uma interlocução com as pesquisas desenvolvidas. 

Uma vez inscrito, selecionado e aprovado no Programa de Pós-graduação em Educação 

(PPGE) da Faculdade de Educação (FACED), da UFBA, minha trajetória no curso de Mestrado 

através de disciplinas, professores, leituras e atividades do GEC, me fizeram amadurecer e dar 

consistência a proposta de pesquisa aqui apresentada. O entendimento e aplicação dos conceitos e 

práticas da Educação Online são, em minha opinião, ainda pouco difundidos e compreendidos 

pelo vasto campo de atuação dos educadores, formadores, professores, escolas, instituições, etc. 

Esta pesquisa teve, portanto, a importância de discutir tal temática de forma ampla, além de 

relacioná-la a um contexto formativo específico, o de formação dos profissionais de organização 

da cultura. 

 

 

2.5 Etapas da pesquisa 

 

 Uma vez definida a metodologia a ser utilizada, o desenvolvimento das etapas da pesquisa 

se deu da seguinte forma: estudos e leituras de referenciais teóricos que permitissem a realização 

das discussões e análises; aproximação e apropriação do objeto a ser analisado, através de 

documentos e diversos materiais de planejamento, procedimentos, acompanhamento e avaliações 

                                                 
8 Para conhecer os professores, pesquisas, membros e demais atividades do GEC, acessar: <https://blog.ufba.br/gec>. 
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do curso; utilização dos dados obtidos para inferências e análises sob a ótica do que se propunha 

analisar; por fim, escrita da dissertação e compartilhamento de resultados. 

 A primeira etapa, de fundamentação teórica, foi realizada sobre duas grandes temáticas 

que interessam a essa pesquisa: estudos e discussões sobre os temas relacionados a questão da 

formação em organização da cultura; e as conceituações e contribuições sobre educação, 

comunicação e tecnologias que dessem arcabouço para a abordagem sobre educação online. Para 

tanto foi realizada uma busca por autores, pesquisas e documentos que pudessem contribuir com 

essa fase do trabalho. 

 A aproximação com o objeto de pesquisa, o curso-piloto, aconteceu mesmo antes da 

entrada deste pesquisador no programa de pós-graduação e do início oficial da dissertação de 

mestrado. Através da atuação profissional, como consultor do Ministério da Cultura (MinC) para 

o processo de preparação e execução da II Conferência Nacional de Cultura (CNC) na Bahia, foi 

possível estar em contato com a SECULT/Ba durante o mesmo período de execução do Curso-

piloto de Formação de Gestores Culturais. Dessa forma, por interesse pessoal sobre a temática, 

acompanhamos todo o processo de realização da experiência formativa, de forma indireta e sem 

vínculo profissional com esta. Além do acompanhamento esporádico do curso, também 

recebíamos informações e atualizações sobre o mesmo, uma vez que vários dos alunos eram 

funcionários da secretaria, com quem mantínhamos contato profissional e pessoal. 

 Uma vez aprovado no Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da 

FACED/UFBA, com uma proposta de pesquisa, e após aprimorá-la e desenvolve-la nos percursos 

iniciais, foi feito o contato oficial com a SECULT/Ba para se obter a permissão para o acesso aos 

materiais, dados, arquivos, procedimentos, planejamentos e  demais informações sobre a 

experiência formativa aqui analisada. Através de solicitação formal foi autorizado o acesso a 

todos os aspectos do curso pela unidade executora, os quais serviram como base para o 

desenvolvimento desta segunda etapa. 

 A terceira etapa de desenvolvimento do trabalho de pesquisa foi, portanto, a leitura, 

organização e avaliação inicial de todos materiais e recursos disponíveis (em formato digital). 

Dentre os arquivos adquiridos constavam, por exemplo, dados cadastrais e informacionais sobre 

os alunos, currículos dos professores, planejamento de aulas, quadro matriz das aulas, conteúdos 

programáticos, planejamento das atividades de imersão, avaliações parciais, avaliações finais do 

curso, listagem de temática de trabalhos de conclusão de curso desenvolvidos, divisão de grupos, 
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documentos com procedimentos e manualizações de atividades, planilhas, fichas, dentre outros 

documentos afins. Além desses, foram fornecidos também o Relatório Final do Programa de 

Formação em Gestão Cultural (MinC, 2010), com o anexo Relatório de Avaliação do Ambiente 

de Formação Continuada Online do Programa de Formação de Gestores Culturais do Sistema 

Nacional de Cultura, Etapa 1 – Bahia, finalizados logo após a realização total do curso. Ambos 

os relatórios traziam informações e dados descritivos sobre todo o processo de realização do 

curso, com dados de pesquisas quantitativas assim como informação vasta de pesquisas 

qualitativas, realizadas durante e ao final do curso, pela equipe coordenadora. 

 Sendo assim, foi possível ter acesso a insumos e dados diversificados para que fossem 

desenvolvidas análises sobre os aspectos que interessavam a esta pesquisa. O enfoque dado neste 

trabalho foi sobre a experiência de formação realizada de forma online, através de um AVA 

desenvolvido para esta finalidade. Portanto, através dos dados quantitativos fornecidos, como 

também dos resultados dos grupos focais (pesquisa qualitativa) realizados, foi possível investigar, 

inferir e desenvolver análises, apresentadas em forma de gráficos como também através da 

citação e menção de conteúdos, posicionamentos e informações dos sujeitos envolvidos no 

processo. 

 Observa-se que os dois relatórios acima mencionados tinham como principal função 

apresentar os dados sobre os diversos aspectos do curso. No primeiro havia pequenas análises 

sobre os conteúdos do curso, as dinâmicas de imersão, áreas de conhecimento, etc. O segundo foi 

dedicado especialmente aos aspectos referentes a formação online e ao AVA, e nele constavam 

os dados descritivos, quantitativos e qualitativos, sobre os quais nos debruçamos para o 

desenvolvimento da análise sobre a experiência online desse curso formativo, apresentada na 

parte 5, intitulada “Potencialidades da Educação Online para a Formação em Organização da 

Cultura”. 

Posteriormente, também foi possível ter acesso ao Relatório Descritivo e Analítico – 

Avaliação de Impactos do Curso para a Formação de Gestores Culturais da Bahia” (BARROS; 

FONSECA, 2013). Neste, realizado dois anos após o fim do curso-piloto, não consta nenhuma 

informação sobre a experiência de formação online realizada. O documento dedica-se a aferir 

sobre a efetividade da formação (dos conhecimentos ali construídos e compartilhados) para os 

sujeitos em suas realidades profissionais, sem, no entanto, abranger a dinâmica de formação do 

curso como fator importante a ser analisado. Este se apresentou como um dos fatores que 
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demonstrou, por exemplo, como o processo de formação online pode ter sido compreendido pelos 

próprios propositores do curso. 

O contexto apresentado evidencia a importância, dada nesta pesquisa, de se discutir e 

investigar sobre as concepções e práticas de educação online realizadas, o que aqui, neste caso, 

foi desenvolvida a partir de um contexto de formação profissional específico, o dos profissionais 

de organização da cultura no Brasil. 
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3. FORMAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO DA CULTURA 

 

 A demanda por profissionais que atuam na organização da cultura – entendida aqui como 

área de atuação dos profissionais que lidam com aspectos organizativos do campo cultural, tais 

como a produção, a gestão e a política cultural – existe muito antes de surgirem as primeiras 

formações mais consistentes na área. Desde que a produção cultural e artística começa a ser 

criada, ofertada, produzida e consumida de forma mais sistematizada, com regularidade e para 

públicos frequentes, é que o trabalho de intermediação entre o artista e o público passa a existir. 

Podemos considerar, por exemplo, a prática do mecenato e a existência do mecenas 

(NUSSBAUMER, 2000, p.43) – agente mobilizador da cultura e da arte – como formas iniciais 

desse trabalho organizativo do campo cultural. 

 Ao se observar o contexto das políticas culturais e do processo pelo qual a cultura passa 

por uma institucionalização no Brasil, é possível também verificar, em alguns momentos, a 

questão da profissionalização da cultura tornar-se pauta e por vezes se conformar em ações e 

iniciativas – contudo sempre muito pontuais e com pouco retorno efetivo sobre as políticas. 

Considera-se a década de 1930 como o período de instauração das políticas culturais brasileiras, 

com dois marcos identificados pelos pesquisadores: a gestão do ministro Gustavo Capanema 

(1943-1945) à frente do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, onde há uma 

intervenção sistemática do Estado no campo cultural do país (BARBALHO, 2007, p.40); e a 

passagem de Mário de Andrade pelo Departamento de Cultura da prefeitura da cidade de São 

Paulo, entre 1935-1938, que mesmo sendo uma experiência de âmbito municipal é identificada 

por pesquisadores como importante pela compreensão de cultura aplicada por este gestor e por 

algumas iniciativas de âmbito nacional (RUBIM, 2007, p.15).  

O processo de institucionalização da cultura através das políticas contribuiu para a 

conformação do campo cultural e a complexificação do mesmo. A profissionalização da área e a 

necessidade de qualificações e formações já começam a ser evidenciadas a partir dos períodos e 

momentos anteriormente mencionados. É importante destacar, porém, que as políticas culturais 

brasileiras foram marcadas por três tristes tradições, como define o pesquisador Albino Rubim: 
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ausência, autoritarismo e instabilidade (2007)9. E essas características certamente influenciam 

também as iniciativas – ou a falta delas – de formação em organização da cultura. 

 

 

3.1 A questão da formação em organização da cultura como pauta nas políticas culturais 

 

Foram pontuais e isoladas, em sua maioria, as iniciativas voltadas para a qualificação, 

formação e orientação para os profissionais que atuam no campo organizativo da cultura durante 

os diferentes períodos das políticas culturais brasileiras. Em sua tese de doutorado o pesquisador 

Leonardo Costa (2011) identificou algumas dessas iniciativas. Ele destaca, por exemplo, a 

criação do Plano de Ação Cultural (PAC), lançado no ano de 1973, pelo ministro Jarbas 

Passarinho, no governo do presidente Emílio Garrastazu Médici (1969-1974). Nesse documento 

constava, dentre outras questões, a capacitação de pessoal e a ampliação do corpo técnico do 

MEC através de contratações livres de profissionais do mercado (COSTA, 2011, p.71). 

Outro momento destacado pelo pesquisador é o ano de 1975, quando pela primeira vez se 

tem no Brasil a publicação de documento oficial que versasse sobre as políticas culturais do país, 

intitulada Política Nacional de Cultura. O documento foi elaborado na gestão do ministro Ney 

Braga, durante o governo do presidente Ernesto Geisel, e é a primeira atuação a nível federal do 

ministério na área de cultura. Em se tratando especificamente sobre a questão da formação, há 

referência a promoção de cursos especializados universitários para a profissionalização do 

cinema e teatro, desde produtores a equipes técnicas (COSTA, 2011, p.72). 

Em 1985, no governo do presidente José Sarney, logo depois de findado o período 

ditatorial militar, a cultura se institucionaliza através de um ministério próprio: o Ministério da 

Cultura (MinC), criado no mês de março daquele ano. A gestão do presidente Sarney foi marcada 

pela criação da primeira lei de incentivos fiscais à cultura do Brasil, chamada com o nome do 

então presidente, a Lei Sarney (Lei de nº 7.505/86), em 1986. O mecanismo estabelecia o 

financiamento a projetos culturais através da renúncia fiscal por empresas que poderiam 

selecionar produtores e iniciativas culturais previamente cadastrados para patrocinar seus projetos 

através de um investimento pequeno de recursos próprios e descontando a maior parte do valor 

                                                 
9 Para entender de forma mais completa como foram identificadas e conceituadas as três tristes tradições das políticas 

culturais brasileiras, ler o texto “Políticas culturais no Brasil: tristes tradições, enormes desafios” (RUBIM, 2007).  
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aplicado em seu Imposto de Renda (IR) (OLIVIERI, 2004:72; CESNIK, 2007:04 apud COSTA, 

2011). 

A política implantada teve continuidade no governo posterior, na gestão do presidente 

Fernando Collor de Mello (1990-1992) que, no entanto, extinguiu a Lei Sarney e criou, a partir da 

mesma dinâmica, a segunda lei de incentivo federal, a Lei Rouanet (Lei de nº 8.313/9171), com 

nome que faz referência ao segundo Secretário de Cultura dessa gestão, Sérgio Paulo Rouanet. 

Esse período das políticas culturais brasileiras é considerado de instabilidade e certa 

desestruturação, tanto pelo fato do recém-criado ministério ter sido transformado em uma 

secretaria de vínculo direto à presidência, assim como pela transformação e legitimação dos 

mecanismos de patrocínio através de incentivo fiscal como principal – ou como a própria – 

política cultural do país (BOTELHO, 1998, p.94). 

A criação das leis de incentivo surtiu em algumas consequências positivas, mesmo que, 

em geral, tenham acarretado em aspectos negativos e pesarosos para as políticas culturais do país. 

Uma delas é que, pela primeira vez, uma lei do campo cultural passou a reconhecer a existência e 

importância do trabalho de intermediação de projetos culturais através da garantia de 

remuneração dos profissionais de organização da cultura que assim atuassem através da 

utilização do mecanismo (MELLO, 2009, p.15). O encaminhamento dado a tal política, que 

praticamente se omitiu quanto as demandas do campo cultural e transformou os patrocínios por 

lei de incentivo na principal atuação do órgão gestor de cultura do país foi negativo. Contudo, a 

dinamização do setor através desses recursos e a complexificação pela qual o campo passou, são 

aspectos positivos a serem ressaltados, pois acarretaram na demanda por profissionalização da 

área. 

A década de 1990 foi marcada, portanto, por governos neoliberais que tiveram como 

principal política a utilização desse mecanismo para dinamização do setor cultural. Essa 

dinamização e injeção de recursos no setor, assim como o desenvolvimento de novas práticas 

mercadológicas – tal como o marketing cultural (NUSSBAUMER, 2000) – contribuíram para a 

complexificação desse campo. Um dado relevante, já mencionado nessa pesquisa, é o surgimento 

de duas formações, em nível de graduação, que se propunham a graduar produtores culturais – até 

então inéditas no Brasil. As duas propostas surgiram concomitantemente em universidade 

federais localizadas em regiões distintas, sem o conhecimento da concepção um do outro: o curso 

de bacharelado em Produção Cultural da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói 
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(RJ), e o curso de bacharelado em Comunicação com habilitação em Produção em Comunicação 

e Cultura da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador (BA). 

Apesar da notada dinamização do setor nos anos 1990, é possível verificar, contudo, que 

as políticas culturais não acompanharam a complexificação desse campo, tanto quanto ao 

mercado de cultura – que ganhava mais espaço, mais profissionais, mais grupos artísticos, 

instituições e produções – assim como para a institucionalização pública dessa área nos 

municípios, estados e país. Isso se deu, como já evidenciado, pela omissão do Estado no setor 

cultural através das gestões governamentais nos referidos períodos. Sendo assim, as questões 

pertinentes à oferta de formações também não estiveram na pauta das políticas, mesmo, por 

exemplo, com o surgimento dos referidos cursos, dado esse que demonstrava a demanda por 

qualificação e formação existente já naquele período.  

A ótica neoliberal que norteou as políticas culturais (e não apenas estas) do país buscou 

minimizar a participação do Estado sobre as questões pertinentes à área. Conhecimentos e 

dinâmicas importantes para o fortalecimento da gestão e das políticas – portanto, da 

institucionalização – não foram contemplados, assim como a formação e qualificação dos sujeitos 

participantes desse processo não foram pensados. Podemos mencionar, apenas, como uma ação 

pontual que tocava de forma indireta a questão da formação, nesse período, a realização de 

Fóruns Empresariais e cursos sobre financiamento cultural, além da publicação e distribuição da 

cartilha Cultura é um bom negócio, em 1996, na gestão do ministro da cultura Francisco Weffort 

(BARBALHO, 2007, p.49). 

 

 

3.2 Formação em pauta nas gestões do MinC entre 2003-201010 

 

É com a gestão de Gilberto Gil no MinC, no início do governo Lula em 2003, que as 

políticas culturais federais passam por grandes mudanças de foco, importantes para o campo. É a 

partir desse momento, por exemplo, que é iniciada a política de editais públicos para o acesso a 

recursos para as diversas linguagens artísticas e atividades culturais. As mudanças quanto às leis 

                                                 
10 Parte da análise aqui desenvolvida foi feita no artigo “Avaliação da área de formação em organização da 

cultura: apenas ações ou uma política estruturada?” escrito em colaboração com os pesquisadores Leonardo 

Costa e Viviane F. Juliano, publicado como capítulo de livro (2010). 
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de incentivo foram poucas, ainda assim, nesse momento buscava-se descentralizar os recursos na 

área da cultura, além de tornar os processos de seleção e escolha de projetos mais transparentes. 

Todas essas mudanças também acarretavam em se pensar sobre a formação e qualificação para o 

público que iria dialogar com esses mecanismos de acesso e produção, além de novas práticas de 

gestão e políticas. 

Desde o início da sua gestão, o ministro Gilberto Gil julgava necessária uma articulação 

entre MinC e Ministério da Educação. Em 2006, na ocasião de uma aula magna proferida na 

UFF, para estudantes do curso de Produção Cultural, o ministro afirmou que “um dos desafios 

centrais para o fortalecimento da produção e da difusão de bens e serviços culturais no Brasil é a 

capacitação profissional e, nesse processo, a universidade é fundamental” (MINC, 2006). No 

entanto, como veremos a seguir, poucas ações foram firmadas nesse sentido durante esta gestão. 

Uma das iniciativas realizadas nessa gestão foi a criação da Coordenação de Programas 

Culturais, Formação e Universidade, que tinha como principais atividades o gerenciamento de 

duas portarias interministeriais de cooperação MinC-MEC. A primeira, de outubro de 2007, 

estabelecia as diretrizes gerais e tinha como objetivo estabelecer critérios para o desenvolvimento 

de ações em comum e da consolidação de uma agenda bilateral no âmbito do Programa Mais 

Cultura. A segunda, mais específica, estabelecida no ano de 2008, tratava sobre o apoio aos 

projetos de extensão universitária em cultura, o PROEXT CULTURA (COSTA; MELLO; 

JULIANO, 2010, p.70). 

Além do citado edital do PROEXT CULTURA, que tem edições realizadas de 2008 até 

2013 (com o resultado do edital para 2014 já divulgado para execução), o MinC e o MEC 

mantinham como projetos em conjunto o Edital Cultura e Pensamento, voltado para projetos de 

seminários, debates e revistas, além do edital de fomento à formação de redes de cooperação 

acadêmica em pesquisa, em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). Apesar dessas articulações, a possibilidade de uma parceria específica 

voltada para o estímulo e apoio para a criação de cursos de graduação e pós-graduação na área da 

cultura em universidades públicas ainda não foi realizado, contudo é tida como um tópico 

levantado a ser realizado pelo ministério, mas que, no entanto, ainda não tem planejado ações 

concretas para esta questão11. 

                                                 
11 Em dezembro de 2013 o MinC e o Ministério da Educação (MEC) assinaram uma portaria interministerial que 

instituiu o Programa Mais Cultura nas Universidades, que tem como objetivo ampliar o papel das universidades 
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Também é possível identificar algumas ações do MinC junto à outros órgãos públicos e 

que versavam sobre a questão da formação. Junto a CAPES, por exemplo, o ministério passou a 

ocupar de forma ativa a cadeira que mantinha na comissão dessa instituição, através da 

representação exercida pelo ex-secretário nacional de Políticas Culturais, Paulo Miguez. Segundo 

o professor e pesquisador que ocupou esse espaço, pela primeira vez o “Plano Nacional de Pós-

Graduação (PNPG): 2005-2010” colocou como plano de expansão a formação multidisciplinar na 

área de organização da cultura. A atuação do MinC, portanto, teve papel fundamental no 

entendimento da importância de se expandir o ensino e a pesquisa nesse campo. 

Alguns documentos oficiais pautaram a questão da formação durante ou mesmo através 

das gestões mais atuais do Ministério da Cultura. O principal documento que destaca esse tema é 

a própria Constituição Federal, que através de Emenda Constitucional n° 48 de 2005 inclui, 

dentre outras coisas, a “formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 

múltiplas dimensões”. No artigo 215, o inciso III do terceiro parágrafo trata sobre a questão da 

formação na abordagem do PNC, visando o desenvolvimento cultural e a integração das ações do 

poder público no Brasil. 

No documento Programa Cultural para o Desenvolvimento do Brasil (MINC, 2007), 

resultado de um balanço do Ministério da Cultura feito sobre o primeiro mandato do Governo 

Lula/Gil, a questão da formação dos profissionais da cultura não é abordada em nenhuma parte 

específica. É possível perceber que essa temática aparece, de forma superficial, quando estão 

sendo abordadas as discussões setoriais (das linguagens artísticas, por exemplo). Essa questão, 

que inicialmente não foi colocada, apresentou-se como um dos desafios do mandato seguinte: 

“promover a capacitação de empreendedores culturais e investir em novos processos e modelos 

de negócio da cultura que envolvam as cadeias criativas de produção e de distribuição de bens 

culturais” (MINC, 2007a, p.46). Observa-se que aqui é abordada a formação mais voltada para 

aspectos mercadológicos, já que somente é citada a capacitação de empreendedores culturais e 

não de produtores, gestores e demais profissionais de organização da cultura. 

Em 2009, através da Declaração de São Paulo, documento fruto do II Congresso de 

Cultura Ibero-Americana e da Reunião Extraordinária de Ministros da Cultura da Ibero-América, 

                                                                                                                                                              
federais na difusão e preservação da cultura brasileira e na construção e implementação de políticas culturais. Apesar 

de não ter como objetivo direto a criação de cursos universitários dentro do campo da cultura, se constitui como ação 

interministerial que pode vir a contribuir para o fortalecimento do campo. Para saber mais, acessar: 

http://www.cultura.gov.br 
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o governo reiterou a importância da formação na área da cultura em alguns dos seus documentos, 

mencionando o estímulo a formação de profissionais especializados no setor cultural. Em outro 

documento do MinC, o relatório da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic), 

realizada em 2006, a implantação de programas de capacitação profissional para funcionários do 

setor público cultural é considerada um dos desafios para que o setor se posicione de forma 

contundente no conjunto das políticas públicas nacionais. 

 A pesquisa apontou que, no âmbito do setor público municipal, apenas 1/3 dos municípios 

brasileiros investem em curso de atualização profissional para formação do gestor responsável 

pelo órgão de cultura do município; 24,9% para os responsáveis por projetos ou programas 

culturais realizados pela prefeitura; e apenas 21% para o pessoal envolvido em atividades 

culturais específicas (CUNHA, 2009, p.138). Os dados revelados pela Munic apenas confirmam a 

carência de capacitações estruturadas e permanentes para os profissionais atuantes no setor 

público cultural, que necessitam de formação múltipla, articulando prática e teoria, para que 

possam planejar e gerir a política municipal de cultura. 

A publicação que reúne todos os materiais do processo da 1ª Conferência Nacional de 

Cultura (CNC), realizada entre 2005 e 2006, aborda a questão da formação em cultura de maneira 

bastante pulverizada. A Educação é colocada como uma das prioridades no Relatório Final da 1ª 

CNC. Destacamos a parte referente a temática da formação – tanto de toda a sociedade civil 

quanto a dos profissionais e agentes da cultura – como uma das mais transversais e estratégicas 

para o desenvolvimento cultural do país. Nesse quesito foi proposto um “programa nacional de 

formação cultural integrado ao Sistema Nacional de Cultura (SNC) e ao PNC” (MINC, 2007b, 

p.496), sem grandes explicações funcionais, estruturais e metodológicas sobre o mesmo. 

A questão da formação e qualificação de pessoal também é tratada dentro de “Gestão e 

Financiamento” (MINC, 2007b, p.499) quando se aborda a importância da gestão dos recursos 

humanos, concursos públicos específicos, planos de carreira e programas de formação e 

qualificação como fundamental para a estruturação institucional da cultura nos âmbitos 

municipais, estaduais e federal – similar à abordagem do PNC. 

Por fim, onde podemos encontrar de forma mais clara e específica a questão da formação 

dos profissionais de cultura dentro dos textos da publicação da 1ª CNC é no tópico intitulado 

“Conhecimento, Expressão e Difusão” (MINC, 2007b, p.503), que aponta Políticas de Formação 

e de Valorização da Cultura no Processo Educacional. Nesse espaço, a formação em cultura é 
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compreendida não apenas como a qualificação e profissionalização dos trabalhadores da cultura, 

mas também como a formação cultural da sociedade brasileira, através das comunidades e das 

escolas. Portanto, a oferta de conteúdos que promovam a formação cultural (num sentido amplo) 

nas propostas pedagógicas desde a educação infantil até a formação universitária. Dentro dessa 

proposta de reforma pedagógica educacional do Brasil é acrescida também a formação para os 

profissionais de organização da cultura. 

No documento das diretrizes gerais do Plano Nacional de Cultura (MINC, 2008), a 

questão da formação em cultura aparece de forma mais consistente: como um eixo dentro de uma 

das cinco estratégias gerais para o PNC. A estratégia de número quatro que é “ampliar a 

participação da cultura no desenvolvimento socioeconômico sustentável” aborda como seu 

primeiro eixo a “Capacitação e assistência ao trabalhador da cultura”. São 18 tópicos com 

propostas estruturantes para essa questão, das quais podemos destacar três mais ligadas à questão 

da formação profissional para o trabalhador da cultura. São elas (MINC, 2008, p.88): 

 Atuar em parceria com as instituições de ensino, sobretudo as universidades e escolas 

técnicas públicas, para o aprimoramento contínuo de cursos voltados à formação de 

gestores de instituições e equipamentos culturais. 

 Criar programas nacionais, estaduais e municipais para a ampliação da oferta de 

oportunidades de capacitação para os artistas e produtores culturais, englobando, além das 

técnicas de expressão, a gestão empresarial e o uso das tecnologias de informação e 

comunicação. 

 Estabelecer parcerias entre os órgãos de educação, cultura, Sistema S e ONGs para a 

realização de cursos de capacitação em centros culturais e outros espaços. Dar prioridade 

ao atendimento de grupos marginalizados, afro-brasileiros e jovens, e torná-los agentes de 

propagação de atividades artísticas e culturais. 

 

Podemos perceber que, além do destaque dado a essa questão – sendo esta tratada dentro 

de uma das estratégias gerais do Plano –, as propostas são mais consistentes e demandam por 

ações que conformem políticas mais estruturantes para a área. São abordadas, por exemplo, 

temáticas sobre a capacitação e profissionalização através de diversas possíveis articulações do 

Ministério da Cultura com outros entes do poder público e da sociedade civil organizada; a oferta 

de cursos livres e técnicos além dos de nível superior e de pós-graduação, em parceria com o 
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Ministério da Educação e as universidades públicas do país; dentre outros. É importante observar 

que dentre as temáticas abordadas através dos tópicos a pouco destacados, a questão do uso das 

tecnologias de informação e comunicação também é mencionada como aspecto interessante para 

o processo de formação dos profissionais que atuam no campo da cultura. 

O PNC traz também, assim como o Programa Cultural para o Desenvolvimento do Brasil, 

a questão da formação dos trabalhadores da cultura quando são abordadas as temáticas setoriais. 

Aqui mais uma vez é destacada a importância de se ter uma real e ampla política de oferta de 

cursos em diversos níveis, tanto para os artistas quanto para os trabalhadores da cultura. Nas 

questões de Gestão Pública e Participativa (MINC, 2008, p.54) novamente é lembrada a 

importância da qualificação, nesse caso dos recursos humanos que atuam nos órgãos da cultura 

nos diversos âmbitos dos poderes públicos. 

Para além da análise dos documentos oficiais acima abordados, existiram também ações 

desenvolvidas ao longo das gestões Gilberto Gil e Juca Ferreira no MinC (2003-2010), na área de 

formação em organização da cultura, como podemos ver no quadro abaixo: 

 

CURSO SETOR 

Capacitação de Empreendedores e Agentes Culturais SEFIC - Secretaria de Incentivo e Fomento à 

Cultura 

Curso de Capacitação de Gestores Culturais SEFIC - Secretaria de Incentivo e Fomento à 

Cultura 

Curso de Formação e Realização Audiovisual - 

Revelando os Brasis Ano III 

SAv - Secretaria do Audiovisual 

Curso piloto para formação de gestores culturais SAI - Secretaria de Articulação Institucional 

Curso: Produção Cultural Programa Monumenta 

O Empreendedor no Mercado Audiovisual 

Globalizado 

SAv - Secretaria do Audiovisual 

Oficina de Capacitação do Edital Microprojetos Mais 

Cultura 

FUNARTE - Fundação Nacional de Artes 

Oficina de Desenho Criativo de Produção DOCTV 

IV 

SAv - Secretaria do Audiovisual 

Oficina do Prêmio Cultura Viva SCC - Secretaria da Cidadania Cultural 

Oficina para Desenvolvimento de Projetos DOCTV 

IV 

SAv - Secretaria do Audiovisual 

Oficina para Formatação de Projetos DOCTV IV SAv - Secretaria do Audiovisual 

Oficina Temática: Democratização do acesso à 

produção e à fruição culturais 

Proext Cultura - Programa de Extensão 

Universitária 

Oficina Temática: Gestão de equipamentos culturais Proext Cultura - Programa de Extensão 

Universitária 

Oficina: Incubação de grupos de cultura Proext Cultura - Programa de Extensão 

Universitária 

Oficinas de capacitação para o Prêmio Culturas 

Populares 2009 - Mestra Dona Izabel 

SID - Secretaria da Identidade e da 

Diversidade Cultural 

Oficinas de gestão cultural (Feira Música Brasil FUNARTE - Fundação Nacional de Artes 
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2009) 

Oficinas de Negócios da Música SPC - Secretaria de Políticas Culturais 

Oficinas de produção musical (Feira Música Brasil 

2009) 

FUNARTE - Fundação Nacional de Artes 

Oficinas para Desenvolvimento de Projetos 

AnimaTV 

SAv - Secretaria do Audiovisual 

Oficinas para Formatação de Projetos AnimaTV SAv - Secretaria do Audiovisual 

Oficinas sobre Diversidade Cultural SPC - Secretaria de Políticas Culturais 

Programa de Capacitação em Projetos Culturais SEFIC - Secretaria de Incentivo e Fomento à 

Cultura 

Programa Nacional de Formação e Capacitação de 

Recursos Humanos  

SBM - Sistema Brasileiro de Museus 

Fonte: <http://www.organizacaocultural.ufba.br/>. Acesso em: 14/12/09. 

 

 

No geral, os cursos propostos foram de curta duração, considerados de extensão, e a 

maioria deles tiveram uma relação direta com algum edital proposto pelo ministério. Neles se 

buscava ampliar a demanda de projetos, para permitir que um maior número de proponentes 

consiguisse acessar essa possibilidade de financiamento. Há também algumas experiências, como 

as realizadas pela Secretaria do Audiovisual (SAv), que trabalharam na qualificação dos 

proponentes que tiveram seus projetos previamente selecionados em editais, para buscar garantir 

uma maior qualidade nos projetos executados através destes dispositivos. 

Outra ação que pode ser lembrada, e que não está presente no quadro, é o Programa 

Cultura Viva, que através do projeto Pontos de Cultura convenia instituições com atuação na área 

cultural para articular e impulsionar as ações que já existem nas suas comunidades. Uma das 

áreas de atuação dos Pontos pode ser através da gestão e formação cultural, como é o exemplo da 

Rede Sergipe de Cultura12. 

Nesse quadro de ações, podemos destacar – pelo seu caráter sistemático e continuado – o 

Programa Nacional de Formação e Capacitação de Recursos Humanos, realizado pelo Sistema 

Brasileiro de Museus (SBM). O Programa faz parte de um dos eixos programáticos da Política 

Nacional de Museus, denominado Formação e Capacitação de Recursos Humanos. O objetivo do 

programa é, dentre outros, desenvolver cursos técnicos, extensão e oficinas nas diversas áreas de 

atuação dos museus.  

Esse quadro de ações desenvolvidas na área de formação em organização da cultura, com 

iniciativas pulverizadas e sem uma perspectiva estratégica integradora, demonstrava que apesar 

                                                 
12 Site da Rede Sergipe de Cultura: <http://www.redesergipedecultura.com.br> 

http://www.organizacaocultural.ufba.br/
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do ministério identificar a demanda e começar a executar e ofertar formações, ainda se fazia 

necessário se pensar e se propor uma iniciativa com maior força, estruturação e alcance para a 

formação em organização da cultura no país. Nesse momento o interesse do ministério em 

melhorar a qualidade da gestão pública e privada em cultura culminou na oferta de formação 

dentro do processo de implantação do Sistema Nacional de Cultura (SNC), como veremos 

adiante. 

É importante ressaltar que a ampliação que a pasta da cultura obteve na gestão pública a 

partir dos períodos governamentais e gestões mencionadas contribuíram para endossar as 

demandas existentes para a formação e qualificação dos profissionais do campo organizativo da 

cultura, mais especificamente, neste caso, para os gestores culturais. Como reflete Calabre 

(2012): 

 

A reflexão sobre a formação dos profissionais que atuam no campo da 

gestão de políticas públicas de cultura vem, ao longo dos últimos dez 

anos, ganhando mais destaque. A entrada da cultura no campo das 

políticas públicas, de maneira efetiva, ampliou a necessidade da 

existência de profissionais capacitados para atuar na área. (CALABRE, 

2012, p.162) 

 

 

 O debate sobre a questão da oferta de formações para esses profissionais, obviamente, não 

se resume apenas a atuação e função dos gestores culturais, mas também dos produtores culturais, 

consultores em políticas culturais, e demais agentes desse campo. Cabe ao estado, através do 

Ministério da Cultura e demais órgãos correlacionados, acompanharem e contemplarem ações, 

projetos e programas que abarquem todas essas formações. Contudo, é importante reconhecer os 

esforços e empenho que estão sendo feitos para a qualificação dos profissionais que atuam como 

gestores culturais, como fator que contribui diretamente para a institucionalização da cultura e, 

portanto, para a implantação e funcionamento do SNC. 

 

 

3.3 A formação dos profissionais de organização da cultura no SNC 

 

Desde a ocasião da 1ª Conferência Nacional de Cultura (CNC), em 2005, a demanda por 

oferta de formação para os profissionais que atuam no campo da produção, gestão e políticas da 
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cultura esteve nas propostas dos municípios e estados que compuseram o Plano Nacional de 

Cultura (PNC). (CALABRE, 2012, p.163) Em um dos eixos temáticos dessa primeira 

conferência, que tratava sobre gestão pública, uma das propostas apresentadas girava em torno da 

criação de um programa nacional de formação de gestores. 

Até então o MinC ainda não havia implementado, de fato, ações a longo prazo em relação 

à formação de pessoal em gestão cultural. É a partir da “Proposta de Estruturação, 

Institucionalização e Implementação do Sistema Nacional de Cultura” que vemos um documento 

onde a formação nessa área é apresentada como uma das bases para a implementação de uma 

política cultural para todo o país: 

A formação de pessoal em política e gestão culturais é estratégica para a 

implementação e gestão do Sistema Nacional de Cultura, pois se trata de 

uma área que se ressente de profissionais com conhecimento e 

capacitação no campo da gestão de políticas públicas. O Programa 

Nacional de Formação na Área da Cultura visa exatamente estimular e 

fomentar a qualificação nas áreas consideradas vitais para o 

funcionamento do Sistema, capacitando gestores públicos e do setor 

privado e conselheiros de cultura, que são os responsáveis por sua 

implementação. (MINC, 2009, p.24) 

 

Pela primeira vez vemos a questão intitulada como uma “Política Nacional de Formação 

na Área da Cultura”. Essa formação – pensada através da capacitação e atualização de gestores 

culturais de instituições públicas, privadas e do terceiro setor – tem como principal justificativa a 

qualificação da formulação de políticas e da gestão de programas, projetos e serviços culturais 

(MINC, 2006a, p.79). 

(...) o Ministério da Cultura propõe uma política de formação na área 

cultural que estimule o desenvolvimento de processos formativos 

mediante estratégias flexíveis e de excelência teórico-metodológica, 

formuladas a partir das necessidades e demandas específicas e em diálogo 

com as instâncias organizadoras locais (MINC, 2009, p.39-40). 

 

Foi nesse contexto que surgiu o Curso-piloto de Formação de Gestores Culturais, 

realizado na Bahia, coordenado pela Secretaria de Articulação Institucional (SAI/MinC), pensado 
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a partir do Sistema Nacional de Cultura. O curso-piloto que aconteceu entre outubro de 2009 a 

abril de 2010, foi realizado de forma presencial e através de uma plataforma de aprendizagem 

online. Ao todo foram 339 horas/aula, distribuídas entre 202 horas de atividades na plataforma 

online e 137 horas de ensino presencial. Nessa primeira experiência participaram 63 

profissionais: representantes territoriais de cultura e outros funcionários da Secretaria de Cultura 

do Estado da Bahia (SECULT/BA), dirigentes municipais e representantes de universidades 

públicas13 do estado. Essa iniciativa foi considerada a principal ação do Ministério para a questão 

da formação e teria sua aplicação também no estado do Acre, planejada para ocorrer no primeiro 

semestre de 201014. A partir dessas duas experiências o curso deveria ser reformatado para ser 

implementado nacionalmente, por meio da rede nacional de instituições de ensino. 

Até o presente momento a articulação nacional pretendida pelo programa de formação não 

foi de fato executado. Contudo, algumas outras experiências de formação de gestores culturais já 

foram realizadas, com proposta similar ao do curso-piloto da Bahia. Uma delas foi o Curso de 

Gestores Culturais dos Estados do Nordeste, uma parceria do Ministério da Cultura e da 

Fundação Joaquim Nabuco junto à Universidade Federal Rural do Pernambuco (UFRPE). Nesse 

caso também havia, além de encontros presenciais, parte do processo de ensino realizada de 

forma online, reforçando a importância dessa prática para esse contexto de formação e 

qualificação dos profissionais de organização da cultura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB) e Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 
14 De acordo com informações do Ministério da Cultura a edição do curso-piloto planejada para acontecer no estado 

do Acre não foi realizada por questões administrativas e jurídicas do órgão responsável pela execução local, uma vez 

que todo o recurso financeiro para realização do curso foi garantido e repassado pelo ministério. 
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4. EDUCAÇÃO ONLINE 

 

 Adentramos, nesta parte da pesquisa, em contribuições conceituais em torno da Educação 

Online com o propósito de discutirmos com amplitude, através de vários aspectos pertinentes a 

esse tema, de que forma essa modalidade – e perspectiva de entender e fazer educação – é 

compreendida e elaborada nas práticas formativas aplicadas na contemporaneidade. Para tanto, 

pretendemos apresentar e perceber a Educação Online como fenômeno emergente da cibercultura 

(SANTOS, 2005), diferenciando-a, sem exclusão, dos conceitos e práticas mais recorrentes de 

Educação a Distância (EAD), ao compreender suas características de interatividade, colaboração 

e hipertextualidade, dentre outros aspectos relevantes relacionados. Neste sentido, abordamos 

também alguns aspectos referentes ao trinômio educação, comunicação e tecnologias 

 As revoluções tecnológicas têm transformado o mundo e as sociedades através do tempo. 

O advento das tecnologias digitais proporcionou as mais recentes dessas transformações, 

iniciadas pela informática em convergência com as telecomunicações na década de 1970, que 

conformaram na cibercultura (LEMOS, 2003). Entende-se aqui a cibercultura como processo 

resultante da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias.  

 As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) promoveram, portanto, uma 

revolução digital, possível, apenas, por conta do processo de digitalização. Antes, a informação 

tinha como base para produção e difusão suportes físicos tais como madeira, pedra, papiro, papel, 

corpo (SANTOS, 2010, p.60), etc. Com a revolução digital a informação passa a ser transmitida 

pela linguagem digital (CASTELLS, 1999), composta por um código em sequências de 0 e 1, que 

corresponderiam a todo tipo de informação, tais como imagens, sons, letras e demais símbolos. 

Essa sequência binária seriam os códigos universais abertos, conhecidos popularmente no 

contexto da informática como bits. 

 Através desse novo suporte mais “leve e fácil” as tecnologias digitais transformaram a 

comunicação. A cibercultura proporcionou uma nova forma de se comunicar, onde há quebra do 

processo de emissão informacional de um polo para um receptor (emissor-receptor), 

característico da comunicação massiva, concebendo, então, a comunicação interativa, possível 

através da implantação das redes tecnológicas, onde não há mais hegemonia da emissão, e cada 

um dos sujeitos envolvidos se tornam produtores de informação – portanto também emissores 

além de receptores. 
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Para Pierre Lévy (1999), pesquisador referência quando se trata das conceituações desse 

campo, a cibercultura está diretamente situada ao surgimento do ciberespaço, como novo 

ambiente proporcionado pela interconexão mundial de computadores (internet), onde se 

desenvolvem um conjunto de técnicas, comportamentos, valores, modos de pensar e agir 

caracterizados por este novo “lugar”. No ciberespaço encontram-se reunidos, integrados e 

redimensionados uma infinidade de recursos, mídias e possibilidades comunicacionais, tais como 

jornal, rádio, cinema e televisão, e também uma diversidade de interfaces que viabilizam 

comunicação síncrona e assíncrona, como, por exemplo, chats, listas, fóruns de discussão, blogs, 

etc. (SANTOS, 2010). Os fluxos informacionais e relacionais entre sujeitos e recursos gerados no 

ciberespaço se configuram como redes. 

A conexão de computadores através da internet e a troca de informações digitalizadas 

entre sujeitos possibilitaram, no ciberespaço, a criação da rede mundial e integrada de 

computadores (LEMOS, 2003). Os computadores passam de máquinas isoladas (PC) a 

computadores coletivos (CC), para funcionarem e terem sentido quando conectadas como/em 

rede, em qualquer ponto geográfico do planeta. As relações de tempo/espaço são reconfiguradas, 

conformando em novas e diferentes formas de comunicação e socialização. “As redes digitais 

permitem que estejamos simultaneamente em vários espaços, partilhando sentidos” (SANTOS, 

2010, p.36). 

No contexto da cibercultura rede passa ser uma palavra de ordem (PRETTO; ASSIS, 

2008, p. 76). O termo, que tem origem do latim, significa, de forma simplificada, o 

entrelaçamento de fios que se constituem num tecido. A rede formada através da internet é 

constituída por diversos sujeitos que entrelaçados entre si produzem informação e conhecimento, 

de forma descentralizada, de maneira não-formatada ou preconcebida. São os pontos dessa 

grande teia – sujeitos, grupos, comunidades, e também redes dentro das redes – que conformam, 

portanto, numa grande rede planetária de conexões e trocas.  

Neste sentido, pensar na apropriação, de fato, das tecnologias digitais significa pensar 

também na ampliação do acesso à informação e à comunicação por boa parte da população que 

ainda se encontra excluída, assim como conceber uma lógica do sistema de comunicação que não 

seja verticalizada, hierárquica (mainstrem media), mas horizontalizada (PRETTO, 2011, p.99). A 

partir da implantação de um sistema de interatividade plena, vislumbra-se, portanto, a criação de 

redes de conexões que viabilizariam outras possibilidades para a educação e para a cidadania. 
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Assim, a compreensão do significado das redes que se instalam a partir 

dos aparatos técnicos digitais contemporâneos demanda que se empreste 

sentido à própria natureza da rede. Dessa forma, pensamos que, 

intensificando a implantação dessas redes de comunicação horizontal, 

novas possibilidades emergem, mexendo com os tradicionais vetores de 

desenvolvimento (...). (PRETTO, 2011, p.100) 

 

 

Pretto (2011) afirma ainda que essa perspectiva de rede, horizontalizada, remete-se 

diretamente a ideia do pensar coletivo, que por sua vez traz para o centro da discussão a 

concepção de produção colaborativa. Ele traz um exemplo do campo científico, o projeto 

Genoma, que teve início em laboratório da Austrália em 1965, e que tinha em 1975 um número 

de 24 participantes. Com o projeto expandido para as redes no ciberespaço, em 2002 o número de 

colaboradores do mundo todo para projeto se aproximava de 1.600, com a identificação de cinco 

mil conexões e articulações a partir dessa pesquisa científica (p.110). Assim como o projeto 

Genoma, existem muitos outros grandes exemplos que podem ser trazidos para ilustrar sobre 

produção colaborativa em rede, tais como o próprio movimento do software livre, por exemplo. 

A partir das conexões em rede são possíveis também o surgimento das comunidades 

dentro do ciberespaço: as comunidades virtuais. O ciberespaço permite que indivíduos de/em 

várias partes do planeta, conectados em rede, estejam em contato, através da troca continuada de 

informação, estabelecendo relações sociais antes não possíveis. A noção de tempo agora 

reconfigurada permite a comunicação instantânea entre várias pessoas, que passam a conviver 

nesse novo contexto. As comunidades antes possíveis apenas entre sujeitos em contato presencial 

e local surgem dentro do mundo virtual possibilitado pelo ciberespaço.   

 

 

É importante compreender o mundo virtual como um alargamento dos 

padrões sociais estabelecidos, no qual encontramos pessoas emergindo no 

universo cibernético, em busca de outras comunicações, conhecimentos e 

relacionamento, sem se importarem como os valores são formados, e que 

procuram meios de, livremente, expressarem suas idéias, desejos, 

conhecimentos e fantasias. Nesse cenário, emergem as comunidades 

virtuais como possibilidades de infinitas realizações. (COUTO; 

FONSECA, 2005, p.47) 
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O sentido de comunidade, noção que remete aos primórdios da humanidade, apresenta a 

associação entre indivíduos da mesma espécie com o objetivo de suprir as necessidades impostas 

à sobrevivência como dado primeiro a sua configuração. Na comunidade eram estabelecidas entre 

os sujeitos as relações de convivência, cuidado mútuo, diversão, procriação, etc. (COUTO; 

FONSECA, 2005). Posteriormente, ao se analisar o sentido de comunidade em sociedade, é 

atribuído a este contexto o fato de serem estabelecidos entre indivíduos sentimentos subjetivos, 

laços significativos de solidariedade e interesses entre pessoas. Nas comunidades virtuais o 

ciberespaço possibilita que indivíduos espalhados em todo mundo possam estabelecer relações de 

pertencimento, de interesses comuns, uma vez que o sentido de vizinhança – própria das 

comunidades – é também reconfigurado. 

A cibercultura e o ciberespaço ocasionaram em diversas transformações na sociedade 

fazendo com que os seres humanos passassem a vivenciar novas concepções, processos, 

dinâmicas e práticas em todos os âmbitos de suas vidas: 

 

Nesse sentido, a cibercultura configura-se como sendo a própria cultura 

contemporânea, uma vez que, cada vez mais, o cidadão que tem acesso 

aos recursos tecnológicos passa a vivenciá-los de forma intensa através 

dos aparatos de serviços – como caixas eletrônicos, cartões para acesso a 

transportes públicos, identificadores digitais, entre outros; e aparatos de 

informação e comunicação – como os computadores pessoais, cada vez 

menores e mais baratos, celulares, câmeras digitais; equipamentos esses 

que possibilitam a produção de arte, música eletrônica, textos em diversos 

contextos, favorecendo também, os movimentos ativistas e 

reivindicatórios, passando pelos mecanismos democráticos de controle da 

ação dos governos, dos poderes instituídos, da votação eletrônica, e, para 

contexto deste texto15, das possibilidades trazidas pela educação online e 

das modificações na chamada educação presencial. (PRETTO; RICCIO; 

PEREIRA, 2009, p.86) 

 

As características inerentes ao ciberespaço e à cibercultura transformaram a sociedade, 

como já pudemos evidenciar brevemente acima. A educação também passou e passa por estas 

transformações ocasionadas pelas revoluções tecnológicas vivenciadas pela humanidade. O 

                                                 
15 Para o contexto do texto do qual a citação foi retirada como também dessa própria pesquisa.  
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processamento digital de informações, as novas tecnologias de comunicação, o surgimento da 

comunicação interativa, conexão em rede de extensão mundial; todos esses são fatores que 

possibilitaram a produção colaborativa do conhecimento, a aprendizagem coletiva, o 

desenvolvimento de habilidades e interações que modificam a forma de entender e conceber a 

educação. 

Existem, portanto, muitas questões que circundam o trinômio educação, comunicação e 

tecnologias que valem ser observadas para o entendimento da perspectiva da educação concebida 

e desenvolvida na modalidade online. A relação das instituições escolares com as novas formas 

de comunicação e construção do conhecimento dos indivíduos, no caso alunos e professores, 

através das TICs, por exemplo, é uma delas. Percebe-se que no campo da educação as políticas 

públicas, mais intensamente a partir dos anos 2000, começam a demonstrar interesse e atenção 

para ações, programas e projetos que contemplem as TICs na educação. Referente a este período, 

Nova e Alves (2002) afirmam: 

 

Isso cria uma realidade à qual, nós educadores, temos que fazer face. 

Trata-se de levar a cabo uma reflexão que englobe o repensar dos 

próprios conceitos de educação e tecnologia, de forma integrada, no 

sentido de se criar propostas pedagógicas que incorporem as 

potencialidades que as novas tecnologias trazem para o processo coletivo 

de construção do conhecimento, para a democratização do saber e, 

conseqüentemente, o desenvolvimento da cidadania. (NOVA, Cristiane; 

ALVES, Lynn, 2002, p.2) 

 

 

Bonilla e Picanço (2005) apontam, contudo, que apesar de estudos e ações relacionadas às 

TICs na educação virem sendo aprimoradas e aprofundadas, e ganharem cada vez mais 

contribuições, ainda se faz necessário um posicionamento crítico dos educadores e demais 

profissionais correlatos quanto à incorporação dessas novas tecnologias apenas como meras 

ferramentas auxiliares ao processo educativo. Ainda hoje vemos instituições de ensino que 

entendem e fazem uso dessas novas tecnologias através de meros pacotes prontos, para 

reprodução ou adaptação de conteúdos, por exemplo, o que acarreta em subutilização das 

potencialidades possíveis através das TICs.  

Portanto, é importante compreender que no campo da educação a apropriação da 

comunicação e das tecnologias não deve se dar apenas pela ideia de utilização de ferramentas 



48 

 

 

 

(recursos técnicos) que proporcionam e modificam os processos de ensino e aprendizagem 

(PRETTO; ASSIS, 2008). A educação deve ser concebida a partir dos princípios da cibercultura, 

no entendimento das potencialidades propiciadas através das conexões em rede, das trocas entre 

sujeitos, das novas relações de interesse e pertencimento nas comunidades virtuais, enfim, a partir 

do ciberespaço. 

 

 

4.1 EAD e Educação Online: concepções divergentes, possíveis aproximações 

 

As tecnologias sempre estiveram intimamente relacionadas com o homem e seu modo de 

ser e estar no mundo. A educação, portanto, também se relacionou com as revoluções 

tecnológicas de cada período, assim como suas modalidades: presencial, semipresencial, por 

ensino a distância ou online, através de ambientes virtuais de aprendizagem. Para o contexto 

dessa pesquisa houve interesse em acompanhar a relação das novas tecnologias da informação e 

da comunicação com as modalidades de ensino, principalmente as da educação a distância e 

educação online, com o propósito de entender como seus conceitos e práticas são concebidos e 

exercidos. 

Vimos anteriormente como a cibercultura promoveu e vem promovendo grandes 

transformações no modo de socialização, interação e colaboração entre indivíduos em rede, 

através do ciberespaço. No contexto da educação isso também ocorre mais especificamente nos 

espaços dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), fazendo emergir o fenômeno da 

educação online. Em sua pesquisa de doutoramento, em 2005, a pesquisadora e professora Edméa 

Santos, atualmente docente da UERJ, defendeu justamente a tese da educação online como 

fenômeno da cibercultura. A pesquisadora percorre uma trajetória narrativa que busca evidenciar 

as concepções da educação online para além da EAD, defendendo que a primeira não é, apenas, 

uma evolução direta das gerações da segunda. 

Para tanto, na pesquisa mencionada é apresentada uma tabela que traz as gerações de 

EAD e a suas respectivas tecnologias. Na dita Primeira Geração (1850-1960) as tecnologias 

utilizadas são, inicialmente, o papel impresso e posteriormente também a transmissão de rádio e 

televisão, e tem como característica serem tecnologias predominantes; na Segunda Geração 

(1960-1985) é possível identificar tecnologias múltiplas, mas ainda sem a presença de 
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computadores: são fitas de áudio, televisão, fitas de vídeo, fax e papel impresso; na Terceira 

Geração (1985-1995), já com o advento das tecnologias de informação e comunicação, dos 

computadores e da internet, temos múltiplas tecnologias, tais como o correio eletrônico (e-mail), 

sessões de chat, videoconferência, papel impresso, fax; na Quarta Geração (1995 ao ano de 2005, 

período estimado pela pesquisa) já estão em uso múltiplas tecnologias incluindo o começo das 

tecnologias computacionais de banda larga onde são utilizados correio eletrônico (e-mail), chat, 

computador, internet, transmissões em banda larga, interação por vídeo (ao vivo), 

videoconferência, fax, papel impresso. 

Ainda é apresentada uma Quinta Geração da EAD que, segundo James C. Taylor, reuniria 

todas as tecnologias disponíveis na quarta geração somadas a comunicação via computadores 

com sistemas de respostas automatizadas, configurando uma aprendizagem do tipo flexível 

inteligente, enquanto à quarta é atribuída a aprendizagem flexível (SANTOS, 2005). 

É possível observar que dentre as gerações da EAD estão elencados recursos tecnológicos 

criadas com o advento dos computadores, da internet, da conexão em rede. Por que, então, não 

seria a educação online propriamente uma evolução da EAD? O uso de recursos e suportes que 

façam uso das tecnologias de informação e comunicação, por si só, não garantem às práticas de 

EAD as características inerentes ao ciberespaço e a cibercultura. 

Ao se fazer a análise, desde as primeiras fases da educação a distância, é possível verificar 

que as tecnologias utilizadas limitavam e definiam o processo formativo ao da autoaprendizagem. 

Desde os cursos via correspondência, aulas através de transmissões televisivas e radiofônicas, aos 

cursos realizados por fitas de áudio e vídeo, todos estes eram baseados em conteúdo instrucional. 

Aos alunos cabia apenas seguir as instruções para adquirir aquele conhecimento, sem retorno 

sobre o processo de aprendizagem. Mesmo posteriormente, com as possibilidades de 

videoconferência, por exemplo, onde professor e alunos poderiam simular a interação presencial, 

ainda assim as práticas se resumiam a replicação de formatos tradicionais, onde a processo fica 

centrado no conteúdo e no professor como detentor do conhecimento, reduzindo os alunos a 

indivíduos “passivos” dentro de suas formações.  

Com o advento das TICs e a emergência da cibercultura os formatos em EAD, em sua 

grande maioria, continuam sendo os mesmos, centrados na Pedagogia da transmissão: 
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Com a internet e os ambientes online, muitos programas de EAD 

migraram seus desenhos, mantendo a mesma lógica comunicacional da 

mídia de massa e a tradição da EAD que separa os sujeitos dos processos 

de criação dos conteúdos e do próprio desenho didático. (SANTOS, 2010) 

 

Essa, contudo, não é uma questão identificável apenas em experiências em EAD. Práticas 

educacionais presas aos moldes tradicionais – instrucionais, centralizadores, conteudistas, pouco 

colaborativo e interativo – podem ser encontradas ainda hoje nas realidades de instituições de 

ensino de todos os níveis e tipos. Contudo, ficam mais evidentes na EAD quando a ela, 

atualmente, está diretamente associado o uso de tecnologias da informação e da comunicação, 

mas não vemos nela os modos e características próprias do contexto da cibercultura e do 

ciberespaço. 

Nesse sentido, essas práticas mais tradicionais em EAD se assemelham ao sistema de 

comunicação de massa, onde existe um polo emissor que transmite informação para pontos 

receptores. Como vimos, com o surgimento da cibercultura emerge também a comunicação 

interativa, que transforma o sistema um-todos (emissor-receptor) num processo todos-todos, onde 

a emissão de informação pode ser feita de vários pontos, transformando os receptores também em 

emissores (SANTOS, 2005). Transpondo a dinâmica comunicacional para o campo da educação, 

temos então a possibilidade de romper com o modo massivo de educação, passando para uma 

prática mais interativa, colaborativa e hipertextual16, características estas, não por acaso, do 

ciberespaço. 

Diferencia-se, portanto, uma educação concebida dentro do ciberespaço, com 

características inerentes a esta, quando os processos formativos são realizados em rede, 

compartilhados, colaborativos, hipertextualizados, e a partir da construção compartilhada do 

conhecimento são instituídas comunidades, como no caso da educação online; e uma educação 

aos moldes tradicionais, onde os processos formativos são centrados na transmissão de 

informações e os indivíduos são compreendidos como receptores, se aproximando do sistema de 

comunicação de massa. 

 

                                                 
16 As características de interatividade, colaboração e hipertextualidade mencionadas foram melhor discutidas no 

tópico a seguir desta pesquisa. 
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A superação dessa lógica broadcasting demanda, de todos os 

profissionais da educação e das políticas públicas, a implantação de 

dinâmicas pedagógicas baseadas na dialogicidade, nas quais professores e 

alunos, apesar das diferenças nos papéis, não podem ser concebidos como 

objetos um do outro. (PRETTO; RICCIO; PEREIRA. 2009) 

 

A dialogicidade mencionada é fator determinante para uma educação conduzida de acordo 

com as características colaborativas da contemporaneidade. Faz-se necessário, portanto, o 

rompimento com a lógica da educação bancária ainda tão enraizada (FREIRE, 1987) e a mudança 

de concepção e comportamento dos envolvidos no processo formativo: alunos e professores. 

Afim a este argumento a pesquisadora Juana M. Sancho (2010) da Universidade Autônoma de 

Barcelona (Espanha) apresenta de forma sistematizada a perspectiva de educação que se distancia 

dos moldes tradicionais independente da sua modalidade (presencial, semipresencial, EAD ou 

educação online). Para isso apresenta dois momentos de situações comparativas elegendo como 

referências no primeiro: a) o ensino presencial e virtual centrado no docente; e b) o ensino 

presencial e virtual centrado no aluno; e no segundo momento compara-se: c) a visão tradicional 

da educação no ensino presencial e no virtual; e d) a perspectiva de visões emergentes tanto no 

ensino presencial quanto no ensino virtual. 

No primeiro momento, onde são comparados os processos de ensino aprendizagem 

quando centradas no docente (a) ou no aluno (b), foi possível evidenciar que, tanto na modalidade 

presencial quanto em modalidades que se utilizem de ambientes virtuais, quando o processo é 

centrado no docente reproduz-se a dinâmica da transmissão de informação, não há interação entre 

alunos e professor, ou entre os alunos, nem construção compartilhada do conhecimento. Quando 

os processos de ensino presencial e virtual são centrados nos alunos, o processo é participativo, a 

aprendizagem é aberta, as atividades demandam discussão e colaboração, e é permitida e 

estimulada a participação ativa dos alunos no processo. 

Na segunda situação de comparações a autora apresenta as características da visão 

tradicional de ensino (c) e da visão emergente (d) tanto no ensino presencial quanto naquele 

realizado em ambientes virtuais de aprendizagem. Quando a visão sobre o processo educacional é 

tradicional, não importa se a modalidade é presencial ou virtual, que uma ocorra em uma sala de 

aula física e a outra em um ambiente virtual, em ambas as características são: concepção do 

conhecimento disciplinar, factual, conceitual e instrutivo; as fontes de informação são sempre os 
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docentes, as anotações, os livros (impressos ou digitais); o papel do docente é transmitir a 

informação, garantir que a mesma seja assimilada e repetida da forma que for requerida; e o papel 

do aluno é escutar, copiar, repetir e reproduzir. Quando temos uma visão emergente e 

diferenciada sobre o processo de ensino e aprendizagem, tanto na modalidade presencial quanto 

na virtual, encontramos o seguinte contexto: a concepção do conhecimento é transdisciplinar, 

procedimental, orientado para a solução de problemas; as fontes de informação consideradas são 

todas, em quaisquer dispositivos, suportes e fontes; o papel do docente é facilitar a aprendizagem 

do alunado, orientar a investigação, provocar questionamentos, supervisar o progresso; e o papel 

do aluno é ser responsável pela sua aprendizagem, construir o conhecimento, ser provedor de 

sentidos, buscar, selecionar, avaliar e interpretar informação. 

Observa-se ainda que, quanto as visões emergentes, tanto sobre o ensino presencial 

quanto do ensino virtual, compreendem-se que os “lugares”, nesse contexto, se tornam múltiplos. 

Podem ser tanto a sala de aula, a biblioteca, o laboratório de computadores, a casa, quanto o 

ambiente virtual de aprendizagem, para ambos. Nesse sentido os sujeitos envolvidos nesse 

processo podem usufruir tanta da comunicação síncrona como da assíncrona. 

A comparação sistematizada proposta por Sancho evidencia algo bastante elucidativo para 

a compreensão das práticas educacionais contemporâneas: “o que o aluno aprende está relaciona 

com o que ele faz, não necessariamente com o meio que ele usa para isso” (SANCHO, 2010: 99). 

Demonstra-se que, independente da modalidade educacional vivenciada, o processo de ensino e 

aprendizagem pode ser tradicional, reduzido e limitado, ou; aberto, colaborativo e potencializado, 

sendo, neste caso, não apenas afins aos modos de ser e estar da sociedade contemporânea, como 

pertinentes a cognição humana, desde sempre hipertextual e multirreferenciada. 

Essa argumentação contribuiu para a compreensão de educação online que debatemos 

aqui nesta pesquisa, sendo a mesma legitimada como tal – e apenas por isso – quando 

caracterizada e relacionada às propriedades de interatividade, colaboração e hipertextualidade do 

ciberespaço. Colaborou também, portanto, para o entendimento feito do conceito e das práticas 

de EAD massiva, que mesmo utilizando a tecnologia online não a configura como educação 

online. Desse modo, observa-se que as modalidades de EAD e educação online se constituem 

diferentes entre si, mas que podem ser aproximadas quando compartilham das características 

próprias da cibercultura. 
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4.2 Colaboração, interatividade e hipertextualidade 

 

Conceitos como os de aprendizagem colaborativa, cooperativa, e educação interativa 

ganham mais visibilidade e interesse quando se discute a educação online, exatamente pela 

emergência desta através da cibercultura e de suas características. No contexto da EAD, por 

exemplo, esses conceitos não estavam em discussão quando o modelo aplicado e reproduzido era 

o mesmo da comunicação de massa, onde o polo de emissão não era liberado e, portanto, os 

sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem não podiam partilhar e construir conhecimento 

de forma coletiva. 

No contexto da educação online o compartilhamento e a coletividade são, portanto, a ela 

fundamentais e inerentes. Daí a importância de se entender as concepções – aproximações e 

diferenciações – dos termos “aprendizado colaborativo” e “aprendizado cooperativo”, uma vez 

que ambos fazem parte do trabalho desenvolvido de forma coletiva entre sujeitos envolvidos num 

processo de construção do conhecimento. De acordo com Okada (2003, apud SANTOS, 2005) 

não há um consenso entre os pesquisadores da área sobre a definição dos termos, contudo podem 

ser identificadas algumas convergências e divergências sobre as mesmas (SANTOS, 2005).  

Tanto o aprendizado colaborativo quanto o cooperativo tem como base o trabalho 

desenvolvido coletivamente entre os sujeitos envolvidos. A interatividade, então, é incentivada e 

fundamental para o processo de aprendizagem. A diferença entre as duas perspectivas de 

aprendizagem se dá quando observado a finalidade das mesmas. Enquanto na aprendizagem 

cooperativa o trabalho desenvolvido de forma conjunta visa atingir um objetivo em comum, na 

aprendizagem colaborativa não há necessariamente um propósito único. De acordo com os 

pesquisadores Roberto Aparici e Sara Osuna Acedo (2010) as expressões “aprendizagem 

colaborativa” e “aprendizagem cooperativa” “são diferentes, pois a primeira tem um enfoque 

sociocultural, enquanto a segunda tem o enfoque piagetiano do construtivismo”. 

Segundo o ponto de vista de Aparici e Acedo (2010) o aprendizado cooperativo é 

realizado de forma coletiva, contudo, implica em divisão de tarefas por parte do professor em um 

grupo que trabalha para alcançar uma meta comum. Nesse sentido, mesmo sendo um trabalho 

desenvolvido de forma não competitiva, coletiva, cada sujeito envolvido no processo se 

responsabiliza por uma tarefa concreta que ao final acarretará no objetivo comum. Já na 

aprendizagem colaborativa, de acordo com os autores, a principal responsabilidade sobre o 
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aprendizado fica com o próprio aluno, sob o acompanhamento do professor, que se converte em 

um mediador do processo de ensino-aprendizagem.  

Para eles há um risco quando o aprendizado em grupo é realizado através de divisão de 

tarefas pré-estabelecidas (cooperativa), pois o mesmo se assemelha ao modelo capitalista de 

produção, onde cada indivíduo tem seu papel definido na cadeia dos sistemas industriais. Mesmo 

quando há rotação de funções e os sujeitos podem experimentar outros papéis, o que se 

proporciona aos indivíduos é que conheçam todas as etapas do modelo para que possam 

reproduzi-los com mais facilidade, como é pertinente aos contextos laborais e institucionais 

(APARICI; ACENO, 2010). Por outro lado: 

 

O trabalho de colaboração parte de um conceito diferente: não há divisão 

de tarefas, não se produz o conhecimento como se fosse uma cadeia de 

produção, a aprendizagem se constrói e se modifica de maneira social e 

coletiva, onde não existe concepção de autoria fragmentada. (APARICI; 

ACEDO, 2010, p. 140) 

 

Nessa perspectiva o trabalho cooperativo, assim como a aprendizagem, é aquele em que 

vários indivíduos, coletivamente, atuam em uma parte de um todo, enquanto que no trabalho e na 

aprendizagem colaborativas os sujeitos envolvidos atuam nesse “todo” que podem vir a 

contribuir de formas diferentes para indivíduos e grupos de diversas maneiras. Em outras 

palavras, enquanto que no aprendizado cooperativo existe um objetivo comum a ser alcançado, 

no aprendizado colaborativo o objetivo comum parece ser a própria construção colaborativa do 

conhecimento. 

No entanto, é importante observar que os conceitos de aprendizagem colaborativa e de 

aprendizagem cooperativa podem ser complementares, apesar de suas diferenças (SANTOS, 

2005). Acreditamos que os trabalhos colaborativo e cooperativo (e também as aprendizagens) 

estejam imbricados quando observamos a prática, e que tanto um quanto outro, de certa forma, se 

opõe ao trabalho ou aprendizagem individuais, isolados, reprodutivistas, etc. e, portanto, se 

assemelham e podem se complementar. A aprendizagem cooperativa também pode ser 

colaborativa quando, mesmo com definições de papéis específicos, os envolvidos possam, de 

fato, colaborar com a construção do conhecimento como um todo. 
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 A produção em colaboração e a aprendizagem colaborativa, contudo, supõem coautoria ou 

autoria compartilhada – não existe aqui, portanto, o entendimento de autoria fragmentada, 

aplicável ao processo de aprendizagem cooperativa. Os sujeitos envolvidos estão comprometidos 

com o processo e com a ação de colaboração como um todo e não necessariamente com a 

finalidade: 

 

A ação de colaboração dos diferentes atores do processo de aprendizagem 

colaborativa caracteriza-se pela coautoria, na medida em que a 

participação na construção do conhecimento ocorre em uma perspectiva 

não hierárquica. Isso quer dizer que vários sujeitos articulam uma 

narrativa sem que haja preponderância de nenhum discurso sobre o outro, 

ou seja, não há prioridade de autor, de tempo ou de espaço. (APARICI; 

ACENO, 2010, p. 142) 

 

 Para o contexto da educação online onde ocorre a aprendizagem desenvolvida de forma 

colaborativa é importante observar a mudança de papéis do professor e do aluno. O ambiente 

propicia aos sujeitos envolvidos o desenvolvimento de um trabalho de coautoria. Essa relação 

dialógica, onde tanto professores quanto alunos são emissores e receptores de mensagens, se 

estabelece através de um modelo horizontal de comunicação – ou ainda através da comunicação 

interativa, como já mencionamos anteriormente. A relação dialógica entre todos os sujeitos do 

processo assim como o uso de diversas linguagens na troca e na produção de mensagens se 

configuram como fatores fundamentais para a aprendizagem colaborativa e, portanto, para a 

educação online. Esses fatores são a interatividade e a hipertextualidade.  

 

INTERATIVIDADE 

Existem muitos entendimentos acerca do conceito de interatividade. Ainda nos anos 1970 

as tecnologias da informática se popularizam e chegam para o grande público através de serviços 

bancários, aparelhos eletrônicos, brinquedos, etc. e fazem com que o termo seja utilizado para 

adjetivar todo e qualquer mecanismo que permita algum nível de troca de ações e controle sobre 

acontecimentos por usuários-consumidores-espectadores-receptores (SILVA, 2000). A interação 

(reação a comandos, por exemplo) propiciada entre sujeitos e recursos eletrônicos é confundida 

como interatividade. 
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Apresentamos anteriormente nesta pesquisa a concepção de comunicação interativa que se 

opõe ao sistema de comunicação de massa – e que se define a partir disso. Na ocasião foi 

destacado o processo de quebra do polo emissor de informação como fator primordial para a 

transição de uma comunicação direcional para outra bidirecional. A partir das concepções dos 

meios de comunicação é possível compreender o conceito de interatividade, mas não apenas. 

Também, e principalmente, a relação dos sujeitos dentro destes contextos comunicacionais são 

definitivos na compreensão da interatividade propiciada através das TICs. 

A interatividade possível através de ambientes online é definida por Silva (apud 

SANTOS, 2005) como um “mais comunicacional” para o processo de aprendizagem dentro desse 

contexto. Num processo de auto-aprendizagem onde o sujeito atua apenas como receptor da 

informação (sistema de comunicação de massa) a comunicação é estabelecida – já que ele 

decodifica e interpreta a mensagem emitida. Há nesse caso interação, mas não interatividade. O 

mais comunicacional ou a interatividade ocorre quando esse sujeito deixa seu papel de receptor 

para “partilhar saberes intervindo no discurso do outro, produzindo coletivamente a mensagem, a 

comunicação e a aprendizagem” (SANTOS, 2005, p. 115). 

Pierre Levy (1999) propõe uma análise da interatividade considerando, principalmente, as 

práticas comunicacionais mediadas por tecnologias, identificando o potencial interativo da 

relação comunicacional entre o meio (os dispositivos tecnológicos) e a mensagem. Surgem, 

através dessa ótica, diferentes tipos (ou graus) de interatividade, que podem ser avaliados como 

mais ou menos interativos caso seja considerado como fator mais importante, por exemplo: ou as 

potencialidades do dispositivo de comunicação – que são: a) difusão unilateral; b) diálogo, 

reciprocidade; ou c) diálogo entre vários participantes – ou a relação dos indivíduos com a 

mensagem – que são: d) mensagem linear não-alterável em tempo real; e) mensagem com 

interrupção e reorientação do fluxo informacional em tempo real; e f) implicação do participante 

na mensagem.  

Com o intuito de exemplificar os graus de interatividade proporcionados a partir da 

concepção de Lévy, destacamos três combinações entre esses dois fatores acima apresentados. 

No primeiro exemplo temos a difusão unilateral (a) e a mensagem linear não-alterável em tempo 

real (d). Como resultado destes podemos destacar aqui os meios de comunicação de massa, tais 

como a imprensa, o rádio, a televisão e o cinema. Aqui o nível de interatividade é baixo – ou 
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configura-se como interação, mas não como interatividade, como vimos acima através das 

contribuições de Silva (2000) – pois o sujeito é apenas receptor da mensagem. 

Na combinação entre diálogo, reciprocidade (b) e mensagem com interrupção e 

reorientação do fluxo informacional em tempo real (e) temos como exemplo a comunicação 

estabelecida por telefone, videofone ou recursos de teleconferência. Neste caso já existe uma 

maior interação entre os indivíduos que não são apenas receptores, mas também emissores da 

mensagem – mensagem esta que pode sofrer interrupção e reorientação de fluxo em tempo real, 

estabelecendo um diálogo entres os envolvidos. 

No terceiro exemplo destacado, combinado o fator diálogo entre vários participantes (c) e 

a implicação do participante na mensagem (f) podemos exemplificar vários contextos/situações, 

todos com algo em comum: são possibilitados pela ambiência no ciberespaço. Temos aqui os 

jogos online (do tipo imersivo, com uso de avatares e ambientes) e a própria comunicação 

interativa estabelecida entre diversos usuários de um ambiente online como exemplos. Existem 

outras combinações17 que podem ser retirados da análise proposta por Levy, nos quais são inter-

relacionados os demais fatores mencionados. Contudo, estes aqui apresentados ilustram como o 

ciberespaço se configura como “lugar” onde a interatividade demonstra grande potencial (ou se 

encontra em seu maior grau).  

Em seu livro “Sala de Aula Interativa” (2000), Marco Silva se atem, para desenvolver o 

conceito de interatividade, tanto para a atitude comunicacional dos sujeitos de comunicação como 

também para os meios onde a comunicação ocorre de forma interativa, diferente de Levy (mas 

não excludente a concepção deste) que, como vimos, define como parâmetro as práticas 

comunicacionais em si. Para tanto ele propõe três fundamentos da interatividade: a participação-

intervenção (a); a bidirecionalidade-hibridação (b); e a permutabilidade-potencialidade (c). 

No primeiro fundamento Silva (2000) esclarece que, dentro de um processo de fato 

interativo, a participação dos sujeitos deve ultrapassar os limites de escolha entre opções dadas 

(reatividade), por exemplo. Para haver participação que se configure como interatividade tem que 

haver também intervenção – (a) participação-intervenção –, ou seja, além da escolha também há 

modificação na mensagem. 

                                                 
17 Para visualizar as demais combinações apresentadas por Levy verificar o quadro apresentado por ele em seu livro 

Cibercultura (1999), página 83. 
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A quebra do polo de emissão mantido pela comunicação de massa define o segundo 

fundamento da interatividade proposto por Silva (2000), a bidirecionalidade-hibridação (b). 

Dentro do processo de comunicação interativa há a bidirecionalidade, onde os sujeitos participam 

tanto como emissores quanto como receptores. Além disso, há a hibridação, pois a comunicação é 

produzida de forma conjunta pelos dois polos (ou mais) que codificam e decodificam a 

mensagem num processo de co-criação. 

Por fim, o terceiro fundamento apresentado é o da permutabilidade-potencialidade (c), que 

entende a comunicação interativa como aquela realizada a partir de várias conexões e redes 

articuladas onde há liberdade de trocas, associações e significações (SILVA, 2000). Através 

desses três fundamentos é possível não só analisar, mas criar e gerenciar contextos e práticas 

interativas, pertinentes e educação online. 

 

HIPERTEXTUALIDADE 

 Para entendermos o potencial da educação online como fenômeno da cibercultura fez-se 

importante, também, apresentarmos o terceiro conceito escolhido por esta pesquisa: o de 

hipertexto. Ressalta-se aqui que esses conceitos apresentados – colaboração, interatividade e 

hipertextualidade – estão imbricados quando abordamos as práticas de educação através da 

modalidade online, ou, antes disso, quando buscamos entender a própria cibercultura. 

Como vimos, a cibercultura proporcionou novas formas de se relacionar, assim como 

novas práticas em diversos contextos. As práticas de leitura e escrita também se transformam e a 

lógica do hipertexto é aqui potencializada. Contudo, como lembra Santos (2005): “é importante 

ressaltar que o conceito de hipertexto não nasce da emergência das TICs, mas é nesse contexto 

que ganha destaque e potencialidade”. 

A hipertextualidade pode ser entendida como uma modalidade de texto que se apresenta 

como uma inter-relação de vários textos e narrativas. Em textos apresentados em suportes não 

digitais é possível encontrar hipertextualidade, como, por exemplo, quando emprestamos um 

livro que já vem com anotações do leitor anterior (polifonia18), ou mesmo quando o próprio texto 

faz referências e notas para outros assuntos e temáticas. Contudo, é através das TICs e dos 

suportes digitais que a hipertextualidade é potencializada e, assim, se configura como um dos 

conceitos fundamentais da cibercultura. O suporte digital proporciona uma diversidade de mídias 

                                                 
18 Em linguística, polifonia é a presença de outros textos dentro de um texto. 
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e de linguagens. Com a internet é possível acessarmos imagens (fotografias e vídeos), sons, 

gráficos e textos através de sites, blogs, páginas em redes sociais, jornais, revistas, transmissão de 

áudio (rádio online) e de conteúdo televisivo e audiovisual, que conectados configuram-se como 

um grande hipertexto eletrônico (SANTOS, 2005). 

O hipertexto no contexto digital também potencializa uma característica a ela atribuída: a 

não-linearidade da leitura. A diversidade de linguagens e mídias possibilitam que a leitura no 

ciberespaço se afaste da linearidade, com textos interconectados através de links e demais 

recursos. É importante ressaltar, contudo, que a não-linearidade e a fragmentação podem ocorrer 

numa leitura em suportes não-digitais, assim como uma leitura linear pode ocorrer mesmo em 

suportes digitais (BEZERRA, 2007). A varredura que fazemos na leitura de uma revista 

impressa, identificando partes que interessam mais, por exemplo, se configura como não-linear e 

fragmentada. Porém, o suporte digital proporciona, para além da questão da linearidade, o modo 

de navegação que o sujeito lança mão ao vivenciar este ambiente. A ligação entre textos de 

diversos tipos (textuais, imagéticos, sonoros, etc) proporcionada através de links – ou nós, como 

definiu Lévy (1993 apud SANTOS, 2005) – possibilita e potencializa ao sujeito no ciberespaço 

um modo de navegação hipertextual. 

 

O hipertexto se apresenta como novo paradigma tecnológico que liberta o 

usuário da lógica unívoca, da lógica da distribuição de informação, 

próprias da mídia de massa e dos sistemas de ensino predominantes no 

século XX. Ele democratiza a relação do indivíduo com a informação, 

permitindo que ele ultrapasse a condição de consumidor, de espectador, 

para a condição de sujeito operativo, participativo e criativo. Pode-se 

dizer, então, que o hipertexto é o grande divisor de águas entre a 

comunicação massiva e a comunicação interativa. (SILVA, 2010, p. 221) 

 

Para o ensino-aprendizagem em educação online a possibilidade desse contexto 

hipertextual pode vir a potencializar todo o processo formativo. Como destaca Santos (2005), “na 

elaboração de conteúdos hipertextuais para cursos online, é importante observar algumas 

características fundamentais: usabilidade, multivocalidade, intratextualidade, intertextualidade e 

multilinearidade”. Essas características definem o modo de navegação hipertextual dos 

indivíduos no ciberespaço, e também num processo formativo online. 
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A primeira das características mencionadas, a usabilidade, se refere aos recursos que 

contribuem para uma boa navegação dentro do ambiente online. Para tanto são combinados aqui 

a programação (informática) do ambiente com o design (identidade visual e sinalização de ícones 

e demais signos) da interface, visando facilitar a imersão do usuário no ambiente. Devem ser 

priorizados, portanto, a facilidade de acesso, a eficiência no uso do ambiente, a apresentação de 

procedimentos, o acompanhamento e atendimento ao usuário, e criação de estratégias visuais de 

fácil cognição. 

Em geral são elaboradas interfaces onde as principais atividades e recursos possam ser 

acessadas através de um menu principal, com ícones que encaminham os usuários para o que 

desejam acessar. São comuns, por exemplo, os ícones do perfil, agenda, fórum, chat, etc. A 

usabilidade garante que todos, ou grande maioria, dos alunos de um curso online se sintam a 

vontade para descobrir e utilizar os recursos e espaços do ambiente. 

É importante observar que tais características contribuem para a usabilidade dos 

ambientes no processo de aprendizado online, contudo, estas não podem se configurar como fator 

impeditivo das possibilidades de construção do conhecimento através do hipertexto. A 

manualização necessária (procedimentos e mecanismos) para o ambiente não pode retirar da 

experiência de educação online a autonomia dos sujeitos envolvidos na construção do próprio 

curso. 

A segunda característica do hipertexto, observável no contexto de formações online, é a 

multivocalidade. A possibilidade de se apresentar e estar em contato com diferentes pontos de 

vista e opiniões acerca de um assunto ou temática, assim como a dinâmica de participação ativa 

entre sujeitos que opinam e se posicionam sobre algo, configuram-se como multivocalidade. Ao 

se conceber um ambiente onde é possível se exercer a multivocalidade se assume a possibilidade 

de “um texto” ter vários caminhos (várias leituras). São importantes, nesse caso, que num 

ambiente de aprendizagem online existam espaços propícios a isso, tais como fóruns de discussão 

e/ou chats, por exemplo. 

A intratextualidade e a intertextualidade são definidas pelas conexões existentes em um 

texto (hipertexto). Na intratextualidade, terceira das características do hipertexto, essas conexões 

são internas, conectando documentos ou partes de um texto, por exemplo. Esses links internos 
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são bastante frequentes no site da Wikipédia19, projeto de enciclopédia coletiva disponibilizada e 

construída em diversas línguas. Nesse site existem hiperlinks – palavras e/ou ícones programados 

– que conduzem o usuário para outras partes do texto ou para outros textos correlacionados 

dentro da plataforma. Dentro de um ambiente planejado para um curso online a intratextualidade 

pode funcionar conectando partes do projeto pedagógico e também seus conteúdos 

disponibilizados 

Na intertextualidade as conexões – ou links – textuais são externas. A quarta característica 

apresentada proporciona as interlocuções de textos com toda a possibilidade de hipertextos 

disponíveis na internet. Aqui também são utilizados os hiperlinks, que conectam um ambiente 

específico com todos os conteúdos e produções disponíveis no ciberespaço. Essas conexões 

podem ser feitas através de blogs, sites, plataformas com conteúdos audiovisuais dos mais 

diversos. No caso de cursos online, a intertextualidade proporciona aos estudantes acesso a 

conteúdos disponíveis na rede, que podem estar correlacionados aos seus interesses diretos ou 

indiretos, e conecta o ambiente em específico com toda a rede mundial de computadores. 

Por fim, como quinta característica do hipertexto, temos a multilinearidade. Como vimos 

antes, a leitura não-linear ganha maior espaço (e recursos) dentro do contexto da cibercultura. 

Através da multilinearidade o hipertexto em suporte digital estimula e proporciona as diversas 

formas de leituras, onde a ordem de leituras dos textos é definida pelas especificidades e 

interesses de cada indivíduo, assim como a decisão de interromper o processo, pausar, continuar, 

etc. No contexto da educação online, por exemplo, o estudante pode exercer sua auto-

aprendizagem de forma livre e plural (SANTOS, 2005). 

Dentro de um processo formativo online a multilinearidade se apresenta como uma 

característica marcante, que vai de encontro com as práticas de ensino tradicionais, encontradas 

tanto em experiências de educação presencial quanto online, onde a linearidade (dentro outros 

aspectos) é apresentada como única forma de condução do aprendizado. A disponibilização e 

elaboração do conteúdo de forma planejada, baseada na multilinearidade, contribuem para que 

seja construída uma educação online propriamente dita dentro das experiências de cursos.  

                                                 
19 “A Wikipédia é um projeto de enciclopédia coletiva universal e multilíngue estabelecido na Internet sob o 

princípio wiki. A Wikipédia tem como objetivo fornecer um conteúdo reutilizável livre, objetivo e verificável, que 

todos possam editar e melhorar.” (Texto retirado da apresentação disponível na Página Principal do site) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal (Acessado em: 30/01/2014).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wiki
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Considerando-se a construção coletiva e colaborativa do conhecimento, através da 

interatividade proporcionada e realizada entre os sujeitos, o hipertexto possibilita a conexão não 

apenas de textos, mas dos próprios sujeitos. 

 

 

4.3 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

A educação online lança mão de todos os atributos inerentes a cibercultura, uma vez que é 

um fenômeno que emerge desta. Características como colaboração, interatividade e 

hipertextualidade potencializam os processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos dentro do 

contexto do ciberespaço. Mas, em quais espaços dentro do ciberespaço ocorrem os processos 

formativos online? Podemos assegurar que experiências de construção colaborativa do 

conhecimento podem ocorrer em todo o ciberespaço. No entanto, é possível afirmar que os 

processos de aprendizagem podem ocorrer da mesma forma que essa construção colaborativa do 

conhecimento através das redes? De acordo com Santos (2005): 

 

Se entendemos aprendizagem como um processo sociotécnico em que os 

sujeitos interagem na e pela cultura, sendo este um campo de luta, poder, 

diferença e significação, espaço para construção de saberes e 

conhecimento, então podemos afirmar que sim. (SANTOS, 2005, p. 91) 

 

Ao entender a aprendizagem através dessa perspectiva mais ampla e abrangente, das 

experiências vivenciadas pelos sujeitos em sociedade, todo o ciberespaço se torna um grande 

ambiente de aprendizagem. Contudo, quando nos referimos a educação online e a processos 

formativos oferecidos através de cursos online entendemos a necessidade de ambientes que 

contribuam para esse propósito e garantam a realização dos mesmos. São ambientes elaborados – 

desde suas práticas pedagógicas, concepções e conteúdos até a programação (informática) e 

design (interface) – especificamente para a educação realizada através da internet. 

A pesquisadora Elizabete Almeida, da PUC/SP, apresenta a seguinte definição para o que 

ela chama de ambientes digitais de aprendizagem: “são sistemas computacionais disponíveis na 

internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e 
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comunicação.” (ALMEIDA, 2003, p. 331) Um termo mais comumente utilizado, contudo, entre 

os educadores, comunicadores, profissionais de informática e demais sujeitos interessados e 

envolvidos na temática da educação, comunicação e tecnologias, é o de “ambiente virtual de 

aprendizagem”. 

Para Edméa Santos (2005) é importante desmistificar o conceito de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVAs) a partir do entendimento dos termos que o compõe. O significado da 

palavra ambiente compreende aquilo que tem o sentido de envolver algo, seja pessoas, natureza 

ou objetos. Já o termo virtual, segundo Santos, “vem do latim medieval virtualis, derivado por 

sua vez de virtus, força, potência” (2005, p. 90). É muito comum, no entanto, que popularmente o 

termo virtual seja entendido e aplicado como algo oposto ao real e à realidade, designando algo 

que não existe. Lévy (1996, apud SANTOS, 2005) apresenta um esclarecimento sobre o termo a 

partir da uma concepção mais filosófica. Para ele o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. 

O virtual, portanto, não é algo irreal (ou que não existe), mas algo que existe em potência. Como 

esclarece o pesquisador Renato Rocha Souza (2001), da PUC-MG:  

  

Neste sentido, o virtual se oporia ao atual; o movimento de atualização 

seria como a resolução constante do nó de tendências que constitui a 

virtualidade; a solução assumida a cada momento pelo que 

potencialmente a entidade pode ser; resolução do problema representado 

pela virtualidade. (SOUZA, 2001) 

 

Santos (2005) faz uma associação de ideias quando transpõe a conceituação de virtual 

para a realidade educacional. Para ela, quando se constrói uma prática de significação dentro do 

processo de aprendizagem pode-se tanto virtualizar quanto atualizar. A atualização, como vimos 

acima, seria a resolução do problema apresentado pela virtualidade, sendo, portanto, o ato de 

virtualizar entendido como o ato de problematizar, questionar o processo criativo. Espaços de 

virtualização, portanto, são propícios para a construção do conhecimento, sendo eles em suportes 

digitais ou não. O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), desenvolvido a partir dos recursos 

tecnológicos digitais, contudo, se configura como espaço onde a virtualização do conhecimento 

são potencializados, através da interatividade, hipertextualidade e colaboração entre os sujeitos 

imbricados. Nesse sentido: 
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É dentro do contexto da educação online que o conceito de AVA precisa 

ser problematizado, ou melhor, virtualizado. A aprendizagem mediada 

por AVA pode permitir que, através dos recursos de digitalização, várias 

fontes de informação e conhecimento possam ser criadas e socializadas 

através de conteúdos apresentados de forma hipertextual, mixada, 

multimídia, com recursos de simulações. Além do acesso e possibilidades 

variadas de leituras, o aprendiz que interage com o conteúdo digital 

poderá também se comunicar com outros sujeitos de forma síncrona e 

assíncrona em modalidades variadas de interatividade: um-um e um-todos 

comuns das mediações estruturadas por suportes com os impressos, 

vídeo, rádio e TV; e principalmente todos-todos, própria do ciberespaço. 

(SANTOS, 2005, p. 91) 

 

As potencialidades do AVA estão justamente em propiciar aos sujeitos do processo de 

aprendizagem online uma educação baseada na comunicação interativa, como já discutimos 

antes. Contudo, observa Santos (2005), essas potencialidades não são garantidas em todas as 

experiências realizadas dentro de AVAs. Muitas vezes são elaborados e oferecidos cursos online 

onde a utilização dos AVAs não proporciona para seus estudantes nenhuma prática colaborativa, 

recursos hipertextuais e processos interativos, pelo contrário, apesar da utilização do ambiente e 

sob a alcunha de educação online acabam reproduzindo formatos lineares, direcionais e pouco ou 

nada interativos. 

Por conta dessas práticas que vão de encontro ao entendimento de uma educação online 

realizada de forma plena, se faz necessária assegurar que as experiências de ensino e 

aprendizagem online tenham um desenho didático que condiz com as características desta 

modalidade. O desenho didático alinhado aos princípios da educação online servirá como 

orientação para que as funções (professores e alunos) e os procedimentos (mediação, 

aprendizagem, colaboração, avaliação, etc) nos cursos de formação sejam realmente exercidos e 

realizados dentro desta perspectiva. 

De acordo com Silva (2010) arquitetar um desenho didático é estruturar a prática 

pedagógica para educação online através do envolvimento do planejamento, da produção e da 

operacionalização de conteúdo e de fluxos de aprendizagem que visem a construção do 

conhecimento de forma compartilhada. Logo, esses conteúdos e fluxos de aprendizagem “devem 

contemplar o potencial pedagógico, comunicacional e tecnológico do computador online, bem 
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como das disposições de interatividade próprias dos ambientes online de aprendizagem” (SILVA, 

2010, p. 219).  

É importante ressalvar, contudo, que o ambiente de aprendizagem online não é apenas o 

conjunto de recursos e mecanismos técnicos informáticos e computacionais. O próprio AVA deve 

estar aberto à auto-organização que surge da interação dos sujeitos e os objetos técnicos, 

compreendendo que esse processo se dá ao longo da construção coletiva do conhecimento por 

parte destes indivíduos no processo interativo. É função do desenho didático, portanto, 

contemplar práticas pedagógicas que garantam a educação online, hipertextual e interativa. 

Para proporcionar a hipertextualidade, a interatividade e a colaboração os ambientes 

online de aprendizagem – ou AVAs – são constituídos por um conjunto de recursos e 

funcionalidades que podem ser classificados em dois tipos: como interface de conteúdo e como 

interface de comunicação. Fazem parte da interface de conteúdo os recursos e mecanismos que 

possibilitam a produção, a disponibilização, o compartilhamento e a mixagem de conteúdo 

digitalizado, tais como textos, imagens, áudios, vídeos, etc. Já as interfaces de comunicação são 

aquelas que permitem aos indivíduos, usuários do ambiente, que se comuniquem e interajam, 

tanto de forma síncrona – onde a comunicação ocorre em tempo real, como em chats e 

videoconferências online – como assíncrona – quando a comunicação entre os sujeitos acontece 

em tempos diferentes, como ocorre na troca de mensagens por e-mail, fóruns de discussão, listas, 

etc.  

Entretanto, assim como os conceitos de hipertexto e de interatividade, deve se perceber 

que conteúdo e comunicação estão imbricados dentro do processo de partilha de sentidos e 

significações desses ambientes. As informações e materiais didáticos dispostos nas interfaces de 

conteúdo junto à comunicação interativa, resultante das relações estabelecidas pelos indivíduos 

nas interfaces de comunicação, tanto síncronas como assíncronas, se configura também como 

parte do próprio conteúdo. Portanto: 

 

O desenho didático é a arquitetura de uma teia de conteúdos e situações 

de aprendizagem para estruturar uma sala de aula online, contemplando as 

interfaces de conteúdo e de comunicação. (SILVA, 2010, p. 220) 
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 A “sala de aula” online, estabelecida através das relações e processos dentro do ambiente 

virtual de aprendizagem, também transforma as atuações e papéis de alunos e professores. A 

comunicação interativa, a quebra de uma perspectiva de educação centrada na transmissão da 

informação, as potencialidades do hipertexto no suporte digital, a construção colaborativa do 

conhecimento, a co-autoria, etc. tencionaram as relações do professor e do aluno na educação 

online. 

 São muitos os pesquisadores que se dedicam a tratar sobre diversos aspectos da docência 

em tempos de cibercultura, através do ciberespaço, por meio dos ambientes de aprendizagem 

online (CORTELAZZO, 2009). Os próprios processos educacionais também são revistos quando 

as características da cibercultura e da educação online são elucidadas, tais como o 

acompanhamento e a avaliação do aprendizado realizado em rede. Tanto o professor como o 

aluno são confrontados a conhecer papéis diferenciados daqueles estabelecidos pela educação 

tradicional – direcional, centrada na transmissão e reprodução da informação –, encontrada ainda 

na contemporaneidade.  

 É nesta perspectiva que o pesquisador Paulo Dias (2010) da Universidade do Minho 

(Portugal) aborda a questão da mediação colaborativa nas comunidades de aprendizagem. Faz-se 

uma diferenciação, sem com isso apresentar exclusão de sentidos, do papel do moderador (e-

moderador) e do mediador dentro dos processos de aprendizagens em ambientes online. No 

contexto do AVA, o moderador (ou e-moderador) caracteriza-se pela natureza centralizadora das 

práticas de liderança, enquanto que o mediador, além de abranger atividades de moderação, tem 

sua função baseada no conceito de liderança partilhada, que se relaciona diretamente com a 

produção de conteúdos e conhecimentos realizados pela comunidade (DIAS, 2010, p. 243). 

Dias (2010) utiliza o conceito de interação social de Vygotsky (1979; 1998) como 

referência para o entendimento da mediação colaborativa na aprendizagem online. Segundo esta 

abordagem, é através da atividade mediada – sistema mediador – que decorre o desenvolvimento 

e a produção do conhecimento. O universo de interações sociais dá origem, na comunidade 

online, a uma função de integração no grupo. Essa função, associada à interatividade e à 

colaboração entre indivíduos, requer o papel de moderação, importante para o funcionamento da 

comunidade de aprendizagem. 

Contudo, segundo o pesquisador, além da função de integração normalmente associada ao 

moderador, são também a ele atribuídas atividades de regulação que acarretam em práticas de 
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liderança centralizadoras, tais como os de organização, motivação e facilitação de tarefas e 

processos. A mediação, portanto, se apresenta como alternativa a e-moderação, pois além de 

abrangê-la, proporciona para os indivíduos envolvidos um maior nível de autonomia, aumento 

dos processos interacionais e, consequentemente, uma construção de conhecimento de fato 

compartilhada (liderança partilhada). Assim sendo: 

 

A principal diferença entre os modelos de desenvolvimento dos 

ambientes de aprendizagem online orientados para os processos de 

moderação ou de mediação reside no fato de que esta última promove a 

liderança partilhada que se formaliza pelas diferentes formas de interação 

social orientadas para a construção de um projeto participado e partilhado 

de aprendizagem e conhecimento. (DIAS, 2010, p. 243) 

 

A produção compartilhada do conhecimento, a co-autoria entre sujeitos implicados no 

processo de aprendizagem, pertinentes ao contexto da educação online, podem ser melhor 

desenvolvidos a partir de novas concepções dos papéis docente e discente. A pesquisadora Lucila 

Pesce (2010) destaca a importância de o docente online atuar a partir de uma mediação estelar, 

que segundo a mesma ocorre quando o professor atua como mais um membro “da comunidade 

conversacional e não como o mais importante da comunidade” (PESCE, 2010, p. 77). Neste 

sentido, a mediação tem como enfoque o processo dialógico, fundamental para se conceber a 

atuação de todos os indivíduos envolvidos na aprendizagem online, inclusive o docente. 

O modelo educacional baseado na pedagogia da transmissão pode ser reproduzido ou 

assimilado pelos contextos formativos online, como exemplificado através dos conceitos de 

moderação e mediação em ambientes digitais de aprendizagem. Não há garantia, portanto, de que 

as práticas e concepções pertinentes à cibercultura sejam de fato desenvolvidas na educação 

apenas pelo fato de fazerem uso desses ambientes. De acordo com Santos (2005): 

 

Obviamente não podemos analisar os AVAs apenas como ferramentas 

tecnológicas. É necessário avaliar a concepção de currículo, de 

comunicação e de aprendizagem utilizada pelos autores e gestores da 

comunidade de aprendizagem. É possível encontrar no ciberespaço 

comunidades que utilizam o mesmo AVA com uma variedade incrível de 
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práticas e posturas pedagógicas e comunicacionais. Tais práticas podem 

ser tanto instrucionistas, quanto interativas e cooperativas. (SANTOS, 

2005, p. 94) 

 

 Os ambientes virtuais de aprendizagem devem ser, portanto, espaços abertos, fluidos e 

propícios à construção coletiva e compartilhada do conhecimento, condizentes com os princípios 

da educação online, do ciberespaço. As práticas docentes, a participação discente, os 

procedimentos e métodos de ensino e aprendizagem, as concepções e perspectivas de educação, 

todas elas devem ser transformadas a partir de um contexto social contemporâneo compreendida 

pela ótica da cibercultura. 

 Neste sentido, também os processos de avaliação passam a ser revistos e desenvolvidos a 

partir deste contexto. De acordo com Rodrigues (2005) avaliar através de cursos online requer 

considerar este um processo onde o próprio ensinar e aprender entre sujeitos envolvidos sejam 

interfaces da interatividade e da colaboração. Ou seja, o processo de avaliação se configura 

também como mais um momento de aprendizagem para todos os envolvidos. Enquanto a 

avaliação dita tradicional tem como finalidade qualificar os indivíduos e emitir um valor sobre o 

aprendizado, a avaliação dentro de um contexto de construção colaborativa do conhecimento 

reconhece o próprio processo como a avaliação, tendo como função o acompanhamento, 

diagnóstico e intervenção para o aprimoramento da experiência. 

É sabido que os conceitos de avaliação em educação têm contribuições de diversos 

pesquisadores e teóricos, que acompanharam (e acompanham) um percurso histórico e teórico 

através das transformações sociais. Não nos debruçamos aqui sobre estas conceituações, contudo, 

é importante mencionar que as concepções e práticas de avaliação passaram desde a ideia de 

prova (identificada na China, em 2205 a.C.); o surgimento da Docimilogia, em 1920, como 

estudo sistemático dos exames e do princípio de atribuição de notas; até o início do século XX, 

quando avaliação passa de sinônimo de exames para, a partir da década de 1970 e 1980, atingir 

um grau mais acentuado de inovações teóricas e metodológicas. (RODRIGUES, 2005, p.193). 

Sobre a avaliação em educação online, Gomes (2010) problematiza tanto a avaliação dos 

cursos em si quanto a avaliação dos sujeitos no processo de aprendizagem. A pesquisadora 

menciona a importância de se realizar uma “avaliação em processo”, uma vez que no contexto de 

um curso online o desenvolvimento do mesmo se dá através da relação de diversos aspectos, tais 
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como dos sujeitos envolvidos (professores, alunos, etc), dos objetivos e conteúdos, das atividades 

de aprendizagem, da usabilidade do ambiente, dos recursos e do material bibliográfico, etc. 

Entende-se, portanto, que o alto grau de interatividade, troca e participação através do ambiente 

online merecem um acompanhamento que contemplem “ajustes de percurso”, ou seja, que 

estejam abertos ao desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem online. 

Em AVAs podem ser desenvolvidos e ofertados recursos que propiciem mecanismos de 

avaliação similares aos exames e provas aplicados em salas de aula presenciais, tais como testes 

de múltipla escolha, quizzes, preenchimento de espaços lacunares, etc. todos possíveis através da 

interface utilizada, de cunho classificatório. No entanto, outros recursos e espaços do ambiente, 

que propiciam a comunicação interativa e, consequentemente, a troca e construção compartilhada 

do conhecimento entre sujeitos do processo, tais como fóruns, chats e portfólios digitais são 

recomendados para um processo avaliativo que se propõe a acompanhar os percursos de cada 

aluno. 

Para o contexto de um curso realizado através de um AVA, portanto, é pertinente adotar e 

compreender a avaliação como a análise do próprio processo formativo. O desenvolvimento das 

atividades, as relações estabelecidas interativamente, a participação e utilização dos recursos 

disponíveis, todos esses são aspectos que podem ser observados quando da avaliação dos alunos e 

dos professores, como também do próprio curso. Avaliações periódicas, continuadas, que 

consideram diversos fatores do processo formativo propiciam para os coordenadores, professores 

e demais sujeitos envolvidos na concepção e acompanhamento de um curso, uma visão mais 

ampla do desenvolvimento da metodologia aplicada, o que permite, por exemplo, que sejam 

identificadas questões a serem resolvidas ou aperfeiçoadas, como também aspectos positivos e 

interessantes que podem ser utilizados e adaptados. 

Além deste todos os demais conceitos e temas apresentados e discutidos neste capítulo 

foram retomados na ocasião da análise do objeto desta pesquisa, a seguir. A concepção de 

educação realizada a partir do contexto da cibercultura, que evoca características como a 

colaboração, a interatividade e a hipertextualidade, tratados acima, foram trazidos para se 

averiguar sobre a experiência formativa online planejada e desenvolvida como proposta piloto 

para formação e qualificação de profissionais de organização da cultura que atuavam como 

gestores culturais em suas localidades. 
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Com isso propusemos analisar uma experiência formativa específica, com o intuito de, 

posteriormente, aprimorar outras formações para esse contexto profissional específico, mas não 

apenas para este. Os estudos e pesquisas sobre a educação online podem contribuir, efetivamente, 

para discussões acerca da educação como um todo. 
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5. POTENCIALIDADES DA EDUCAÇÃO ONLINE PARA A FORMAÇÃO EM 

ORGANIZAÇÃO DA CULTURA 

 

 Desenvolvemos, nesta etapa final da pesquisa, uma análise das concepções e práticas de 

educação online realizadas no Curso de Formação de Gestores Culturais, ofertado entre 2009 e 

2010, no estado da Bahia. A escolha do objeto se deu a partir da importância do mesmo enquanto 

experiência formativa para o contexto dos profissionais que atuam no campo da organização da 

cultura. A proposta do curso surgiu como uma ação a partir de um programa dentro das políticas 

culturais do Ministério da Cultura do Brasil, com o objetivo de atender a demanda por formação 

existente.  

 A experiência formativa analisada consistia-se em um curso-piloto, ou seja, uma primeira 

proposta que deveria ser executada, analisada e aprimorada para, a partir de então, ter sua oferta 

ampliada para outras regiões e estados da federação. O curso foi organizado em três eixos 

formativos: aulas presenciais, imersões culturais e atividades desenvolvidas através de um 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Dentre os marcos conceituais e metodológicos nos 

quais o curso se baseou, segundo o relatório, estava a “integração de processos presenciais e à 

distância”. A carga horária total do curso foi de 339 horas/aulas, sendo que destas 202 horas/aula 

foram realizadas através do AVA, aproximadamente 60% da carga horária total. Tratava-se, 

portanto, de um curso que se utilizava tanto da modalidade de ensino presencial (com aulas 

presenciais, palestras e imersões culturais) como também da modalidade de ensino não 

presencial, referida pela coordenação do mesmo como atividades de EAD. 

 Um dos aspectos aqui analisados também foi, exatamente, sobre o conhecimento e a 

concepção que os coordenadores do curso-piloto tinham acerca das modalidades ditas não 

presenciais, e como as atividades elaboradas foram concebidas e desenvolvidas. De início se 

percebeu um aparente desconhecimento sobre os conceitos de EAD e Educação Online – já 

tratados por esta pesquisa –, uma vez que mesmo se utilizando única e exclusivamente de um 

AVA, e de práticas pertinentes a educação online, para a execução das atividades não presenciais, 

os coordenadores do curso se referiam a mesma, basicamente, como práticas de educação a 

distância. 

 Como já apresentado, existem diferenças – mas também aproximações – entre as 

concepções e práticas de EAD e de Educação Online. Nesse caso aqui analisado, se tratava, 
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portanto, de um curso semipresencial, com maior parte de carga horária e atividades 

desenvolvidas num AVA. Podemos, portanto, afirmar que a o curso-piloto foi elaborado se 

utilizando dos momentos presenciais e de atividades desenvolvidas a distância através da 

modalidade online.  Contudo, o uso de um ambiente online não garante práticas de aprendizagem 

pertinentes ao contexto online, necessariamente. Verificamos, portanto, a partir de dados e 

informações do documento do “Relatório Final do Programa de Formação em Gestão Cultural” e 

do “Relatório de Avaliação do Ambiente de Formação Continuada Online do Programa de 

Formação de Gestores Culturais do Sistema Nacional de Cultura, Etapa 1 – Bahia”, anexo ao 

primeiro, quais as perspectivas acerca da educação online e quais práticas exercidas nessa 

experiência formativa. 

 Para a produção dos relatórios da primeira experiência do Programa de Formação em 

Gestão Cultural do MinC foram realizados pela coordenação do curso quatro grupos focais20, 

articulados e desenvolvidos a partir dos mesmos grupos de trabalho estipulados para o 

desenvolvimento das atividades formativas do curso, com o objetivo de se avaliar diversos 

aspectos. Foram realizadas também, em momento posterior a finalização do curso, pesquisas 

qualitativas com 29 participantes a partir de aplicação de questionário com perguntas objetivas 

acompanhadas de espaços para colocações subjetivas, complementares. Os participantes foram 

arguidos sobre vários aspectos do curso, tais como conteúdo, professores, metodologias 

aplicadas, recursos, etc. Foi foco das pesquisas, também, aspectos referentes a importância e 

efetividade do curso para o fortalecimento das políticas culturais do país, nas realidades locais, 

estadual e nacional, através do Sistema Nacional de Cultura (SNC), dentre outros aspectos 

correlatos. 

Interessava-nos aqui, contudo, os dados de avaliação que tiveram como enfoque questões 

referentes ao AVA e ao processo de aprendizagem online, a saber: os aspectos técnicos e de 

interface do AVA utilizado, a concepção e o desenho didático do curso, a usabilidade e a 

navegação, a participação e acompanhamento durante o processo formativo, e a avaliação do 

ambiente pelos usuários. Assim sendo, inicialmente apresentamos estes aspectos do ambiente 

para, então, realizar a análise a partir dos dados quantitativos e qualitativos obtidos, com o 

                                                 
20 A etapa de avaliação do curso através da realização de grupos focais se deu no final do processo de formação. As 

atividades foram realizadas com participação de todos os alunos, a partir de um roteiro de discussão, e teve a duração 

de aproximadamente duas horas (2h). Os resultados foram compilados e apresentados em plenária por um relator 

escolhido pelos participantes.  
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objetivo de verificar a presença das potencialidades da educação online neste contexto formativo. 

Foram analisados também o posicionamento e concepções dos coordenadores do programa/curso 

representados através dos relatos nos documentos oficiais. 

 

 

5.1 Aspectos técnicos do AVA utilizado 

 

O AVA escolhido e utilizado no curso-piloto analisado foi o Moodle, Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment (em tradução livre, ambiente modular de aprendizagem 

dinâmica orientada a objetos), uma plataforma de aprendizagem online baseada em software 

livre. A escolha e utilização por um software livre estava alinhada às políticas do Ministério da 

Cultura, órgão realizador da formação analisada, que propõe, estimula e financia projetos que 

façam uso e desenvolvam softwares livres através das políticas para a cultura digital. Mas, não 

apenas por isso, como também pelo fato do Moodle ser notadamente o ambiente de aprendizagem 

online mais reconhecido e utilizado por educadores e interessados. 

Por se tratar de uma plataforma online, baseada em software livre, o Moodle permanece 

em desenvolvimento e aprimoramento contínuo, realizado por uma comunidade de centenas de 

programadores em todo o mundo, que também se constituem como um grupo de suporte aos 

usuários, uma vez que criam novas funcionalidades e aperfeiçoam o ambiente. Existem por trás 

da plataforma tanto uma fundação quanto uma empresa que fornecem, respectivamente, o apoio 

para o desenvolvimento do software e a sua tradução para diversos idiomas, e o apoio 

profissional, caso solicitado, para sua instalação21 (SABBATINI, 2007). 

Em aspectos técnicos o Moodle é uma aplicação baseada na web e tem seu código fonte 

disponibilizado gratuitamente, o que garante que outros programadores possam adaptá-lo, 

estendê-lo ou personalizá-lo. Quanto à oferta de serviços básicos, o ambiente proporciona aos 

seus usuários recursos e funcionalidades bastante adaptáveis aos propósitos pretendidos, com o 

objetivo de que os formadores elaborem o curso da maneira que acharem mais adequadas 

(SABBATINI, 2007). São disponibilizados recursos para oferta de conteúdo (páginas simples de 

texto, páginas em HTML, acesso a arquivos em quaisquer formatos ou a links externos, acesso a 

                                                 
21 Para conhecer mais, acesse os sites da fundação <http://www.moodle.org> e da empresa 

<http://www.moodle.com> que contribuem para a infraestrutura e funcionamento do Moodle. 
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diretórios, wikis, glossários, perguntas frequentes, etc) e recursos que possibilitam a comunicação 

(chat, fórum de discussão, diários, dispositivos de avaliação, tais como questionários, ensaios e 

tarefas) entre os usuários.  

 Para o contexto formativo aqui analisado foram criados dois ambientes dentro do Moodle 

para o desenvolvimento das atividades do curso-piloto: um deles foi o (a) ambiente do Programa 

de Formação de Gestores Culturais e ou outro, criado posteriormente a partir de demandas 

apresentadas pelos coordenadores, foi o (b) ambiente para o desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). Como apontado pelo relatório, o ideal era que as funcionalidades 

demandadas para o processo de orientação e desenvolvimento das atividades do TCC fossem 

oferecidas dentro do próprio ambiente do curso, não sendo necessária a criação, portanto, de dois 

ambientes, o que facilitaria a adaptação dos usuários e o próprio processo de navegabilidade.  

Ainda de acordo com o relatório, o processo de elaboração do ambiente online se deu, 

apenas, depois de já realizadas as primeiras reuniões para o planejamento do curso, o que fez com 

que o ambiente fosse organizado para a oferta dos 09 módulos, não contemplando inicialmente a 

atividade do TCC, parte fundamental do processo, o que ocasionou na necessidade de outro 

ambiente. Segundo informações do documento, o uso de dois ambientes acarretou em 

dificuldades para o uso dos espaços de atividade do TCC, uma vez que os alunos participantes, 

inicialmente, ficaram confusos quanto aos usos de cada um dos ambientes. 

Para o primeiro ambiente, elaborado com as demandas dos módulos do curso, contudo, a 

construção do seu desenho funcional e didático esteve, desde o princípio, aberta a adaptações a 

partir das necessidades apresentadas pelos usuários durante a formação. Foi possível estabelecer, 

portanto, um diálogo constante que gerou num processo contínuo de transformação e adaptação 

do ambiente de acordo com as demandas de professores e alunos. Esse processo foi fundamental 

para garantir, por exemplo, a adesão ao AVA e a quebra de barreiras que alguns usuários tinham 

com as práticas de aprendizagem online, passando estes a ter maior inserção e participação nas 

atividades propostas.  

Apesar do curso-piloto ter sido proposto numa perspectiva aberta, tanto quanto a 

concepção dos módulos oferecidos, quanto dos processos e práticas dentro do ambiente online, o 

fato do planejamento pedagógico não ter abrangido, desde o início, as questões pertinentes à 

educação online, de forma plena, ocasionou em pequenos erros que poderiam ter sido evitados, 

tal como a já mencionada criação de um segundo ambiente, que não seria necessária caso o 
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desenho didático do curso online tivesse sido elaborado desde o princípio. Além disso, outros 

aspectos, tal como a integração dos conteúdos e atividades dos módulos do curso – apontado 

pelos alunos como algo que poderia ser mais bem articulado – também poderia ser solucionado 

através da concepção das práticas de aprendizagem online como fatores fundamentais para a 

elaboração do curso como um todo. 

 

 

5.2 Concepção e desenho didático do curso 

 

A elaboração da interface e do desenho didático do ambiente do Programa (a) foi 

composta pelos seguintes itens/recursos: Página Inicial, Mural de Avisos, Calendário e Ementas, 

Livro “Sobre o ambiente (dinâmica, funcionamento e ferramentas)”, Sala do Café com Sequilho, 

Fórum de Dúvidas dos Participantes, Fórum de Notícias e Avisos, Biblioteca do Programa, Sala 

de Bate-papo (chat), Fórum da Equipe e Chat da Equipe. Vejamos a seguir as funcionalidades de 

cada um deles: 

 

 Página Inicial: a página inicial apresentava todos os recursos, informações e 

funcionalidades disponíveis no ambiente de aprendizagem. A partir dele o usuário 

poderia acessar os demais ícones, espaços e funcionalidades do curso; 

 Mural de Avisos: este espaço era dedicado para a troca rápida de recados, 

informações e notícias pertinentes aos módulos, conteúdos, dúvidas sobre o 

ambiente, dentre outras atividades do curso; 

 Calendário e Ementas: direcionava os usuários para um arquivo com extensão 

.pdf, contendo o calendário do programa e as ementas de cada um dos módulos 

oferecidos; 

  Livro “Sobre o ambiente (dinâmica, funcionamento e ferramentas)”: página web 

dentro do ambiente que continha informações sobre o funcionamento do ambiente, 

sugestões de organização de estudos numa metodologia online, orientação de 

participação em fóruns e um manual de uso dos demais recursos; 

 Sala de Café com Sequilhos: espaço para postagem e troca de mensagens e 

conteúdos com temática livre entre os usuários do ambiente; 
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 Fórum de Dúvidas dos Participantes: espaço para esclarecimento de questões e 

dúvidas sobre o programa e sobre o ambiente; 

 Fórum de Notícias e Avisos: disponibilização e discussão acerca de notícias 

relacionadas tanto a conteúdos quanto as práticas e atividades desenvolvidas na 

formação; 

 Biblioteca do Programa: espaço de disponibilização e reunião de conteúdos, em 

diversos formatos (textos, livros, vídeos, blogs, sites, etc.), para uso de todos os 

usuários; 

 Sala de Bate-papo (chat): espaço para comunicação em tempo real entre os 

usuários do ambiente; 

 Fórum de Equipe: espaço que tinha como objetivo proporcionar a troca de 

informações entre a equipe gestora e professores do curso, restrita aos demais 

participantes; 

 Chat da Equipe: espaço para comunicação em tempo real entre os participantes 

que faziam parte da equipe gestora e professores do projeto, com restrição aos 

demais participantes; 

 

Além dos espaços acima listados, o ambiente disponibilizava também, para cada um dos 

módulos do curso, um tópico (link) na Página Inicial que direcionava os usuários para um espaço 

do ambiente que reunia os seguintes conteúdos sobre cada um deles: informações sobre o módulo 

(objetivos, planos de aula, professores, imersão cultural, etc), materiais didáticos e atividades 

planejadas. Quanto aos espaços reservados aos materiais didáticos e atividades planejadas 

constavam, respectivamente, textos disponibilizados pelos professores como material para as 

aulas e as orientações das atividades planejadas para cada módulo. Quanto as informações 

dispostas sobre cada módulo, foram assim apresentadas, como links: 

 

 Objetivos do módulo: continha a ementa do módulo, elaborada pela coordenação 

do curso, assim como os objetivos do mesmo; 

 Plano do módulo: apresentava o planejamento de aula elaborado pelos professores 

envolvidos no módulo, de acordo com suas práticas de aula; 
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 Professores do módulo: trazia informações sobre os professores através de um 

mini-currículo e fotografia de cada um; 

 Imersão cultural: fornecia informações sobre a atividade de imersão cultural que 

seria realizada naquele módulo, tais como local, objetivos da visita, etc. 

 

A estruturação do segundo ambiente utilizado, o ambiente de TCC (b), por sua vez, teve 

como composição os seguintes recursos: Página Inicial, Mural de Avisos, o Livro “Entendendo a 

Proposta do TCC e Materiais de Apoio”, Espaço do Memorial Crítico, Fórum do Memorial 

Crítico, Espaço do Orientador, Manual do Ambiente do TCC, Biblioteca do TCC, Fórum de 

Notícias e Avisos, e Atalho para Orientadores. Os espaços e recursos do ambiente de TCC (b) 

tinham as funções similares às apresentadas acima, referentes ao ambiente do Programa (a), como 

descrito a seguir: 

 

 Página Inicial: a página inicial apresentava todos os recursos, informações e 

funcionalidades disponíveis no ambiente destinado ao desenvolvimento do TCC. 

A partir dele o usuário poderia acessar os demais ícones, espaços e 

funcionalidades existentes; 

 Mural de Avisos: este espaço era dedicado para a troca rápida de recados, 

informações e notícias pertinentes ao desenvolvimento do TCC; 

 Livro “Entendendo a Proposta do TCC e Materiais de Apoio”: página web dentro 

do ambiente que continha informações e orientações sobre o TCC, além de 

conteúdos de apoio ao desenvolvimento desta atividade; 

 Espaço do Memorial Crítico: este espaço funcionou como um Diário Individual do 

Aluno (DIA), recurso disponibilizado pela estrutura básica do Moodle, com o 

propósito de registro das atividades desenvolvidas durante o curso;  

 Fórum do Memorial Crítico: espaço destinado ao compartilhamento entre todos os 

usuários do conteúdo elaborado no Espaço do Memorial Crítico; 

 Espaço do Orientador: espaço destinado a cada orientador do processo de 

desenvolvimento de TCC onde estavam reunidos os links para os recursos do 

Espaço do Memorial Crítico de cada aluno orientado, Fórum de cada um dos 
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grupos orientados, Espaço de Troca de Arquivos de cada grupo e Sala de Chat 

para todos os grupos/participantes orientados,  

 Manual do Ambiente do TCC: espaço que continha informações e orientações 

sobre o ambiente do TCC; 

 Biblioteca do TCC: espaço de disponibilização e reunião de conteúdos, em 

diversos formatos (textos, livros, vídeos, blogs, sites, etc.), para o apoio ao 

desenvolvimento do TCC; 

 Fórum de Notícias e Avisos: disponibilização e discussão acerca de notícias 

relacionadas tanto a conteúdos quanto as práticas e atividades desenvolvidas nesta 

etapa do curso; 

 Atalho para Orientadores: recurso que reunia em uma página, organizado em uma 

tabela, os links para cada um dos recursos ou espaços destinados aos grupos 

orientados; 

 Espaço de Troca de Arquivos entre o Grupo e o Orientador: espaço localizado 

dentro dos ambientes de cada um dos orientadores, para cada um dos grupos 

orientados, com o objetivo de possibilitar a troca de arquivos entre os usuários 

envolvidos nas atividades específicas; 

 Fórum para desenvolvimento das atividades do grupo: espaço destinado a troca de 

informações e mensagens diversas entre os integrantes do grupo e entre o 

orientador e o grupo. 

 

É possível perceber através das descrições dos recursos e espaços de cada um dos 

ambientes de aprendizagem online utilizados que foram oferecidos para os usuários tanto a 

interface de conteúdo como a interface de comunicação. Como vimos, estas interfaces constituem 

os ambientes virtuais de aprendizagem e tem como finalidade proporcionar para os sujeitos 

envolvidos nas formações online a possibilidade de acesso, produção e mixagem de conteúdos 

nas mais diversas linguagens, assim como permitir a comunicação interativa entre eles, tanto com 

espaços destinados a comunicação síncrona (em tempo real) quanto assíncrona. 

São exemplos de recursos de interface de conteúdo nos ambientes utilizados na formação 

do curso-piloto analisado os espaços de bibliotecas, manuais e orientações. Como interface de 

comunicação são exemplos os chats e bate-papos, para comunicação realizada de forma síncrona, 
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e murais e fóruns com a dinâmica de comunicação assíncrona. Porém, como já discutido por esta 

pesquisa, é sabido que os recursos de interfaces de conteúdo e comunicação estão imbricados 

dentro do ambiente (SILVA, 2010), uma vez que os espaços de comunicação se configuram 

como espaços de conteúdo, por exemplo, quando se entende que a interatividade entre os sujeitos 

resulta em informação e conteúdos e contribuem para a construção compartilhada do 

conhecimento. 

 Durante a realização do curso, a cada módulo, os participantes contribuíram para o 

processo de avaliação das experiências de aprendizagem sobre diversos aspectos da formação, 

incluindo aqui o contexto de utilização do AVA. Foi avaliada a atuação dos professores, os 

conteúdos dos módulos, as atividades de imersão culturais realizadas, os materiais utilizados, a 

participação individual nas atividades (auto avaliação) e o ambiente online utilizado através da 

aplicação de um questionário de respostas objetivas. Os aspectos do AVA avaliados foram: 

facilidade de acesso, facilidade do uso/navegação da plataforma, atratividades das atividades 

desenvolvidas, relevância dos conteúdos para o desenvolvimento das temáticas em questão a cada 

módulo, eficácia das estratégias e dinâmicas utilizadas para conteúdos no processo de 

aprendizagem online, a percepção sobre a dinâmica de participação do grupo, eficácia das 

intervenções do tutor no processo de aprendizagem, relação entre participantes e tutor, eficácia 

das intervenções dos professores no processo de aprendizagem. 

 Para o propósito desta análise aqui desenvolvida foram reunidos os dados existentes sobre 

cada um dos módulos22, disponíveis nos relatórios, e compilados para que fosse possível uma 

análise da avaliação geral do curso quanto aos aspectos mencionados acerca das experiências 

desenvolvidas no contexto do AVA. Os participantes respondiam sobre cada aspecto através de 

respostas objetivas categorizadas em: “muito bom”, “bom”, “regular” e “fraco”, com o propósito 

de apresentar suas opiniões.  

Trouxemos, nesse primeiro momento, dados que contribuem para a avaliação da 

concepção e do desenho didático do curso desenvolvido, que contemplaram a opinião dos 

participantes sobre a atratividade das atividades desenvolvidas, a relevâncias dos conteúdos 

utilizados e da eficácia das estratégias e dinâmicas desenvolvidas no AVA. Vejamos abaixo: 

 

                                                 
22 A avaliação sistemática e processual sobre os módulos foi realizada entre o 2º e o 9º. O primeiro e o último 

módulo não foram avaliados com esta dinâmica por serem a fase inicial e final do processo de formação. 
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Figura 1: Gráfico de avaliação sobre a atratividade das atividades do AVA. 

 

 

 Quando perguntados sobre a atratividade das atividades planejadas e desenvolvidas no 

AVA (figura 1) foi possível verificar que houve uma aprovação de 76% das opiniões dos 

participantes, sendo que 30% avaliaram como muito bom e 46% como bom. Avaliaram como 

regular 21% dos participantes, e apenas 3% avaliaram como fraco. As justificativas feitas pelos 

participantes para a boa aprovação geral das atividades desenvolvidas se referiam, 

principalmente, a possibilidade de interlocução das aulas presenciais e conteúdos 

disponibilizados através do ambiente online (como veremos no gráfico a seguir). Aos que fizeram 

uma avaliação negativa, destacou-se o tempo disponibilizado para o desenvolvimento de tarefas, 

considerado curto, e a repetição e quantidade de atividades requisitadas por módulo, considerada 

grande. Uma posição recorrente tanto para os que fizeram uma boa avaliação quanto para os que 

avaliaram como regular e fraco foi a de que as atividades deveriam estar mais relacionadas com o 

Trabalho de Conclusão de Curso desde o princípio. 

 De acordo com o Relatório de Avaliação do Ambiente (parte integrante do Relatório Final 

do curso), as atividades desenvolvidas no AVA em cada módulo eram elaboradas por cada um 
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dos professores e enviadas para o tutor23 com dez dias de antecedência da realização das aulas 

presenciais para que fosse feita a adaptação e disponibilização das mesmas nos espaços do 

ambiente. As atividades desenvolvidas eram de dois tipos: 

 Fóruns com perguntas sobre temas e conceitos apresentados através da leitura de 

textos específicos, a serem debatidas entre participantes e professores; 

 Fóruns com enunciados para a elaboração de trabalhos individuais ou em grupo, 

com o propósito de serem compartilhados (anexados) nas mensagens desse espaço 

para o fomento de discussões e debates. 

 

Em ambas as situações verificou-se que as atividades tinham mais participação por parte 

dos alunos quando os professores também participavam do processo interativo no ambiente, 

consideradas também como um dos fatores de aprovação quanto a atratividade das atividades 

desenvolvidas. De acordo com o relatório, houve uma maior quantidade de mensagens trocadas, 

aprofundamento e elaboração de novas ideias quando havia o estímulo por parte dos professores 

através de postagens que traziam novos conceitos, apresentavam novas perguntas e ampliavam o 

debate – dado este que evidencia o papel mobilizador que os professores exercem dentro do 

ambiente online, como discutido anteriormente nesta pesquisa. 

Os participantes também foram arguidos sobre a relevância dos conteúdos 

disponibilizados no ambiente online para o desenvolvimento das questões temáticas apresentadas 

nas atividades (figura 2): 

 

                                                 
23 No tópico sobre participação e acompanhamento dos usuários iremos abordar de forma ampla a presença e a 

atuação do profissional tutor do AVA utilizado, assim como a participação dos alunos e professores.  
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Figura 2: Gráfico sobre a relevância dos conteúdos disponibilizados no AVA. 

 

 

 Como foi possível verificar através da avaliação feita pelos participantes, 89% deles 

afirmaram que a relevância dos conteúdos utilizados era muito boa e boa, feitas principalmente 

através da disponibilização de arquivos com textos, artigos e livros referentes as temáticas dos 

módulos realizados. Apenas 11% não avaliaram esse aspecto da formação online de forma 

positiva, sendo que 10% avaliaram como regular e 1% como fraca. Dentre as justificativas feitas 

para a avaliação negativa desse critério estavam, por exemplo, o fato de não terem sido utilizados 

recursos de vídeo, áudio, fotografias, etc. que, articulados com os demais materiais, pudessem 

contribuir com o desenvolvimento do conhecimento partilhado. 

 Remetendo-nos às concepções do hipertexto, através dos suportes digitais, já apresentadas 

nesta pesquisa, observa-se que a experiência formativa aqui analisada demonstrou não ter 

utilizado estas possibilidades do ambiente online como fatores potencializadores da formação. 

Não há, por exemplo, referência à utilização de outras linguagens além da textual ou mesmo o 

estímulo das possibilidades de intratextualidade. Contudo, este aspecto não interferiu na 

avaliação positiva feita pelos alunos, como demonstrado pelo gráfico acima. Também relacionada 

aos dados acima apresentados estava a pergunta feita na pesquisa sobre a eficácia das estratégias 

e dinâmicas utilizadas para o desenvolvimento dos conteúdos no processo de aprendizagem. As 

respostas resultaram no seguinte gráfico (figura 3): 
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Figura 3: Gráfico sobre a eficácia das dinâmicas utilizadas para o processo de aprendizagem. 

 

  

 Os dados acima apresentados reforçam a aprovação que o desenho didático do curso teve, 

na opinião dos participantes. Um total de 85% informaram que a eficácia das dinâmicas utilizadas 

no AVA foi boa ou muito boa, sendo, portanto, apenas 15% dos participantes com avaliação 

entre regular e fraco quanto a este aspecto. Ressaltamos, no entanto, que mesmo com boa 

aprovação por parte dos participantes percebeu-se que alguns recursos potencializadores 

poderiam ter sido melhor aproveitados, tais como o compartilhamento de conteúdos em formatos 

diversificados e que permitissem a intervenção dos demais usuários, assim como a possibilidade 

e articulação de outros materiais e recursos na perspectiva da interxtextualidade e 

intratextualidade, pertinentes a um ambiente propiciamente hipertextual como o de um curso 

online.  

 

 

5.3 Usabilidade e navegabilidade do ambiente 

 

Algumas características se fazem importantes quando do planejamento de um curso 

realizado através de um AVA. A combinação entre os projetos de programação informática e de 
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design da interface devem proporcionar para os usuários do ambiente uma facilidade de 

navegação e de uso dos espaços e recursos ali disponíveis. A esta característica nos referimos 

como a de usabilidade. Um ambiente hipertextual, como o de um AVA, deve, portanto, oferecer 

aos seus usuários um espaço atrativo, de fácil utilização e reconhecimento de recursos para, 

então, viabilizar àqueles sujeitos experiências de formação online. 

O projeto de interface desenvolvido para o curso-piloto analisado foi acompanhado pelo 

SESC-SP, e desenvolvido a partir da plataforma livre do Moodle, como já apresentamos antes. O 

Moodle permite que os usuários desenvolvam uma interface adaptada para cada contexto 

formativo. No caso do Programa de Formação em Gestão Cultural foram desenvolvidos dois 

ambientes, com uma disposição de ícones, recursos e dispositivos que fossem adequados a esta 

formação – como descrito anteriormente, no tópico referente ao desenho didático. 

A usabilidade e facilidades de navegação também são fatores determinantes quando 

concebemos, dentro do ciberespaço, um modo hipertextual de percorrer os caminhos, recursos, 

conteúdos, atividades e suportes ali dispostos. Sendo assim, a utilização de um ambiente de 

aprendizagem online supõe também a quebra de pontos de vista de processos formativos 

realizados de maneira linear, direcionais e tradicionais, ainda encontrados na contemporaneidade 

em diversos âmbitos. Portanto, a usabilidade e navegação de um AVA devem proporcionar aos 

seus usuários uma experiência de aprendizagem que seja, de fato, condizente com o contexto da 

cibercultura. 

Experiências formativas através de ambientes online já não são novidade, contudo, ainda 

existem muitas pessoas que nunca estiveram em contato com um AVA – mesmo numa época 

onde é bastante comum às pessoas a utilização de sites de redes sociais, por exemplo. Percebe-se 

que muitos alunos nesses contextos demonstram, inicialmente, dificuldades e estranhamentos. 

Contudo, isso certamente pode ser modificado a partir de uma concepção de curso que leve em 

consideração as necessidades desses sujeitos e proporcione para os mesmos uma inserção 

acompanhada, e que demonstre ser satisfatória a partir dessas demandas apresentadas. 

Neste sentido, quando dos processos avaliativos realizados durante o curso e 

posteriormente a ele, foi então investigada junto aos seus usuários sobre: a facilidade de acesso 

ao ambiente; a facilidade de uso e de navegação dos recursos; e a participação no AVA durante o 

curso; fatores estes referentes à usabilidade e navegabilidade do ambiente. Aqui também foi 

requisitado aos participantes que respondessem a questão indicando se tal aspecto era muito bom, 
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bom, regular ou fraco. O gráfico a seguir (figura 4) apresenta informações sobre a facilidade de 

acesso: 

 

 

 

Figura 4: Gráfico sobre a facilidade de acesso ao AVA pelos usuários. 

 

 

A grande maioria dos participantes do curso avaliou como muito bom (45%) e bom (48%) 

a facilidade de acesso ao sistema do ambiente online, totalizando 93% do total de alunos. Apenas 

uma pequena parcela demonstrou ter maiores dificuldades, somando, portanto 7%. Através dos 

comentários feitos, alguns participantes mencionaram que a plataforma era de fácil manuseio, 

com interface objetiva e clara, onde era possível identificar as funções e recursos necessários. 

Alguns mencionaram que tiveram dificuldades iniciais, principalmente por ser a primeira 

experiência de muitos, mas que a apresentação e a disposição dos recursos no ambiente 

facilitaram a adesão durante o curso. Notadamente percebeu-se que houve para o grupo de 

sujeitos envolvidos no processo de formação uma aproximação com o ambiente e com as práticas 

de educação online. Quando averiguada a participação deles no ambiente (figura 5) o resultado 

foi o seguinte: 
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Figura 5: Gráfico sobre a participação dos usuários no ambiente 

 

 

 O gráfico acima, com dados colhidos pelo mecanismo de verificação de assiduidade da 

própria plataforma Moodle, demonstra que do total de 63 (sessenta e três) alunos do curso, 23 (ou 

seja, 37%) participou mais ativamente do ambiente desde o início das atividades online. Um total 

de 38 pessoas (60%) teve uma inserção processual no ambiente, com uma participação no 

ambiente inicialmente menor, mas que ficou mais ativa após os primeiros contatos. Apenas uma 

pequena porcentagem dos alunos, de 3%, participou menos ativamente do ambiente online. 

Desses, a justificativa mais recorrente, no entanto, não foi a indisposição com os recursos e a 

interface do ambiente, mas a falta de tempo, por motivos diversos, para o acesso ao AVA. 

 Quando perguntados especificamente sobre facilidade de uso e de navegação no ambiente 

online (figura 6), os resultados foram: 
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Figura 6: Gráfico sobre a facilidade de uso e navegação do AVA. 

 

 

 Os sujeitos do contexto formativo avaliaram de forma positiva quanto a facilidade de uso 

e navegação do AVA, sendo que 37% apontaram este aspecto como muito bom e 50% como 

bom, totalizando 87% das opiniões aferidas. Apenas uma fatia pequena representada por 13% 

indicou como regular, e nenhum indicou como fraco. Apesar do percentual de avaliação negativa 

para este quesito ter se mostrado baixo, deve-se ressaltar que em alguns comentários, tanto de 

alunos como de professores, foi mencionada como sugestão que em outras formações através do 

ambiente online fosse previsto um momento inicial dedicado à orientação aos usuários e à 

qualificação para uso do AVA. 

  

 

5.4 Participação e acompanhamento dos usuários 

 

O processo de participação é determinante para se verificar sobre a qualidade da formação 

que cada indivíduo pode vir a ter no contexto da educação online – mas não apenas neste. Desde 

o surgimento de novas perspectivas educacionais, que fogem do modelo direcional professor-

aluno, similar ao modelo um-todos da comunicação massiva, os ambientes onde todos os 

indivíduos possam participar e ter voz são valorizados como espaços de construção coletiva do 
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conhecimento. No âmbito do ciberespaço e de educação online a perspectiva da comunicação 

interativa se caracteriza como fundamental para o processo de ensino e aprendizagem, como já 

evidenciamos. 

É a partir de educação realizada através de suportes e tecnologias digitais que vemos o 

conceito de interatividade surgir e/ou se potencializar. Os AVAs, como ambientes próprios para o 

desenvolvimento de aprendizagem online, oferecem para seus usuários uma diversidade de 

recursos que possibilitam a interatividade entre os sujeitos, podendo esta se caracterizar como o 

próprio elemento da construção coletiva do conhecimento em rede. Apresentamos anteriormente 

os recursos e espaços de interatividade, participação, troca e comunicação do AVA utilizado 

pelos sujeitos envolvidos na formação do curso-piloto aqui analisado. Além das interfaces de 

conteúdo, que também possibilitaram a interatividade, foram apresentados vários espaços 

categorizados como de interface de comunicação, tanto síncrona como assíncrona. 

Os participantes do curso puderam dialogar, postar tarefas, comentar temas e assuntos, 

sanar dúvidas e desenvolver atividades através dos fóruns, salas de chats, murais de mensagens, 

etc. Através dos percursos desses indivíduos era possível verificar sobre a participação deles nas 

atividades e nos recursos do ambiente e perceber o nível de envolvimento com o curso e com o 

processo formativo. As participações se deram tanto através de atividades (de postagem) 

individuais – atividades desenvolvidas durante os módulos – quanto coletivas, em grupo – 

realização do TCC. 

 Vimos acima alguns gráficos que demonstram o nível de participação dos indivíduos no 

ambiente (figura 5, por exemplo). De forma a complementar algumas informações já analisadas, 

direta ou indiretamente, sobre participação, apresentamos abaixo um gráfico que traz dados 

referentes a percepção dos próprios indivíduos sobre a dinâmica de participação dos sujeitos em 

grupo (figura 7), no que se refere, portanto, as atividades desenvolvidas no ambiente do TCC: 
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Figura 7: Gráfico sobre a participação dos grupos no AVA. 

 

 

 Os sujeitos avaliaram, a partir de suas percepções individuais, que a participação dos 

grupos no ambiente de aprendizagem online foi considerada positiva, uma vez que 29% deles 

avaliaram como muito boa e 45% como boa, totalizando 74% das opiniões. A parcela de 21% 

avaliou a participação como regular, e apenas 5% como fraca. Dentre os comentários positivos 

feitos pelos alunos foi apontada a importância do ambiente online como espaço contínuo de 

participação, intervenção e troca – próprios da interatividade – durante todo o curso. Alguns 

mencionaram a possibilidade de serem estabelecidas e desenvolvidas, a todo o momento, 

questões e discussões que acarretavam em aprendizado e sanavam dúvidas. Outros mencionaram 

os recursos de comunicação síncrona, como o chat, para atividades online programadas entre 

professores-alunos e alunos-alunos. 

 Os indivíduos que avaliaram a atuação dos grupos e dos sujeitos como regulares 

argumentaram o fator (disponibilidade de) tempo como o principal para o impedimento de uma 

maior atuação no ambiente. Por meio desta justificativa alguns afirmaram poder participar das 

atividades planejadas (postagens de exercícios e o desenvolvimento do TCC), mas que, no 

entanto, estavam ausentes nas discussões em fóruns ou comunicação via chats e bate-papos. 

Pôde-se aferir aqui que, para alguns desses alunos, o processo de troca de informação e 
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conhecimento através da comunicação interativa entre sujeitos não tenha sido considerada como 

importantes, assim como as atividades planejadas.  

Neste sentido, a partir desta inferência, pôde ser discutida, por exemplo, a concepção dada 

por estes sujeitos às atividades planejadas e ao processo realizado de forma espontânea, coletiva e 

autônoma. A valorização dada apenas ao aspecto das atividades formais requisitadas remete-nos 

às concepções de avaliação das práticas educacionais mais tradicionais, onde o processo é 

valorado a partir do cumprimento de tarefas. O reconhecimento de que o processo de 

comunicação, troca e partilha entre sujeitos se configurou, ele próprio, como fator de 

desenvolvimento individual e coletivo, pareceu não ocorrer. Deve este ser considerado, portanto, 

um aspecto a ser revisto e salientado quando do envolvimento de sujeitos dentro de um processo 

de formação realizado na perspectiva da educação online. A produção compartilhada do 

conhecimento é o próprio objetivo desta formação, como é possível apreender das concepções e 

práticas da educação online. 

Contudo, salienta-se, que esta concepção do processo foi assimilada e exercida pela 

maioria dos sujeitos envolvidos nesta experiência analisada. Além dos dados já apresentados e 

observados, que contribuem para esta afirmação, temos, por exemplo, dados adicionais sobre a 

quantidade de troca de mensagens que foram realizadas no espaço Sala do Café com Sequilhos, 

disponível no ambiente do Programa (a). Neste espaço foram trocadas 394 mensagens durante 

todo o período de realização do curso, sendo que 80% dos alunos postaram pelo menos uma 

mensagem. Apresentando uma média, teríamos 66 mensagens trocadas por cada mês de curso, e 

uma média de sete mensagens por pessoa durante todo o processo. Quanto à natureza e conteúdos 

das trocas praticadas neste ambiente estavam informações sobre atividades realizadas nos 

territórios culturais e localidades, textos livres, poesias, fotografias, etc. o que demonstra o 

estímulo de participação e a construção partilhada de conhecimentos. 

O percentual de participação dos professores através da Sala do Café com Sequilhos, 

comparada com a dos alunos, foi baixa, totalizando apenas 20%. A participação dos professores 

nesse ambiente pode ser estimulada para que contribua também com a maior adesão por parte dos 

alunos, uma vez que a participação docente foi considerada um fator que contribuiu para o maior 

envolvimento discente (como veremos ainda nesta pesquisa). 

  A seguir, apresentamos mais dados referentes a participação no ambiente. Neste caso a 

avaliação recai sobre a realização de atividades por cada um dos sujeitos (figura 8): 
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Figura 8: Gráfico sobre a realização de atividades pelos participantes. 

 

 

 Entre os participantes que realizaram as atividades propostas no AVA estão 66% do total, 

o que demonstra um envolvimento e comprometimento de grande maioria sobre os seus 

processos formativos. Os alunos que não realizaram, pelo menos, até duas atividades somaram 

22%. Não realizaram entre duas e quatro das atividades somam 9% e não realizaram até quatro 

das atividades somam apenas 3%. Percebeu-se, portanto, que as atividades planejadas garantiram 

a participação dos sujeitos no AVA, uma vez que mais da metade realizou todas as atividades, e 

apenas um percentual de 3% não realizou até quatro atividades. 

 Os participantes também foram questionados sobre a participação dos professores no 

AVA e avaliaram, como ilustra o gráfico (figura 9) abaixo, da seguinte forma: 
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Figura 9: Gráfico sobre a atuação dos professores no AVA. 

 

 

 De acordo com as avaliações feitas a maior parte dos participantes informaram que a 

atuação dos professores no ambiente de aprendizagem online foi positiva, já que 39% deles 

avaliaram como muito boa e 43% como boa, o que totaliza 82% das opiniões. Considerando 

como avaliações não positivas estão os 16% que avaliaram a atuação docente como regular e os 

2% que avaliaram como fraca. As menções negativas, apesar de pouco significativas comparada 

ao montante de opiniões favoráveis aos professores, se referiam como principal motivo de sua 

posição o fato de alguns professores atuarem pouco e não conseguirem colaborar com os alunos 

no AVA. Alguns afirmaram que esperavam um acompanhamento mais próximo, com respostas 

mais rápidas. Outros questionaram a pouca provocação feita pelos professores durante o curso. 

 A atuação dos indivíduos envolvidos num processo de formação online não só qualifica 

como define a própria concepção de educação realizada de forma colaborativa, em rede, online. 

O papel dos professores e demais profissionais mobilizadores tem, portanto, função crucial nos 

processos formativos em AVAs. Abordamos nesta pesquisa sobre as transformações ocasionadas 

na sociedade através das novas possibilidades comunicacionais que surgiram (ou fizeram surgir) 

com a cibercultura, especificamente na educação. Entendemos aqui a educação online como 

fenômeno desse contexto (SANTOS, 2005) e, portanto, entendemos também que todos os 



93 

 

 

 

aspectos relacionados a educação desenvolvida nesta perspectiva são acompanhados por essas 

transformações. Desde métodos de planejamento e gestão, concepção e acompanhamento, até 

avaliação e docência, são também transformados, portanto. 

 Neste sentido, as novas formas de ser e estar proporcionadas pela cibercultura também 

designam para docentes uma nova forma de atuação. Assim como no ambiente online a 

participação discente é fundamental, o mesmo ocorre com a docente. Todos os sujeitos precisam 

estar envolvidos no processo de construção partilhada do conhecimento e comprometidos com os 

processos formativos implicados. No contexto específico como o dessa formação analisada, onde 

havia uma diversidade de professores envolvidos, que atuavam unicamente em módulos 

presenciais, se fazia importante a participação ativa de todos, de forma contínua, no ambiente 

online, assim como maior integração entre estes e os alunos, e entre si. 

 Para as atividades desenvolvidas no AVA concebido para o curso-piloto analisado foi 

estabelecida, entre os sujeitos envolvidos no processo, a função de tutoria do ambiente, exercida 

por um profissional especializado para tal. Tratamos brevemente, num momento anterior nesta 

pesquisa, sobre a importância da moderação e da mediação dentro dos processos de ensino e 

aprendizagem desenvolvidos em ambientes digitais. Dissertamos sobre a importância dos 

processos serem desenvolvidos de forma partilhada e coletiva por todos os sujeitos envolvidos, 

sejam alunos, professores, tutores ou demais agentes, para que a experiência proporcionada pelo 

curso seja, de fato, uma experiência do online. 

 O AVA do curso-piloto analisado foi desenvolvido e acompanhado sob o olhar de um 

tutor. É importante observar a atuação deste não apenas como moderador, mas também como um 

mediador do processo de ensino aprendizagem. Para além de colaborar com questões técnicas, de 

orientação e suporte – muito importante para o funcionamento de um ambiente online – devemos 

conceber o tutor como sujeito que se propõe a acompanhar, intervir, provocar e proporcionar 

construções coletivas do conhecimento. Apresentamos a partir das pesquisas realizadas com os 

sujeitos envolvidos (figuras 10 e 11), assim como das informações dos documentos oficiais, quais 

as impressões pudemos evidenciar sobre o papel de tutoria nessa experiência formativa. 
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Figura  10: Gráfico sobre a atuação do tutor no processo de aprendizagem online. 

 

 

 Quando perguntados sobre a percepção que tiveram sobre a atuação do tutor do AVA 

durante o processo de ensino aprendizagem, os alunos do curso responderam que: 44% avaliaram 

a atuação desse profissional como muito boa; 42% avaliaram como boa. Foram, portanto, 86% de 

indivíduos que disseram perceber a atuação e função de tutoria como positiva durante o processo 

de desenvolvimento do curso. Uma parcela de 11% avaliou como regular e 3% como fraca, 

totalizando 14% de avaliações insatisfatórias sobre este aspecto. 

 A partir dos comentários realizados sobre essa questão pudemos destacar alguns 

posicionamentos que evidenciam na experiência analisada as concepções nas quais a educação 

online se baseia sobre os processos de moderação e mediação em AVAs. Foi evidenciado através 

das colocações que a função do tutor não se limitou a questões técnicas e instrucionais, mas que 

abrangeu todo o processo e concepção de mediação da aprendizagem no ambiente online, como 

destacamos na fala: “(o tutor) não se contentava em apenas ‘postar’ as atividades, mas em 

‘apostar’ numa nova forma de se construir relacionamentos e de desenvolver as atividades do 

curso” (adaptada). 

 Neste sentido aos participantes também foi perguntado sobre a relação desenvolvida entre 

tutor e demais sujeitos do ambiente de aprendizagem (figura 11): 
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Figura 11: Gráfico sobre a relação dos participantes com o tutor. 

 

 

 Neste gráfico pudemos ver que a 88% dos participantes viram como positiva a relação 

desenvolvida entre eles e o tutor, sendo que 50% avaliaram como muito boa e 38% como boa. 

Apenas 7% apontaram como regular e 5% como fraca. Pudemos perceber que os dados 

apresentados pelo gráfico da figura 9 e o da figura 10 são bastante similares, e reafirmam a 

aprovação da função de tutoria exercida no ambiente online avaliado. 

 Os dados acima apresentados e discutidos apenas reforçam a importância que a 

participação de todos os sujeitos envolvidos num processo de aprendizagem online tem, sejam 

eles alunos, professores, moderadores, tutores ou demais agentes que atuam no e para o curso 

através do AVA. 

 

 

5.5 Avaliações e aprimoramentos para o AVA 

 

Foram realizadas avaliações sobre diversos aspectos do AVA e do processo de 

aprendizagem desenvolvidos durante todos os tópicos deste capítulo. Contudo, com o intuito de 

apresentar mais alguns dados de avaliação colhidos através das pesquisas oficiais e informações 
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dos relatórios, organizamos e apresentamos este tópico que contém avaliações gerais sobre à 

metodologia aplicada a todo o curso, assim como os comentários e percepções dos professores 

sobre a experiência formativa deste curso. 

Foi realizada uma pesquisa de avaliação com 12 professores, de um total de 17 envolvidos 

em todo processo do curso-piloto, sobre diversos aspectos da experiência. Destacamos aqui 

algumas que interessam a esta pesquisa, tais como a avaliação feita sobre a metodologia 

desenvolvida para o curso como um todo, assim como a avaliação da metodologia específica do 

AVA. A avaliação da metodologia do curso foi, de acordo com o gráfico abaixo (figura 12), 

totalmente positiva: 

 

 

 

Figura 12: Gráfico sobre a avaliação da metodologia do curso pelos professores. 

 

 

 As avaliações dos professores, que poderiam ser feitas através das opções “ruim”, 

“regular”, “bom”, “muito bom” e “ótimo”, se concentraram totalmente nestes três últimos, que 

deflagram a avaliação positiva de 100% das opiniões, sendo 83% delas considerando a 

metodologia como muito boa e ótima, e 17% como boa. 
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 Na avaliação direcionada para aferir sobre a metodologia específica do AVA, na 

percepção dos professores (figura 13), as avaliações se dividiram entre positivas e regulares:  

 

 

 

Figura 13: Gráfico sobre a avaliação da metodologia do AVA pelos professores. 

 

 

 A avaliação feita pelos professores foi positiva, uma vez que 33% deles se referiu a 

metodologia aplicado ao AVA como ótima e 42% como muito boa, totalizando 75%. Houve uma 

parcela de 17% de professores que disseram que a metodologia era regular, e 8% não respondeu a 

essa questão. A partir da análise dos posicionamentos feitos através dos espaços subjetivos da 

avaliação aplicada, os professores puderam desenvolver e opinar sobre quais aspectos estavam 

avaliando como positivos e como negativos. 

 Dentre os professores que avaliaram, no geral, a metodologia e a experiência 

desenvolvida no AVA como regulares, a argumentação se referia, basicamente, a pouca 

familiaridade dos mesmos com os recursos e as práticas exercidas através do ambiente. Neste 

sentido, foram mencionadas dificuldades de compreensão técnica, por parte de alguns deles, 

quanto ao uso dos recursos e funcionalidades ali dispostas. Os mesmos apontam como possível 
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solução a realização de um momento de orientação mais direta e específica para os docentes 

envolvidos no curso, antes do início das atividades, propriamente ditas, no ambiente. 

 Quando observadas as opiniões dos professores que avaliaram positivamente a 

experiência no AVA, foi possível perceber que os aspectos técnicos da plataforma utilizada 

foram elogiados, uma vez que, segundo estes, são de fácil manuseio e familiarização. Foram 

mencionadas também como aspectos positivos as dinâmicas de atividades desenvolvidas através 

dos espaços de fóruns, como também acompanhamento, orientação e participação da figura do 

tutor. Destacamos dentre as falas o seguinte posicionamento: 

 

Considero que (a experiência de aprendizagem online) foi a melhor parte 

do curso, não apenas pela oportunidade de consolidação de redes de 

conhecimento, mas também pelo nível de discussão realizado entre os 

alunos e entre estes e os professores. Realmente me surpreendeu 

positivamente e acho que a SECULT deveria criar mecanismos para 

manter essa rede. (Professor A) 

 

 

 O propósito do processo de construção do conhecimento realizado de forma coletiva, 

continuada e compartilhada através do AVA foi compreendida e exercida pela maior parte dos 

docentes participantes do curso, como evidenciado através da fala em destaque acima. Outros 

professores mencionaram que foi possível perceber, através das participações no ambiente, que 

os debates se tornavam cada vez mais consistentes, atribuindo a este espaço o mérito para o 

alcance desse resultado. O que denota, portanto, que o fato do curso ter sido planejado e 

concebido no AVA resultou neste como aspecto crucial para a realização de uma experiência 

formativa avaliada como positiva, por todos os envolvidos, como foi possível evidenciar nas 

discussões dos dados demonstrados nesta análise. 

 Ao se verificar, por exemplo, um segundo relatório, produzido em momento posterior a 

finalização do curso, intitulado “Relatório descritivo e analítico: avaliação de impactos do curso 

para a formação de gestores culturais da Bahia” é possível verificar dados bastante positivos 

sobre a efetividade da realização do curso para a transformação das realidades locais dos sujeitos 

envolvidos no processo formativo. A experiência proporcionada pelo curso resultou, em geral, 

em melhorias no desenvolvimento das políticas e gestão da cultura praticadas pelos profissionais 

qualificados a partir dessa experiência. Sendo assim, pôde-se avaliar como positiva e efetiva a 
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realização do curso-piloto desenvolvido através das modalidades presencial e, principalmente, 

online.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Foi evidenciada através desta pesquisa que a questão da formação dos profissionais que 

atuam na organização da cultura, ou seja, nas políticas, gestão e produção culturais, são ainda 

incipientes e merecem atenção de pesquisadores que venham a contribuir a partir de várias 

perspectivas e temáticas relacionadas. O campo cultural, que engloba, por exemplo, as relações 

profissionais estabelecidas no mercado, assim como as funções existentes e exercidas dentro dos 

órgãos e instituições públicas, demandam profissionais que possam atuar de forma plena nesses 

papéis, a fim de contribuir para o desenvolvimento deste setor tão importante para a sociedade. 

 Apresentamos o surgimento das primeiras formações, que buscaram atender um dos 

segmentos da organização da cultura, através da figura do produtor cultural. Ainda estas estão em 

desenvolvimento e buscam articulação, reconhecimento, fortalecimento dentro do campo 

profissional e social da cultura. A função exercida através da gestão cultural também começa, 

mais intensamente, a ser discutida a partir da institucionalização que o campo cultural tem 

galgado dentro das políticas públicas. A formação que proporcione qualificação para os 

profissionais que atuam nesse contexto são, portanto, consideradas como aspectos fundamentais 

para o desenvolvimento dos setores públicos de cultura em todos os âmbitos (municipal, estadual 

e federal) e abrangência em todo país – esta formação e qualificação profissional, portanto se 

apresenta como fator diretamente ligado à consolidação da cultura como política pública. 

 Apesar de já serem identificados esforços de pesquisas e discussões, assim como algumas 

ações, projetos e programas, que buscam versar sobre a questão da formação e qualificação 

desses profissionais, ainda não foi realizada e estabelecida uma experiência que tenha acarretado 

em mudanças mais diretas, abrangentes e com consequências mais consistentes. Neste sentido, a 

experiência do Curso-piloto de Formação de Gestores Culturais, aqui analisada, desponta como 

iniciativa de maior relevância neste âmbito nos últimos anos. A proposta que tinha como 

finalidade a experimentação de um projeto de curso com o objetivo de ofertá-lo para outras 

realidades culturais do país, merece, portanto, ser estudada e analisada sob várias perspectivas e 

concepções. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa identificamos que a característica do curso 

referente à utilização de um AVA como metodologia principal era, portanto, um dos aspectos 

centrais a serem analisados dentro dessa experiência piloto, uma vez que a mesma se apresentou 
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como fator essencial para o desenvolvimento de uma experiência formativa, avaliada como 

positiva, para os sujeitos envolvidos: profissionais dedicados a função de gestores culturais na 

Bahia.  

Contudo, apesar de papel central na formação proposta – uma vez que mais de 60% do 

curso foi realizado através dessa modalidade – foi possível identificar que as concepções sobre 

educação online, assim como a execução das atividades práticas referentes a essa dinâmica, não 

eram de total compreensão dos coordenadores do projeto, inicialmente. Foi possível chegar a esta 

conclusão a partir dos dados apresentados e discutidos na análise desta pesquisa, mas também 

através de outros aspectos secundários, tais como: o planejamento tardio do AVA, como 

mencionado acima; ou mesmo o fato de não haver menção ou avaliação sobre o processo de 

formação realizada através da experiência online no relatório realizado após dois anos de 

execução do curso, por exemplo. 

A experiência de formação realizada através de um ambiente online de aprendizagem foi 

analisada tendo como referencial e ponto de vista as discussões e concepções da educação online. 

Neste sentido buscou-se apresentar esta perspectiva teórica, concebida como um fenômeno da 

cibercultura para então buscar identificar as potencialidades desse contexto no objeto escolhido. 

Para tanto foi feito o esforço de trazer as contribuições de diversos pesquisadores dos campos da 

educação, comunicação e tecnologias, com o propósito de fundamentar e fortalecer esta 

perspectiva de se conceber e fazer novas educações. Por isso, ao se debruçar sobre a experiência 

de formação online deste curso, acreditamos que esta pesquisa contribuiu para fomentar e 

difundir as discussões, debates e estudos sobre a educação online.  

As análises feitas a partir de documentos oficiais referentes ao curso e através de 

pesquisas realizadas pela coordenação do curso, diretamente com os sujeitos envolvidos, tanto 

quantitativamente quanto qualitativamente, identificaram que a experiência de construção 

coletiva e compartilhada de conhecimento desenvolvida foi positiva. Foram descritos, discutidos 

e analisados os aspectos técnicos do AVA utilizado, levando em consideração o desenho didático 

desenvolvido, com o intuito de se observar se as características inerentes ao processo formativo 

realizado de forma online foram de fato exercidos. A análise dos dados, que se baseou nos 

conceitos de usabilidade e navegabilidade, identificou que os recursos das interfaces de 

comunicação e de conteúdo do ambiente foram utilizados pelos sujeitos envolvidos. Os recursos 
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proporcionaram, então, o exercício das características inerentes ao contexto da cibercultura: a 

hipertextualidade, a interatividade e a colaboração. 

Outras informações e dados apresentados pela pesquisa, sobre: participação dos usuários 

no ambiente, eficácia das dinâmicas utilizadas, colaboração e interatividade exercidas no 

processo, o trabalho de medicação desenvolvido, dentre outros aspectos, legitimam a experiência 

online do curso-piloto como bem sucedida e positiva. O trabalho de análise realizado nesta 

pesquisa também ressaltou os contrapontos identificados quando da avaliação dos aspectos do 

AVA e da dinâmica do curso. Desta forma, evidenciou-se também aspectos negativos com o 

intuito de que possam ser aperfeiçoados em experiências futuras. 

As discussões e análises aqui desenvolvidas contribuem, portanto, em dois sentidos: tanto 

para o fortalecimento das concepções e práticas de educação online como também para endossar 

as pesquisas e trabalhos que se dedicam a discutir sobre a formação dos profissionais de 

organização da cultura. Por um lado, a pesquisa demonstrou a importância de se ampliar o debate 

sobre a educação online como perspectiva de educação a ser compreendida e praticada em 

diversos contextos formativos, desenvolvendo experiências com afinidade aos fatores inerentes a 

cibercultura a ao ciberespaço – interatividade, colaboração e hipertextualidade –, portanto, 

contribuindo para o desenvolvimento de práticas colaborativas de construção do conhecimento, 

afins às transformações pelas quais passamos. Por outro, demonstrou que a experiência analisada 

pode ser utilizada para se pensar outras propostas formativas, adaptadas a novos contextos, e 

aprimoradas a partir das contribuições realizadas. 

Novas perspectivas de educação, formação e qualificação podem ser desenvolvidas e 

realizadas a partir desta experiência, tanto para o contexto profissional aqui destacado, como para 

outros. Especificamente para a questão da oferta de formação para profissionais que atuam no 

campo organizativo da cultura, a experiência do curso-piloto se firma como proposta interessante 

de ser desenvolvida em outras partes do país, com o intuito de fortalecer as gestões de cultura e, 

portanto, contribuir para a institucionalização e fortalecimento do campo cultural como um todo, 

exercendo e utilizando – de forma efetiva e plena – as concepções e práticas da educação online. 
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