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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a experiência do uso das Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC) no processo de mediação para Iniciação Científica (IC) na 
modalidade EaD. O estudo se deu com alunos de um curso de licenciatura na modalidade EaD 
de uma Instituição de Ensino Superior do Norte do Paraná cujo objetivo geral foi analisar o 
uso das TDIC, enquanto ferramentas mediadoras junto a alunos da modalidade EaD, por meio 
de sua inserção na IC, sendo objetivos específicos: descrever as experiências do uso das 
ferramentas digitais na IC, na modalidade EaD, e mapear os recursos tecnológicos que podem 
ser explorados como ferramenta mediadora, propiciando ao aluno dessa modalidade o acesso 
à pesquisa. Constatou-se que é possível a IC na modalidade EaD e identificou-se a proficuidade 
do uso das TDIC como ferramentas mediadoras nesse processo de formação. 
 
Palavras-chave: Iniciação Científica. Ensino. Educação a Distância. Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação. 

 

Introdução  

 

É por meio da pesquisa que o conhecimento científico se efetiva permitindo, assim, a 

compreensão da realidade social e o contexto no qual estamos inseridos. A prática da pesquisa 

associada ao ensino propicia uma formação que envolve os sujeitos no processo de 

construção do conhecimento, despertando seu senso crítico. 

Desse modo, a universidade, mecanismo de formação, deve garantir o acesso à 

Iniciação Científica (IC), tanto na modalidade presencial quanto na modalidade EaD porque 

“ensino, pesquisa e extensão” são os pilares da universidade. O Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) considera que a “Iniciação Científica é o 

primeiro passo na carreira de um cientista, de um professor ou de um pesquisador” (BRASIL, 

2018).  Estudos de Massi e Queiroz (2015) apresentam que, no Brasil, a IC se deu com a criação 
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de universidades voltadas à pesquisa, concretizando-se amparada por órgãos de fomento e 

que ela pode ser um processo experienciado pelo aluno durante a graduação ou 

anteriormente a ela1.  

Nesse sentido, com a expansão da modalidade EaD no século XXI, há que se considerar 

a relevância da IC para alunos dessa modalidade, de modo que sejam também contemplados 

com um ensino voltado à formação qualificada e com as mesmas possibilidades de 

crescimento acadêmico/científico/profissional existentes nos espaços de formação 

presenciais. Nesse contexto, estudos de Suguimoto et al. (2017) identificaram que a 

experiência de IC é vivenciada por poucos alunos nas universidades e, na EaD, essa realidade 

é ainda mais drástica.  

 Desse modo, para a proficuidade de projetos e atividades de IC em um curso de 

graduação, é fundamental que haja investimento de recursos e políticas voltadas à educação 

e que os atores envolvidos estejam “abertos para inovações, em estado de permanente 

aprendizagem” (KENSKI, 2007, p. 36).  

Na modalidade EaD, mesmo alunos e professores estando alocados em diferentes 

espaços físicos, em estados distintos do território brasileiro, isto é, geograficamente 

separados, é necessário que estejam virtualmente juntos (MORAN, 2013, p. 30). Isso exige 

empenho e diálogo constante entre os envolvidos, sendo fundamental uma formação 

alicerçada nas TDIC.  

 

Material e Métodos 

 

Este trabalho resulta de um Projeto Piloto - Projeto PIC/EAD - da linha de pesquisa 

“Ensino de Linguagens e suas Tecnologias” - UNOPAR/PPGENS. O estudo apresenta a 

experiência da IC na modalidade EaD e as TDIC usadas como ferramentas mediadoras no 

processo. A pesquisa contou com a participação efetiva de 17 alunos do 3º, 4º, 5º e 6º 

                                                 
1 Órgãos, como a Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular – FUNADESP e o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação para incentivo às pesquisas no Brasil, por meio do Programa de Iniciação Científica Júnior (ICJ), 
concedem cotas às entidades estaduais parceiras de fomento à pesquisa (Fundações de Amparo à Pesquisa ou 
Secretarias Estaduais) e outras instituições, para o desenvolvimento de projetos de educação científica com 
estudantes do Ensino Médio (CNPQ,2018); (FUNADESP, 2018). 



 

 

semestre, de um curso de graduação/licenciatura na modalidade EaD, de uma instituição do 

Norte do Paraná.  

A pesquisa teve uma abordagem qualitativa,  inspirada na pesquisa participante. Para a 

coleta de dados, foram utilizados questionários via Google Forms,  as TDIC como 

procedimento metodológico na condução do trabalho investigativo. A mediação se deu pelo 

AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), além da utilização do e-mail, Hangout e aplicativo 

WhatsApp.  

A execução do estudo ancorou-se nos princípios da EaD, mobilizando recursos dessa 

modalidade, como o ensino híbrido e uso do AVA com todas as suas ferramentas de interação 

(chat, fórum, espaços de discussão etc.), a partir dos quais foram desenvolvidas as 

orientações, as discussões e o registro das atividades realizadas (VITIELLO, 2019). 

 

Resultados e Discussão  

 

A instrumentalização dos alunos inseridos na IC, modalidade EaD, deu-se via AVA a partir 

de vídeos, atividades de leitura, discussões teóricas e realização de atividades assíncronas, tais 

como fichamentos e elaboração de questionários para a coleta de informações, organização 

e análise de dados. 

A ferramenta vídeo foi um instrumento de capacitação para o aluno e também de 

instrumentalização, no que diz respeito à promoção da autonomia, visto que, por meio dele, 

foi dado ao aluno a oportunidade de voz e vez na construção de saberes. As atividades 

demandadas propiciaram, por meio do vídeo, registrar as percepções e criticidade dos alunos 

e, a partir de gravações, socializar saberes adquiridos no processo. As gravações foram 

socializadas entre o grupo e transcritas, resultando em trabalhos que foram publicados em 

Anais de Evento Acadêmico (Evento anual científico – EAC 2018). 

Nos chats, os alunos partilharam dúvidas e debateram contextos pertinentes à formação 

e à experiência com a aproximação da temática IC, tornando esse canal de comunicação um 

espaço de colaboração e socialização de saberes. Foram compartilhados textos voltados à 

pesquisa acadêmica: como se dá uma pesquisa científica; importância do planejamento e do 

método científico; o que é pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa; procedimentos 



 

 

necessários para uma coleta de dados. Foi por meio do chat, também, que os alunos 

compartilharam reflexões acerca do escopo da pesquisa e sobre suas percepções quanto ao 

uso das tecnologias no ensino (VITIELLO, 2019). 

Desse modo, os alunos compreenderam a relevância da IC na formação acadêmica. 

Segundo eles, fazer parte de um projeto de pesquisa fez com que percebessem que, por meio 

desse envolvimento, puderam complementar seus estudos e, portanto, consideram-se mais 

bem informados no que diz respeito às necessidades de complementações nos estudos 

realizados em atendimento às aulas.  

Expuseram, ainda, que a IC é um diferencial no processo de formação na graduação, o 

que se pode constatar em duas enunciações postadas  em  uma  das  sessões  de  interação 

sobre as discussões da IC na formação:  1) “qualifica  melhor  os  alunos  da graduação,  

enriquecendo  seu  repertório  de  conhecimentos,  ampliando  sua  visão  de  mundo através 

do contato direto com a área a ser pesquisada”; e 2) “é responsável por desenvolver o espírito 

científico que se espera de um pesquisador”. 

Para maior efetividade dos chats, usamos, também, o aplicativo WhatsApp, inclusive, 

para orientações sobre como proceder para acessar as atividades no AVA. Isso facilitou a 

comunicação com os alunos, possibilitando orientações síncronas realizadas com textos, 

áudios, imagem e vídeos, contribuindo para a resolução de problemas e o esclarecimento de 

dúvidas. Essa ferramenta também incrementou a interação de todos do grupo, visto que se 

ajudavam com base nas explicações gravadas. Por meio dessa ferramenta ainda foi possível 

compartilhar links de cursos e de conteúdos sobre as temáticas tratadas nas diferentes etapas 

do projeto (VITIELLO, 2019). 

 O aplicativo WhatsApp foi mais utilizado no período de férias, sendo o mais adequado 

e eficaz para a comunicação entre os professores do projeto e os alunos, porque as atividades 

no AVA foram cessadas nas férias. Outro fator favorável ao seu uso é que o dispositivo móvel 

é usado cotidianamente devido a sua praticidade, o que o caracteriza como facilitador na 

comunicação por permitir a interação no grupo, ainda que via Internet, em qualquer tempo 

ou espaço geográfico em que seus membros se encontram (VITIELLO, 2019). 

Quanto ao Fórum, constatamos que os alunos não se apropriaram desse espaço de 

modo a esgotar sua potencialidade como um canal de colaboração e troca de saberes. Isso 



 

 

ocorreu porque, das três atividades postadas nessa ferramenta, em apenas uma, houve, de 

fato, a troca de mensagens com postagens colaborativas e debates mais bem contextualizados 

dos assuntos propostos. Foi possível identificar que os alunos ainda têm, no fórum, uma 

participação maior quando a ferramenta é aplicada especialmente em caráter avaliativo e não 

como espaço destinado a autonomia e colaboração.  A imagem a seguir sintetiza as 

proposições anteriores:  

 
Figura 1 -Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – TDIC 

 

Fonte: Vitiello (2019, p. 77). 

 
Entendemos, portanto, que o desafio está em fazer os alunos compreenderem a utilizar 

esse espaço como possibilidade de interação, de autonomia e de canal de partilha das 

percepções, construções, bem como de apoio às resoluções das dúvidas que acompanham a 

formação. 

Nesse sentido, talvez, o caminho seja trabalhar com os alunos, especialmente dessa 

modalidade de ensino, a importância do fórum enquanto ferramenta capaz de agregar 

saberes e de promover a construção de metodologias que atendam às necessidades dos 

alunos, e não apenas um meio de avaliação destes. Para melhor ocupação desse espaço de 



 

 

interação acadêmica, avaliamos que se deve incentivar a autonomia e provocar a criticidade 

dos alunos para que possam ocupar os diferentes espaços de apoio ao desenvolvimento e à 

formação educacional. Muitas vezes, eles tendem a esperar a motivação do professor para 

participar dos debates, que requerem, apenas, maior engajamento do aluno no que diz 

respeito à externalização de suas compreensões e subjetividade.  

 

Conclusão 

 

Os dados coletados pela pesquisa confirmam que a IC na modalidade EaD é necessária 

e possível, visto que o graduando precisa ter contato com a produção científica já nas etapas 

iniciais de sua formação. O trabalho identificou que, por meio das TDIC, é possível garantir ao 

aluno a experiência da pesquisa e, assim, promover a equidade no que diz respeito ao 

oferecimento de ações que permitam uma formação que promova o senso crítico, resultando 

na aproximação e, quiçá, no alcance de melhor qualidade educacional. Cabe, também, 

ressaltar que as ferramentas usadas no processo apresentaram destaques diferenciados e que 

cada uma teve seu momento de uso mais adequado no projeto. O fato, porém, é que todas 

contribuíram para o desenvolvimento da formação do aluno na IC na modalidade EaD. 

O diálogo virtual se tornou tendência na contemporaneidade, sendo parte das ações 

diárias e, nesse sentido, o chat, ferramenta síncrona, permitiu interação e dinamicidade entre 

os participantes da pesquisa.  

As sessões programadas no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) possibilitaram 

interação entre os sujeitos da pesquisa e as intersecções permitiram debates profícuos sobre 

as temáticas tratadas, ocorrendo a troca de conhecimentos e de experiências acadêmicas e 

profissionais do grupo.  

A pesquisa mostrou que o aplicativo WhatsApp, junto ao AVA e suas ferramentas 

comuns (fórum, chat, e-mail etc.), foi um facilitador do processo de orientação e possibilitou 

maior adesão dos sujeitos envolvidos, motivando o processo interacional, bem como a eficácia 

na solução de dúvidas e na condução das atividades. 

A análise das respostas coletadas via Formulário Google Forms apontou que, no ensino, 

o uso da tecnologia e o uso das ferramentas mediadoras, em especial para a IC na modalidade 



 

 

EaD, foram instrumentos profícuos, comprovando que é possível inserir o aluno da 

modalidade EaD no universo da pesquisa e que os recursos tecnológicos e as ferramentas 

mediadoras potencializam as atividades de pesquisa, especialmente, nessa modalidade. 
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