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Superando distâncias, realizando aproximações: estratégias em 
prol da capacitação dos agentes de ensino para atuação no novo 
cenário de Educação a Distância do Exército Brasileiro 



Considerações  Iniciais: 

Breve histórico da  EAD 
no Exército Brasileiro 

Criação do Centro de 
Educação a Distância do 

Exército  

(2015) 

Publicação da Diretriz 
de Implantação do 

CEADEx 

(2015) 

Publicação da Diretriz 
de Educação e Cultura 

2016-2022 

(2015) 

Publicação da Diretriz 
de Educação a Distância 

para o Exército 
Brasileiro 

(2016) 

Publicação da nova 
Diretriz do Chefe de 

Educação e Cultura do 
Exército 

(2018) 



Apresentar as ações realizadas pelo Centro de Educação a 
Distância do Exército, no período de 2016 a 2018, como 
estratégias de aproximação e capacitação, destinadas aos 
agentes de ensino que atuam na EAD do Exército Brasileiro. 

 

Objetivo: 



As teorias que sustentam as  práticas: 

“A inovação na área de Educação e Cultura 
será atendida em pontos-chave e eixos 
constitutivos do processo ensino-
aprendizagem, entre os quais podem ser 
destacados: a flexibilização e o dinamismo 
curricular; a introdução de novas práticas 
metodológicas; a exploração das 
potencialidades da Tecnologia da Informação 
e Comunicação; a revisão dos conceitos sobre 
avaliação do aprendizado; a reavaliação do 
papel do docente, bem como a sua adequada 
atualização profissional e a revisão da 
infraestrutura de apoio ao ensino”. (BRASIL, 
2015)  
 



As teorias que sustentam as  práticas: 

“Atualmente, pode-se dizer que há uma crise 
paradigmática na educação, sobretudo no que se 
refere ao advento das tecnologias digitais e, mais 
especificamente, dos ambientes virtuais de 
aprendizagem. Essas mudanças paradigmáticas 
devem-se à necessidade de uma renovação 
diante de novos perfis de sujeitos a serem 
preparados para o mercado de trabalho, novos 
métodos de pensamento, novas ferramentas, 
menos lineares e mais hipermidiáticas ou 
hipertextuais, focalizando um novo caminho para 
a aprendizagem, com ênfase não mais no 
produto, e sim no processo”. (BEHAR, PRIMO & 
LEITE, 2005): 
 



As teorias que sustentam as  práticas: 

“Muitos docentes têm pouca, ou 
nenhuma, ideia sobre o que envolve o 
ensino online, o veem como não sendo 
diferente  da sala de aula tradicional 
[...] Na sala de aula online, descobrem 
que não podem contar com a sua 
expertise disciplinar nem com a 
confiança que depositam naquilo que 
sempre fizeram para ajudá-los a fazer a 
transição”. (PALLOFF & PRATT, 2013)  
 
 



As teorias que sustentam as  práticas: 

“Um dos grandes desafios que os professores 
brasileiros enfrentam está na necessidade de 
saber lidar pedagogicamente com alunos e 
situações extremas: dos alunos que já possuem 
conhecimentos avançados e acesso pleno às 
últimas inovações tecnológicas aos que se 
encontram em plena exclusão tecnológica; das 
instituições de ensino equipadas com as mais 
modernas tecnologias digitais aos espaços 
educacionais precários e com recursos mínimos 
para o exercício da função docente. O desafio 
maior, no entanto, ainda se encontra na própria 
formação profissional para enfrentar esses e 
tantos outros problemas. (KENSKI, 2008) 
 
 



As teorias que sustentam as  práticas: 

“A educação será mais complexa, porque 
cada vez mais sai do espaço físico da sala 
de aula para muitos espaços presenciais 
e virtuais; porque tende a modificar a 
figura do professor como centro da 
informação para que incorpore novos 
papéis como os de mediador, de 
facilitador, de gestor, de mobilizador. 
Desfocalizará o professor para incorporar 
o conceito de que todos aprendemos 
juntos, de que a inteligência é mais e 
mais coletiva, com múltiplas fontes de 
informação”. (MORAN, 2014). 



Superando distâncias, realizando aproximações: 

• Visitas a Estabelecimentos de Ensino: coletar dados e fornecer subsídios à 
equipe de desenvolvimento de tecnologia da informação para proceder à 
modelagem tanto do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) como do 
sistema acadêmico integrado à plataforma Moodle; conhecer as realidades 
e necessidades dos agentes de ensino para execução da EAD e traçar 
estratégias de capacitação para atuação no AVA.  



Superando distâncias, realizando aproximações: 

• Desenvolvimento do Ambiente Virtual de Aprendizagem institucional: 
hospedagem do AVA em ambiente corporativo; acompanhamento das 
versões concernentes ao ambiente virtual de aprendizagem que armazena 
mais de 100 cursos EAD da Instituição; escolha de templates,  
customização  e design de acordo com a identidade institucional da Força; 
atualização da tecnologia empregada na plataforma de Educação a Distância. 



Superando distâncias, realizando aproximações: 

• Capacitação Moodle: como ação do projeto de implantação do CEADEx, foi 
realizada a capacitação para utilização das novas ferramentas e melhoria 
das práticas pedagógicas nos cursos a distância; e aproximação com os 
agentes de ensino das diversas Organizações Militares do Exército, 
espalhadas por todo território brasileiro, visando identificar o nível de 
conhecimento que eles possuíam do Moodle, preencher lacunas existentes 
e criar uma padronização de procedimentos visando sempre à qualidade da 
EAD na Força. 

 



Superando distâncias, realizando aproximações: 

• Jornada de EAD presencial e virtual: 
permitir a participação de agentes de 
ensino que estão fora da guarnição do Rio 
de Janeiro; bem como realizar 
aproximações com a comunidade 
acadêmica e com profissionais que 
desenvolvem pesquisas e conteúdos 
educacionais para EAD. 



Superando distâncias, realizando aproximações: 

• Videoconferência: oportunidade de refletir com o Departamento e os Estb 
Ens sobre o desenvolvimento das atividades no primeiro ano de efetiva 
produção no novo Ambiente Virtual de Aprendizagem desenvolvido pelo 
Centro. 



• No desempenho de suas funções, os profissionais do CEADEx buscam 
contribuir para a efetivação do processo ensino e aprendizagem, 
pesquisando e refletindo, constantemente, sobre as mudanças na 
sociedade e na formação militar. 

• No sentido de ampliar o horizonte de sua missão voltada ao preparo de 
recursos humanos para atuação em EAD, está avançando em seu nível de 
atuação, até então voltado à gestão e atuação no ambiente virtual de 
aprendizagem, o que dá conta do previsto na Diretriz do Chefe do DECEx, 
no tocante à qualidade da tutoria; passando a considerar, também, outro 
aspecto previsto na Diretriz, o da autoria, sendo considerado como 
requisito de qualidade para a produção de material para EAD.  

 

 

Considerações finais: 
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