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conhecimentos novos de toda sorte. 
Pedro Ramus (1515-1572) 

A respeito do livro impresso 
RESUMO 

 

Com os avanços tecnológicos de comunicação e informação (TICs) e a utilização em 
larga escala da internet, tem-se uma inovação no processo educativo que pode se 
valer de instrumentos diferenciados e permitir acesso à informação e à educação 
para um maior número de pessoas. A partir dessa evolução, a implantação de 
programas nacionais de Educação a Distância (EAD) no país começou a ocorrer de 
forma significativa. Esta modalidade acompanha o avanço das tecnologias e a 
democratização do acesso à educação, expandindo-se de forma visível, 
conquistando novos espaços e permitindo que o processo da educação aconteça de 
maneira eficiente, buscando formar discentes críticos e participativos do seu 
processo de formação educacional. Com base nesta perspectiva, este trabalho teve 
como objetivo discutir a aprendizagem sob a óptica do aluno de um curso de Letras 
na modalidade EAD. Realizou-se, para tanto, a contextualização histórica da EAD no 
mundo, no Brasil e na instituição alvo desta pesquisa. A metodologia utilizada para 
este fim foi uma pesquisa qualitativa e o corpus de pesquisa são as respostas dos 
sujeitos participantes a um questionário de caráter exploratório. Foram elaboradas 
três categorias para análise do conteúdo das respostas – Opção pelo curso em 
EAD: tecnologia versus disponibilidade temporal; Interação via AVA: desvelando o 
preparo dos atores atuantes na modalidade e Fatores que implicam no processo de 
aprendizagem na modalidade EAD: autonomia, organização e comprometimento. 
Alguns aspectos se evidenciaram nesta pesquisa e possibilitaram concluir que a 
EAD na instituição pesquisada tem buscado contemplar as necessidades existentes 
nesse cenário, por meio do oferecimento de ações educativas e de recursos 
tecnológicos que possam oferecer aos alunos uma educação de qualidade, com 
uma relação de interação contínua, na qual a distância não seja uma limitação. Para 
tanto, requer dos alunos uma postura de comprometimento, interesse, organização e 
disciplina, pois dessa forma, as aprendizagens nessa modalidade podem ser tão 
significativas e eficazes quanto na presencial. Nesse sentido, foi possível inferir 
também, que os alunos da EAD têm procurado responder a tais exigências 
adequando-se a elas de forma consciente ao demonstrar, sobretudo, autonomia e 
visão crítica de que só assim poderão se tornar sujeitos ativos e participativos do 
processo de construção do próprio conhecimento. 

Palavras-chave: aprendizagens. Educação a distância. Tecnologia. Interação. 
Autonomia. 
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ABSTRACT 

 

Remarkable advances in communication and the widespread use of the internet have 
brought about innovative educational processes which strongly influence a growing 
number of learners. From such a perspective, the implementation of nationwide 
distance learning programs in Brazil has become potentially effective. This mode of 
learning is both technology and democracy-oriented and is bound to broaden 
horizons in the educational background. This study focuses on the perceptions of 
language distance learning students through the historical contextualization of the 
aforementioned mode in the world, in Brazil and at the institution chosen for 
investigation. The dissertation is based on qualitative research and the corpus 
emphasizes the answers to an exploratory questionnaire. Three categories were 
comprised in order to examine the answers content: the choice for distance learning, 
technology versus time availability and interaction through virtual learning 
environment (VLE), which shows the participants´ insights and considers factors 
regarding distance learning in relation to autonomy, organization and commitment. 
Significant aspects in the research demonstrate that distance learning at the 
institution under study has offered sound educational practices and useful 
technological resources which stimulate various interaction processes. Viewed from 
such an angle, distance learning students are thought to favorably respond to such 
stimuli and thus become critically responsible for expanding their knowledge. 

Keywords: learning. Distance education. Technology. Interaction. Autonomy. 
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INTRODUÇÃO 
 

"Para ser grande, sê inteiro. Nada teu exagera ou 
exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no 

mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda 
brilha, porque alta vive."  

(Ricardo Reis) 
 

Os avanços presenciados nas últimas décadas das diversas ferramentas 

tecnológicas de comunicação e informação (TICs) permitiram novas formas de 

interação social e, com o advento e utilização em larga escala da internet, 

possibilitou-se uma inovação no processo educativo, que pode se valer de 

instrumentos diferenciados e permitir acesso à informação e educação para um 

maior número de pessoas. 

A partir dessa evolução, começou-se a elaborar e implantar programas 

nacionais de Educação a Distância – EAD – e em 1996, com a promulgação da Lei 

de Diretrizes e Bases – Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996 – tem-se o 

reconhecimento oficial do ensino superior a distância no país – Art. 80, que foi 

regulamentado posteriormente pelo Decreto Nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. 

Esta modalidade acompanha o avanço das tecnologias e a democratização do 

acesso à educação, expandindo-se de forma visível, visando à conquista de novos 

espaços e a possibilidade de o processo da educação acontecer de maneira 

eficiente, objetivando a formação de um discente crítico e participativo do seu 

processo de formação educacional.  

É pertinente relatar mais detalhadamente, neste momento, minha experiência 

pessoal com o tema deste trabalho. Todo o nosso conhecimento é reflexo das 

atitudes que adotamos com relação às várias ações que norteiam nossa vivência 

diária, nosso trabalho, nossas relações. Fazer uma autoanálise escrevendo sobre 

minha história de vida permite perceber como se deram as minhas escolhas para 

que essas ações acontecessem. Por exemplo, a escolha pelo trabalho de professora 

ou pela continuidade dos estudos, de forma geral, está muito relacionada com as 

experiências vivenciadas desde o início da minha vida escolar. O relato a seguir 

justifica-se a partir das concepções de Nóvoa (1992), que destaca a importância do 

trabalho com as histórias de vida no processo de construção identitária do professor. 
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Desde muito nova, sempre gostei de estudar e fui incentivada pela minha 

família, que não teve muito acesso aos estudos por conta de sua trajetória de vida: 

meu avô e minha avó, pais de minha mãe, paraguaios, não tiveram uma educação 

formal na escola e minha mãe, também paraguaia, cursou apenas o equivalente, 

nos dias de hoje, a 4ª série do primário, ainda no Paraguai. Quando vieram para o 

Brasil, pela necessidade de trabalhar para manter a família, nenhum deles 

conseguiu retomar os estudo; meus avós, pela maturidade da idade e minha mãe, 

por ser um dos sustentáculos financeiros da família. Porém todos em casa sempre 

foram apaixonados por livros (ainda que fosse apenas para ver as figuras, como o 

meu avô). As lembranças mais doces que tenho da infância são justamente as de 

passar as manhãs de domingo no colo do meu avô vendo a Enciclopédia Larousse 

Cultural – ele via as imagens e eu treinava a leitura dos textos – e herdei esse gosto 

e prazer pelos livros, o que me auxiliou muito na escola, pois como não havia 

acompanhamento em casa, precisava ser um pouco autodidata para aprender. Eu 

morava com meus avós e meus tios, estes trabalhavam o dia todo e aqueles não 

tinham habilidade suficiente com a língua portuguesa para me ajudar nos estudos. 

Creio que esse prazer pela leitura me facilitava reter as informações sobre as 

várias matérias que estudávamos e nas avaliações não passava por situações 

desgastantes, diferente de alguns de meus colegas, que tinham extrema dificuldade. 

Nessa época as aulas que assistíamos eram expositivas e o ensino fragmentado, 

sem relação entre as matérias e temas abordados. As avaliações eram objetivas e 

sempre marcavam o final das unidades trabalhadas pelos professores, que 

ministravam as aulas de forma mecânica, repetitiva. Fazíamos cópias, resumos, não 

nos preocupávamos com o sentido do que estávamos aprendendo. Nosso objetivo 

se restringia a obter boas notas, alcançar a média exigida pela escola e passar de 

ano.  

Dentre os vários aprendizados que surgem em minha mente a partir do 

resgate de minha formação, aprendi que devemos obedecer aos superiores – isso já 

na primeira série, em que estudava em uma escola particular, daquelas pequenas 

escolas de bairro, em que a diretora, com um bigodinho no lábio superior do tipo que 

arrepia as crianças, guiava a todos com pulso firme e pouca tolerância aos erros. No 

entanto, aprendi com a minha primeira professora, nessa mesma escola, que o erro 



 
 

14 

faz parte do aprendizado e deve ser tolerado e aceito como tentativa de construção 

do conhecimento. Lembro-me perfeitamente da diretora entrando em nossa sala 

diariamente e passando a lição de caligrafia – sim, era ela, e não a professora, que 

vistava os cadernos. A obrigatoriedade do uso de uniforme: saia plissada azul-

marinho que devia ser usada diariamente, exceto nos dias de Educação Física – 

minha única anotação vermelha na carteirinha, feita pela temida diretora, ocorreu no 

dia em que me esqueci do uniforme da aula de “ginástica” – talvez daí se explique 

minha aversão por esportes. Após os primeiros dois anos na escola, aliás, Externato 

Maria Cândida, fui estudar no SESI, vivenciando outra realidade: escola maior, mais 

alunos, mais diferenças sociais e de conteúdo também. Desde muito cedo, 

entretanto, comecei a ajudar os colegas nos estudos e fui uma das alunas mais 

aplicadas da turma. Gostava de estudar, tinha muito prazer em saber mais sobre 

tudo e era uma forma de distração também, pois sendo filha única e única criança 

em uma casa com muitos adultos, a imaginação e os estudos eram os melhores 

companheiros, além dos animais de estimação, para os quais “dava aulas”.  

Percebi nesse período de estudos do Ensino Fundamental que tinha vocação 

e prazer por lecionar e comecei a pensar na possibilidade de seguir essa carreira, 

algo que já fazia de maneira informal, mas quando fui para o Ensino Médio, sempre 

em escolas públicas, precisei iniciar minha vida profissional e optei pelo curso 

técnico de Contabilidade, que encerrei recebendo um diploma de Honra ao Mérito 

como melhor aluna da turma. Tendo escolhido a área de Exatas no colégio, prestei 

vestibular para Matemática, sendo esta minha primeira incursão à Faculdade, mas 

não me senti realizada, ainda que gostasse da área, pois minha história era marcada 

pelos livros, pela literatura, pela língua, afinal, aprendi a falar guarani antes mesmo 

de balbuciar as primeiras palavras em português, pela vivência constante com meus 

avós maternos.  

Descobri que o que me incomodava era justamente não estar envolta com a 

língua e prestei novo vestibular para o curso de Licenciatura em Letras da Fundação 

Santo André. Durante todo este período continuei trabalhando fora da área da 

educação, mas preparava-me para ser professora elegendo a Licenciatura e 

ingressei na Faculdade de Letras. Após dois anos de curso, em 1998, me casei e 

engravidei pouco depois, e minha filha nasceu em 2000. Preferi parar os estudos, 
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pois naquele momento era muito importante para mim, dedicar-me à maternidade de 

forma integral e até ela completar cinco anos de idade eu fui apenas mãe, esposa e 

dona de casa. 

Quando minha filha atingiu essa idade e se preparou para ingressar na pré-

escola (ela entrou na escola com dois anos, pois acreditei que seria importante o 

contato com outras crianças, outras realidades), percebi que era o momento de eu 

retomar meus estudos. Como eu não poderia estudar aos sábados e teria que 

ingressar em uma instituição que só tivesse aulas no período da manhã, realizei 

uma pesquisa que me indicou, como mais adequado para minhas necessidades 

naquele momento e pela excelência do curso, a Universidade Metodista. 

Prestei vestibular para a Licenciatura em Letras, indicando como segunda 

opção o Bacharelado em Letras e como terceira opção o curso de Pedagogia e tive 

a grata confirmação de que havia passado no vestibular para minha primeira 

escolha, Licenciatura, porém quando fui fazer a matrícula, a secretária informou que 

se eu desejava estudar no período matutino teria que me matricular no Bacharelado, 

pois o curso de Licenciatura só abriria matrículas para o período noturno.  

Como estava muito desejosa de voltar aos estudos fiz a matrícula no 

Bacharelado e esta se revelou, ao final, a escolha mais acertada, na verdade, pois 

foi quando conheci a Prof. Dra. Andrea da Silva Pereira, que se tornou, além de 

docente durante os três anos do curso, mentora e amiga, e percebeu o meu ensejo 

em me tornar professora, minha primeira escolha, sempre. Ao final da graduação 

convidou-me para trabalhar no curso de Letras Português/Espanhol EAD da 

UMESP, como professora-tutora. Hoje continuo atuando nesta mesma função, mas 

a nomenclatura foi modificada de professora-tutora para professora-auxiliar1.  

Ainda no período da Faculdade participei de um projeto de monitoria de 

Língua Portuguesa ministrado aos alunos do curso de Psicologia da própria 

Universidade. O projeto era supervisionado pela Profa. Dra. Edna Maria Barian 

Perrotti e foi chamado de Prática de Redação do Texto Dissertativo-Argumentativo. 

                                                           
1 A nomenclatura é diferente em cada instituição, sendo que para o MEC, a função aqui indicada é a 
de tutor, porém no âmbito da instituição em que atuo esta função é composta por três categorias: 
professor auxiliar, monitor presencial e monitor a distância. Estas funções encontram-se mais 
detalhadas no próximo capítulo. 
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Esta foi a primeira experiência em sala de aula, como professora, e resgatou ainda 

mais o desejo que já me acompanhava desde os tempos do Ensino Fundamental, 

de me tornar docente. 

A Prof. Dra. Andrea da Silva Pereira, que era a coordenadora do curso de 

Letras Português/Espanhol EAD à época e estava reconfigurando o quadro de 

professoras-tutoras (eram duas colegas nativas de Língua Espanhola), convidou a 

mim e outra colega de turma no Bacharelado, para trabalharmos na EAD, 

especificamente com a Língua Portuguesa. Aceitei prontamente o desafio, embora 

não tivesse experiência e nenhuma informação sobre esta modalidade. Iniciei minha 

experiência profissional como docente logo após finalizar o Bacharelado e, por não 

ter uma vivência tão significativa na docência, apesar de gostar muito, optei por me 

dedicar integralmente a este trabalho. A experiência diária nesta nova modalidade 

levou-me a novas e muitas reflexões e questionamentos. Após o primeiro semestre 

como professora tutora, ingressei novamente na faculdade para o curso de 

Licenciatura e durante dois anos pude vivenciar uma parte daquilo que meus 

próprios alunos vivenciavam e prossegui assumindo um compromisso com minha 

formação continuada, buscando sempre um aperfeiçoamento e aprofundamento no 

estudo da área da educação, principalmente, na modalidade a distância. 

Acredito que a minha forma de lidar com os alunos atualmente, na EAD, 

tenha muita relação com a época em que eu estudava nos segmentos do Ensino 

Fundamental, especificamente, pois me lembro das diversas realidades com as 

quais eu convivia: as dificuldades que meus colegas apresentavam para absorver o 

que era dito pelos professores e suas histórias pessoais que, por vezes, 

atrapalhavam no rendimento escolar. Quando meus alunos mandam mensagens 

sobre dificuldades e obstáculos que eles precisam ultrapassar, consigo visualizá-los, 

por conta da minha própria vivência, por ter entrado em contato com outras 

realidades e histórias de vida. Esse aprendizado dentro e fora da sala de aula 

instigou o raciocínio sobre quem eu gostaria de ser e contribuiu para moldar meu 

caráter.  

A partir dos períodos de estudos desde o Ensino Fundamental até o 

Ensino Médio, internalizei várias teses. Dentre elas, primeiro, a noção de que o 

julgamento alheio não é importante – embora naquela época fosse essencial para 
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qualquer um ser reconhecido; segundo, que o importante era o meu esforço, era 

fazer o melhor que eu pudesse sem esperar reconhecimento externo, pois eu 

deveria estar tranquila com a minha consciência e, terceiro, que ninguém era igual a 

mim e eu não deveria querer ser igual a ninguém, ou seja, deveria aprender a 

sempre respeitar as diferenças. Além das teses que internalizei, cultivei algumas 

ideias que me acompanham até hoje: a ideia de se valorizar o entendimento de que 

aquilo que aprendemos sempre fica conosco e não se perde, e o respeito ao 

próximo. Sinto, entretanto, que apesar de todo o meu empenho, há muito o que 

melhorar nas minhas práticas diárias. Compreendo que a cada dia em que se 

expande o meu conhecimento e me torno mais aguçada em relação às 

necessidades e expectativas dos alunos, melhoro meu relacionamento e minha 

forma de trabalhar minimizando os problemas, ao mesmo tempo em que me afino 

com as propostas dos cursos em que atuo.  

O compromisso com a continuidade da minha formação, somado às minhas 

reflexões e questionamentos sobre a minha atuação enquanto docente desafiaram-

me a prosseguir na construção do conhecimento e após assistir a uma palestra 

ministrada pela professora Dra. Maria Leila Alves, palestra particularmente 

inquietante por tratar do tema Avaliação, comecei a esboçar o ensejo de aprofundar 

os estudos neste tema e elaborei um projeto inicial para minha Especialização como 

Docente do Ensino Superior. Nesse curso, que auxiliou na complementação da 

minha formação, consegui realizar reflexões relacionadas à questão da avaliação, 

principalmente a de cunho formativo que é uma forma de avaliação adotada pelo 

curso de Letras/EAD, pois ela é baseada no acompanhamento e orientação da 

participação do aluno no desenvolvimento de tarefas individuais ou em grupo, 

convidando este aluno a não ser passivo no seu aprendizado, mas elaborar, 

pesquisar, questionar e participar ativamente de todo o processo educacional, 

tornando-se o sujeito que não vivencia apenas a “concepção bancária da educação” 

(FREIRE, 2005, p. 94). Porém, mesmo com o título de Especialista, percebi que 

ainda havia muitas questões a serem discutidas e pesquisadas e continuei meus 

estudos, apresentando um novo projeto ao Programa de Mestrado em Educação, 

que pretendia, em linhas gerais, apresentar uma análise relacionada aos diferentes 

olhares na correção de um dos instrumentos avaliativos, a prova presencial 

individual integrada, dos alunos do EAD do curso de Letras, que é instrumento 
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obrigatório de avaliação da aprendizagem em cursos de educação a distância de 

acordo com a legislação – Decreto 2.494 de 1998, artigo 7, posteriormente 

regulamentado pelo Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, parágrafo 2 do 

artigo 4. Comecei, com a minha orientadora, a problematizar outras questões 

relevantes e concernentes, ainda à avaliação, que não tivessem sido relacionadas 

no trabalho da Pós-Graduação – Lato Sensu. Um dos questionamentos foi saber se 

o curso de Letras Língua Portuguesa em EAD oferece referências básicas para a 

constituição do professor na área. Esse questionamento constituiu, então, o escopo 

deste trabalho: pensar como se dá aprendizagem no ensino da língua na 

modalidade a distância considerando o curso em EAD da instituição objeto desta 

pesquisa, a partir da óptica do aluno.  

Pensando agora de forma mais incisiva sobre a minha inserção no Mestrado, 

merece atenção a trajetória formativa não só pessoal e profissional, mas do projeto 

que se delineou como trabalho, efetivamente. A sua geração foi concretizada a partir 

da relação com vários elementos e atores que participaram da minha trajetória 

durante os anos de estudo. O corpo docente do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UMESP, que trouxe contribuições valiosas para a pesquisa, indicando 

autores e auxiliando-me a pensar e a repensar o projeto inicial. Dizia um de nossos 

professores que precisávamos podar mesmo, aquele sonho de abraçar o mundo e 

abarcar o universo com nossas ideias, para “darmos conta do trabalho”. Difícil se 

desvencilhar dos sonhos, mas aprendi que, na verdade, o que fizemos foi apenas 

deixar menos infinita e mais possível a nossa própria tarefa. Além das excelentes 

colaborações e dicas dos professores, principalmente, da minha orientadora, os 

colegas de turma, em cada disciplina realizada, também colaboraram imensamente 

e de forma efetiva na confecção deste trabalho. Reorganizar as ideias, aprender a 

ouvir os outros e rever minhas opiniões e certezas foi um aprendizado profundo.    

A partir dessas excelentes e valiosas colaborações, a mudança foi 

acontecendo, de forma inevitável e imprescindível, e a proposta foi modificada 

pensando em manter a relação com a avaliação, mas a opção foi por trazer um 

estudo de caso, acompanhando a formação de um sujeito na modalidade EAD, no 

curso de Licenciatura em Letras de uma instituição de ensino superior particular do 

Grande ABC que oferece este curso nessa modalidade. Para a escolha do sujeito da 
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pesquisa, realizou-se um primeiro questionário a ser respondido por alunos 

formandos e já formados pela instituição e, de acordo com as dificuldades 

levantadas pelas respostas e colaborações desses sujeitos com a pesquisa, 

escolher-se-ia aquele que teria sua formação investigada e comentada de forma 

mais aprofundada. Porém, as respostas dos pesquisados apresentaram reflexões 

muito interessantes e relevantes para pensar a formação do aluno, futuro professor 

de Letras, em EAD e, considerando, então, o excelente material de pesquisa que foi 

disponibilizado pelos alunos e ex-alunos, optou-se por trabalhar com as opiniões e 

reflexões destes sujeitos de forma mais ampla e não apenas, o estudo de único 

caso. 

 Para trabalhar com as colaborações dos alunos, suas respostas e reflexões, 

o quadro teórico utilizado foi de autores que discutem a educação na modalidade a 

distância, como: Maia e Mattar (2007), Dias e Leite (2010), Moore e Kearsley (2011) 

e Moran (2000; 2003; 2009) que tratam sobre aspectos, características e legislação 

da educação a distância e as transformações e mudanças no ensino superior; Litto 

(2009), Alves (2009) e Nunes (2009), que abordam o estado da arte em educação a 

distância, além de autores de artigos científicos relacionados à EAD; Kenski (2003; 

2013) e Belloni (2003) que discutem sobre a formação de professores e as 

mudanças dos novos tempos. Perrotti e Vigneron (2003) e Azevedo, Josgrilberg e 

Sathler (2008) que trazem o histórico da EAD na Instituição de Ensino Superior em 

que estudavam os participantes da pesquisa. Para contextualizar a relação das 

aprendizagens em educação online, Behar (2013) foi a autora de referência. Todos 

esses teóricos contribuíram para esta reflexão possibilitando uma relação entre suas 

concepções e afirmativas com as colocações dos diversos atores que participaram 

efetivamente deste trabalho. E, por fim, para tratar da análise dos dados, a 

abordagem se deu a partir da análise de conteúdo descrita por Franco (2008). 

Em face do que foi exposto, esta dissertação foi organizada em três capítulos: 

1 – A Educação na Modalidade a Distância; 2 – EAD na Instituição Pesquisada; e 3 

– A Construção da Pesquisa. O primeiro capítulo apresenta o referencial teórico 

relacionado à Educação a Distância, traçando um breve histórico da EAD no Mundo 

e no Brasil, que retoma obras já consagradas sobre este tema, além de indicar as 

questões legais que acompanham a evolução da EAD no Brasil. O segundo capítulo 
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contextualiza o histórico da EAD na instituição selecionada para esta pesquisa e 

aborda a formação de professor na modalidade a distância na instituição. Já o 

terceiro capítulo traz a caracterização dos sujeitos participantes e a análise dos 

dados coletados, a partir da perspectiva da análise de conteúdo. Após estes 

capítulos, as considerações finais apresentam os principais aspectos evidenciados 

pela pesquisa. 
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1 – A EDUCAÇÃO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 
 

"Os limites da minha linguagem  
são os limites do meu mundo"  

(Wittgenstein) 
 

 No mundo, a educação a distância, chamada, nos seus primórdios, de 

“ensino por correspondência”, teve início como modalidade que se voltava para a 

instrução de ofícios, como cursos de datilografia, taquigrafia, corte e costura e 

eletroeletrônicos. Posteriormente, foram oferecidos cursos de extensão universitária 

a distância. No Brasil, os cursos supletivos de 1° e 2° graus poderiam ser feitos por 

correspondência.  Os avanços tecnológicos possibilitaram uma nova perspectiva nos 

cursos, disciplinas e programas acadêmicos, havendo, então, um grande interesse 

na exploração dos métodos de Educação a Distância (EAD).  

 Assim, abordar a discussão da formação de professores na EAD implica 

explicar o que vem a ser a educação online e pensar no ambiente no qual ela se 

realiza. De acordo com o MEC:  

A Educação a Distância é a modalidade educacional na qual a 
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos 
diversos. (BRASIL, Decreto 5.622/2005) 

Segundo Belloni (2003) há várias definições que questionam se o termo 

correto seria ensino, educação ou aprendizagem a distância. A autora aponta, na 

sua obra “Educação a distância”, várias acepções descritivas sobre o que seria a 

EAD e que a definem a partir da perspectiva do ensino tradicional, que se dá em 

sala de aula. O parâmetro comum a essas várias significações que se apresentam é 

sempre a relação da distância entendida em termos de espaço. A EAD apresenta 

diferentes denominações nos vários países em que é utilizada, como estudo ou 

educação por correspondência (no Reino Unido), estudo em casa ou independente 

(Estados Unidos), ensino a distância (França e Alemanha), educação a distância 

(Espanha). 
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Considera-se necessário, então, ressaltar a diferença da relação entre os 

termos educação e ensino. Este último é o processo pelo qual o professor transmite 

ao aluno o legado cultural em qualquer ramo do saber e está associado à 

transmissão deste saber já constituído. Já educação descreve a relação entre 

aprendizagem e ensino, que designa o processo de desenvolvimento e realização do 

potencial intelectual, espiritual, estético e afetivo existente em cada ser humano. O 

papel do professor é o de mediador e facilitador e não o de transmissor de 

conhecimentos, como no caso do ensino. Nessa perspectiva, o aluno é um 

participante ativo da construção do conhecimento e que, dessa forma, aprende a 

aprender, que é mais do que receber informações, envolvendo a percepção, a 

organização, a atitude e a sociabilização. 

A Constituição Federal preconiza, através da LDB, que a Educação “abrange 

os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais... e nas manifestações culturais.”, além de ser “dever da família e do Estado”, 

ou seja, não está circunscrita apenas ao ambiente da sala de aula enquanto 

estrutura física.  

Essa proposta de Educação está relacionada ao pensamento freiriano cuja 

pedagogia considerava a educação como ferramenta do homem inacabado e 

imperfeito que está sempre pronto a modificar-se e a aprender. Freire fala na 

educação libertadora que envolve o educando e desenvolve neste o senso crítico, 

eliminando desigualdades, ainda que existam conflitos a serem superados: 

O educador libertador tem que estar atento para o fato de que a 
transformação não é uma questão de métodos e técnicas. Se a 
Educação libertadora fosse somente uma questão de métodos e 
técnicas, então o problema seria mudar algumas metodologias 
tradicionais por outras mais modernas. Mas não é esse o problema. 
A questão é o estabelecimento de uma relação diferente com o 
conhecimento e com a sociedade. (Freire e Shor, 1986, p. 87).   
 
 

Para que seja possível essa “relação com o conhecimento e com a 

sociedade” o Instituto Paulo Freire também pensou na Educação a Distância2 e, no 

site em que se apresenta a modalidade, temos o “diálogo como elemento fundante... 

                                                           
2 Disponível em: <http://www.paulofreire.org/educacao-a-distancia>. Acesso em dezembro/2013. 

http://www.paulofreire.org/educacao-a-distancia
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a base metodológica que impulsiona o pensar problematizador e transformador 

pelas TICs.”. O texto continua indicando que:  

A Educação a Distância (EaD) praticada pelo IPF (Instituto Paulo Freire) é 
considerada como o encontro não presencial entre sujeitos que dialogam e 
constroem relações, conhecimentos, práticas e situações existenciais, 
problematizando-as, para realizarem intervenções na realidade em que se 
estão inseridos. (grifos meus). 

Cabe ressaltar que, neste trabalho, sempre que indicado EAD, a opção é pela 

definição de Educação a Distância que enfoca não somente o ensino, mas também 

o aprendizado, ou seja, a educação que se baseia no uso de ferramentas 

tecnológicas, em que não há interação face a face, mas se estabelecem 

procedimentos de ensino e aprendizagem e a comunicação é facilitada ou realizada, 

a priori, por dispositivos eletrônicos, como e-mails, mensagens de texto e conversas 

síncronas pelo chat, retomando a proposta do diálogo, conforme apresentado na 

perspectiva freiriana. Para que esta modalidade seja contemplada, portanto, ela é 

dependente da tecnologia que é o meio de comunicação principal entre professor e 

aluno e faz-se necessário, portanto, o uso de um ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) que pode ser definido como uma sala de aula virtual acessada via internet.  O 

AVA utilizado na instituição pesquisada é o Moodle (acronismo para Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment), um software de código aberto, livre e 

gratuito, de apoio à aprendizagem, que permite aos seus usuários modelarem o 

ambiente de acordo com as necessidades e os projetos que a instituição oferece. O 

nome “Moodle” provém do verbo, em inglês, “to Moodle”, que descreve, 

coloquialmente, o processo de navegar de forma despretensiosa por algo, enquanto 

se fazem outras tarefas ao mesmo tempo. O AVA Moodle possui interfaces para 

interação síncrona e assíncrona entre os participantes do processo de 

ensino-aprendizagem e está baseado em um paradigma de aprendizagem colabo-

rativa que valoriza a troca de informações e interação entre os participantes. 

Além do AVA Moodle, há o Teleduc, software livre desenvolvido pelo Núcleo 

de Informática Aplicada à Educação (Nied) da Universidade Estadual de Campinas, 

e outros exemplos de AVA ou LMS (Learning Management Systems) sejam 

comerciais ou de código aberto, como o WebTC (Web Course Tools), Blackboard, 

Angel, Desire2Learn, eCollege LearningSpace, FirstClass, SOLAR, ROODA, NAVi, 

Amadeus (Agentes Micromundos e Análise do DEsenvolvimento no USo de 
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Instrumentos), Sakai, Sloodle – permite a integração entre o Moodle e o ambiente 

virtual 3D Second Life – Edx, Coursera, Claroline entre outros softwares que 

permitem acesso a cursos e conteúdos.  

Esses ambientes seguem as premissas da maioria das TICs utilizadas: 

propiciar a interação das pessoas entre si, das pessoas com as informações 

disponíveis e com as tecnologias em uso, favorecendo a mediação pedagógica pela 

possibilidade de relação em processos que acontecem de forma simultânea ou em 

outros momentos, permitindo recuperação de informações, revisão e reformulação, 

além de ampliar o tempo de aula, acompanhando de forma mais individualizada os 

alunos.  

Conforme ressalta Perrenoud (1999), em cursos de formação de professores, 

essa tecnologia é de extrema importância, pois leva a práticas mais reflexivas e 

participação crítica por parte dos educandos. O autor, com essa afirmação, remete à 

questão da percepção dos alunos de que o processo de aprendizagem ocorre a 

partir das possibilidades de interação e relação entre discentes, professores e 

demais atores, considerando a troca de informações nesse contexto.  

Em consonância com tais ideias, cabe destacar a necessidade de os alunos 

estabelecerem vínculos e relações, de argumentarem, questionarem e refletirem no 

momento em que lidam com os conteúdos e desafios dessa modalidade, pois a sua 

participação crítica no processo de aprendizagem na EAD é que poderá levá-lo a 

práticas igualmente reflexivas que considerem as novas tecnologias e possibilidades 

de “uma formação profissional mais adequada às mudanças globais da sociedade 

contemporânea”, (BELLONI, 1999, p. 85). 

Nesse contexto, é possível evidenciar o aumento da procura por cursos nesta 

modalidade uma vez que os Resumos Técnicos dos Censos EAD de 20093 e 20124 

demonstram um crescimento global no número de matrículas em Ensino Superior na 

modalidade EAD, mais especificamente, nos cursos de Licenciatura e Bacharelado 

(42% das matrículas). Os números são indicativos importantes de como essa 

modalidade torna-se imprescindível no panorama atual de Ensino Superior, mas faz-
                                                           
3 Disponível em: http://www.abed.org.br/censoead/CensoEaDbr0809_portugues.pdf (acesso agosto 
2013) 
4 Disponível em: http://www.abed.org.br/censoead/censo2012.pdf (acesso agosto de 2013) 

http://www.abed.org.br/censoead/CensoEaDbr0809_portugues.pdf
http://www.abed.org.br/censoead/censo2012.pdf
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se necessária uma reflexão sobre as diferenças entre as modalidades. Assim, é 

possível afirmar que, quando se fala em EAD, ainda existe um “pré-conceito” (que a 

nova ortografia absolva a falha intencional) com relação a uma possível facilidade 

em relação aos estudos, porém se tem vários exemplos de toda a estrutura e 

preparação necessária para agir e interagir neste modelo de educação, mais do que 

os números indicam ou permitem antever.  

As informações indicadas pelos Censos são de extrema relevância para 

mostrar o crescimento dessa nova modalidade de Ensino Superior que é a EAD, 

mas é importante considerar-se, além dos números, todos os profissionais ou atores 

envolvidos5 nesta forma de ensino e as ferramentas necessárias6 para garantir que 

o processo da educação aconteça de maneira eficiente, permitindo a construção de 

conhecimento.  

Os motivos que levaram ao interesse por essa dinâmica educacional são 

muito complexos e podem ser identificadas algumas necessidades como acesso 

crescente a oportunidades de aprendizado e treinamento para adaptação às novas 

exigências do mercado global; melhora da capacitação do sistema educacional, com 

redução de custos dos recursos, mas apoiando a qualidade das estruturas 

educacionais existentes; e aumento das aptidões para a educação em novas áreas 

do conhecimento, nivelando desigualdades entre grupos etários. (MOORE e 

KEARSLEY, 2011)  

Para Bohadana e Valle (2009) não é mais possível negar a importância, os 

reflexos e os impactos da introdução da EAD no Brasil, principalmente nas últimas 

duas décadas. As transformações e oportunidades que esses cursos proporcionam 

ao quebrar barreiras certamente precisam ser consideradas como uma das 

ferramentas para o avanço educacional no Brasil. 

Na Introdução do Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil 

(CENSO EAD, 2010) Frederic Michael Litto, presidente da Associação Brasileira de 

Educação a Distância menciona que: 
                                                           
5 Como profissionais da EAD, o MEC elenca, nos Referencias de Qualidade para Educação Superior 
a Distância, os estudantes, professores, coordenadores, tutores, e quadro técnico-administrativo. 
6 Além da tecnologia relacionada ao computador com acesso à internet, é necessário pensar na mídia 
impressa, como os guias de estudo, os materiais disponíveis no ambiente, CD-ROM, mídias como 
vídeo e áudio, links de sites de informações e sites interativos.  
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Com as novas tecnologias da comunicação e informação e por meio 
da convergência de diversas mídias, como material impresso, rádio, 
televisão, vídeo, Internet ou videoconferência, a EAD vem 
estruturando diferentes possibilidades de ensino, que se igualam ou 
até superam os resultados da educação presencial. Há um 
crescimento cada vez maior no número de alunos interessados 
nesse tipo de formação, que estimula o desenvolvimento de 
experiências dessa modalidade em diferentes áreas.(p. 13) 

Valle e Bohadana (2012) mencionam o sucesso da EAD devido a seu 

potencial de interatividade: 
 

...não somente porque parecem anunciar um modelo pedagógico que 
abole a centralidade antes concedida ao diálogo direto e à presença 
física, como, e, sobretudo, por fornecerem argumento para uma 
inversão das atitudes geradas pela introdução da educação a 
distância – inversão pela qual, longe de se constituir 
necessariamente em uma precarização pedagógica, a educação 
online se afirmaria como modelo de transformação e 
aperfeiçoamento da educação dita “presencial”. (p. 275, grifos dos 
autores) 

 

Desta forma, este capítulo procura elucidar a educação a distância de acordo 

com a literatura, organizado em subcapítulos. O primeiro, o segundo e o terceiro 

deles estabelecerão um breve histórico da educação a distância no mundo e no 

Brasil, abordando em seu contexto os primeiros atos de ensino a distância, as 

iniciativas e os instrumentos, chegando por fim à demonstração de quais foram as 

transformações ocorridas, além da legislação específica desta modalidade. E o 

quarto subcapítulo visa fornecer subsídio para discussões acerca da relação da 

formação do professor e a postura do aluno na modalidade a distância. 

 

1.1  EAD NO MUNDO: BREVE HISTÓRICO 

 

Definir a modalidade EAD não é tarefa fácil, mesmo porque a imagem que se 

tem destes cursos é que eles estejam ligados apenas ao ambiente virtual, como se 

não houvesse a possibilidade de interação, como a troca de informações entre 

professores, entre alunos e entre ambos os grupos em atividades síncronas, que 

acontecem simultaneamente e não apresentam defasagem de informação. Além 

disso, muitas outras nomenclaturas distintas podem surgir com o mesmo significado, 
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que em sua maioria envolvem a mesma prática, mas em ambiente corporativo como 

o e-learning7, por exemplo. 

Para Mattar (2011, p. 3), “A EAD é uma modalidade de educação, planejada 

por docentes ou instituições, em que professores e alunos estão separados 

espacialmente e diversas tecnologias de comunicação são utilizadas”. 

Apesar de a internet ser considerada diretamente a grande explosão, nota-se 

que a educação a distância é mais antiga do que se pensa, e é possível dividir a 

história desta modalidade em três grandes gerações (porém, não há consenso neste 

caso, pois alguns teóricos indicam quatro ou até mesmo cinco gerações). Para este 

trabalho, será considerada a divisão em três gerações, iniciando-se a primeira 

geração com os cursos por correspondência, a segunda geração, com o uso de 

novas mídias, como rádio e TV, principalmente durante a década de 1970, sendo 

direcionado a cursos técnicos e especialização, e em seguida o curso escolar 

sequencial, e por último, a terceira geração, com a EAD online, que se vale das 

novas tecnologias relacionadas à Web e ambientes interativos online (MAIA E 

MATTAR, 2007). 

Quando se pensa na divisão em quatro gerações, considera-se a primeira 

aquela dos cursos por correspondência baseada em textos impressos ou escritos à 

mão; a segunda geração é caracterizada pelo uso da televisão e do áudio; a terceira 

é caracterizada pela utilização multimídia da televisão, texto e áudio e a quarta 

geração que organiza os processos educativos em torno do computador e da 

Internet (BATES, 1995). Já na divisão em cinco gerações considera-se que a 

primeira está relacionada aos cursos por correspondência; a segunda geração é 

relacionada ao ensino por meio da difusão por rádio e televisão; a terceira é a 

proposta das Universidades Abertas; a quarta geração considera a experiência de 

interação por áudio e videoconferências com transmissão simultânea por telefone, 

satélite, cabo e redes de computadores e a quinta é a que envolve o ensino e 

aprendizagem online, com base nas tecnologias da internet. (MOORE e KEARSLEY, 

2011). 

                                                           
7 Abreviação de “eletronic learning” é o ensino não presencial transmitido apenas através de meios 
eletrônicos, tendência atual de treinamento, aprendizagem e formação continuada no setor 
empresarial.  
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Nunes (2009) indica que a primeira notícia que se tem desta modalidade foi 

um anúncio de aulas por correspondência, datado de 1728, em que Caleb Phillips 

enviava suas lições, semanalmente, para os alunos inscritos. O curso foi anunciado 

na Gazeta de Boston. Assim, “Toda pessoa da região, desejosa de aprender esta 

arte, pode receber em sua casa várias lições semanalmente e ser perfeitamente 

instruída, como as pessoas que vivem em Boston” (CASTILHO, 2011, p. 23). Já em 

1840 há o oferecimento de cursos de taquigrafia, também por correspondência. Em 

1880 há o oferecimento, na Austrália, de cursos a distância para a população que 

vivia em localidades distantes e em meados do século 20, universidades como 

Cambridge e Oxford, passaram a oferecer cursos de extensão a distância. Aliás, é 

da Inglaterra uma das universidades referência no oferecimento e estudos a 

distância, a Open University, do Reino Unido, criada em 1969 e que começou a 

oferecer seus cursos em 1971. Cabe ressaltar que o sucesso desta instituição teve 

repercussão, inclusive, no Brasil, por representar um modelo de referência para a 

modalidade EAD. 
 

O quadro 1, a seguir, indica datas e eventos da história da educação a 

distância pelo mundo: 
 

Quadro 1 – Histórico da EAD 
1728 – marco inicial da Educação a Distância: anunciado um curso pela Gazeta de 
Boston, na edição de 20 de março, ministrado pelo Prof. Caleb Philipps; 
 
1800 – oferecimento do sistema de ensino por correspondência no Canadá; 
 
1829 – Hans Hermod, diretor de uma escola de línguas da Suécia, publica o 
primeiro curso por correspondência pelo Instituto Líber Hermondes; 
 
1833 – também na Suécia, oferece-se a oportunidade de estudos através do 
correio; 
 
1843 – o inglês Isaac Pitman (sagrado cavaleiro e agraciado com o título de Sir) cria 
um novo método de taquigrafia que era ensinado por correspondência, através do 
uso de cartões postais; 
 
1856 – Charles Toussaint e Gustav Langenscheidt criaram a primeira escola de 
ensino de idiomas por correspondência, em Berlim, na Alemanha; 
 
1873 – Anna Eliot Ticknor criou, em Boston, a Society to Encourage Study at Home, 
uma escola para “estudo em casa”, nos Estados Unidos; 
 
1880 – oferecimento de cursos preparatórios para concursos públicos, pelo Skerry’s 
College, de Edimburgo, Escócia. 
 
1884 – a empresa britânica Foulkes Lybch lança o curso de contabilidade por 
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correspondência “Correspondence Tuition Service”. 
 
1891 – atendendo ao pedido dos professores, a Wiscosin University os autorizou a 
organizar cursos por correspondência em extensão universitária; 
 
1891 – inicia-se em Scarton, na Pensilvânia, o International Correspondence 
Institute, com cursos sobre segurança no trabalho de mineração, sob a 
responsabilidade de Thomas J. Foster; 
 
1892 – inicia-se o oferecimento de cursos por correspondência por parte da 
Pennsylvania State University; 
 
1892 – no Departamento de Extensão da Universidade de Chicago, nos Estados 
Unidos da América, é criada a Divisão de Ensino por Correspondência para 
preparação de docentes; 
 
1895 – Joseph W. Kniep iniciou os cursos de Wolsey Hall utilizando o método de 
ensino por correspondência, em Oxford. 
 
1910 – a Queensland University inicia programas de ensino por correspondência, 
na Austrália; 
 
1922 – inicia-se o oferecimento de cursos por correspondência na União Soviética; 
 
1935 – o Japanese National Public Broadcasting Service inicia seus programas 
escolares pelo rádio, como complemento e enriquecimento da escola oficial; 
 
1946 – a primeira Universidade Aberta da história é criada, na África do Sul; 
 
1947 – inicia-se a transmissão de aulas da Faculdade de Letras e Ciências 
Humanas de Paris, França, por meio da Rádio Sorbonne; 
 
1948 – elaborada, na Noruega. a primeira legislação que regulamenta o 
oferecimento de ensino por correspondência; 
 
1951 – nasce a University of South Africa, atualmente a única universidade a 
distância da África, que se dedica exclusivamente a desenvolver cursos nesta 
modalidade; 
 
1956 – a Chicago TV College inicia, nos Estados Unidos, a transmissão de 
programas educativos pela televisão, influenciando outras universidades do país a 
criar unidades de ensino a distância, baseadas no uso da televisão;  
 
1960 – nasce a Tele Escola Primária do Ministério da Cultura e Educação, na 
Argentina, que integrava os materiais impressos à televisão e à tutoria; 
 
1968 – é criada a University of South Pacific, uma universidade regional que 
pertence a 12 países-ilhas da Oceania;  
 
1969 – fundação da Open University, no Reino Unido, modelo mais moderno que o 
da África do Sul e que é referência para o mundo, em ensino a distância; 
 
1972 – criação da Universidad Nacional de Educación a Distancia na Espanha; 
 
1974 – fundação da Fernuniversität na Alemanha; 
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1977 – fundação da Universidad Nacional Abierta na Venezuela; 
 
1978 – fundação da Universidad Estatal a Distancia na Costa Rica; 
 
1979 – criação do centro de ensino dirigido na Universidad de La Habana, em 
Cuba; 
 
1979 – fundação da Universitas Terkuba (universidade aberta) na Indonésia; 
 
1982 – abertura da East Asia Open University em Macau, na China; 
 
1982 – inauguração da Andhra Pradesh Open University, na Índia; 
 
1984 – implantação da Open Universiteit na Holanda; 
 
1985 – fundação da Associação Europeia das Escolas por Correspondência (AEEC) 
- (instituição que reúne mais de 500 escolas de ensino a distância de 65 países); 
 
1985 – implantação da Indira Gandhi National Open University, na Índia. Já formou 
242.000 alunos;  
 
1987 – fundação da Associação Europeia de Universidades de Ensino a Distância 
(EADTU); 
 
1988 – fundação da Universidade Aberta (UAb) de Portugal; 
 
1990 – implantação da rede Europeia de Educação a Distância, baseada na 
declaração de Budapeste; 
 
1992 – aprovação, pelo Parlamento, da Bangladesh Open University – BOU.   
Fonte: adaptado de Castilho (2011, p.25-26) 

 

A partir das instituições e acontecimentos indicados anteriormente, a 

Educação a Distância se consolidou e é oferecida atualmente em mais de 80 países 

em programas formais e informais de ensino, com um campo de ação de alcance 

mundial. 
 

1.2 EAD NO BRASIL: ORIGEM 
 

No Brasil, o Instituto Monitor8, que teve sua fundação em 1939, e o Instituto 

Universal Brasileiro9, fundado em 1941, são considerados como as primeiras 

instituições a trabalhar com a EAD por meio de cartas por correspondência e de 

materiais enviados pelo correio. Eram oferecidos cursos técnicos (transações 

imobiliárias, secretariado entre outros) e profissionalizantes (corte e costura, 

eletroeletrônicos, cabeleireiro etc.), que capacitavam os alunos para o mercado de 

                                                           
8Disponível em: http://www.institutomonitor.com.br/ (acesso em agosto/2013) 
9Disponível em: http://www.institutouniversal.com.br/ (acesso em agosto/2013) 

http://www.institutomonitor.com.br/
http://www.institutouniversal.com.br/
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trabalho além dos cursos supletivos de 1° e 2° graus, considerando, principalmente 

aqueles que, por vários motivos – falta de tempo, distância – não podiam frequentar 

a escola regular. Essas Instituições existem até hoje, porém, além da 

correspondência pelos correios, procuram adequar seus cursos em ambiente online 

como a maioria daqueles oferecidos atualmente na modalidade a distância.  
 

As instituições, conforme indicado, atuam, nos dias de hoje, nos ambientes 

online, e é possível acessar as informações sobre cada uma em suas páginas na 

internet, inclusive sobre a sua criação e mudanças. A seguir, a figura 1 ilustra a 

página da história do Instituto Monitor, e a figura 2, a página da história do Instituto 

Universal Brasileiro. 
 

 
Figura 1 – História do Instituto Monitor.  
Fonte: http://institutomonitor.com.br/Quem-somos.aspx 
 

 

http://institutomonitor.com.br/Quem-somos.aspx
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Figura 2 - História do Instituto Universal Brasileiro  
Fonte: http://www.institutouniversal.com.br/historia.php?IUB 
 

Antes das instituições, porém, conforme indica Alves (2009), já existiam 

anúncios em jornais oferecendo cursos por correspondência na cidade do Rio de 

Janeiro no Brasil, por volta de 1900. Esses eram cursos de datilografia ministrados 

por professores particulares. Em 1904 ocorreu a instalação das Escolas 

Internacionais, unidade de ensino estruturada formalmente, que era filial de uma 

organização norte-americana – essa instituição existe até hoje. O estudo era por 

correspondência, o material didático enviado pelos correios e os cursos voltados 

para a área de comércio e serviços. Como na maioria dos outros países – Estados 

Unidos da América, Suécia, Canadá, Alemanha e Inglaterra entre outros – a 

experiência em EAD começou com o ensino por correspondência, e no Brasil essa 

modalidade permaneceu absoluta durante cerca de vinte anos. 

Em 1923, nota-se uma mudança nesse cenário a partir da fundação da Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro, em que se tem a possibilidade da educação popular 

por meio da difusão de conteúdos utilizando uma nova ferramenta. Desde esse 

período foram implantados vários programas com a mesma perspectiva, como o 

Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação, em 1937. O SENAC, 

que iniciou suas atividades em 1946, também teve cursos ministrados pelas ondas 

http://www.institutouniversal.com.br/historia.php?IUB
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do rádio, quando desenvolveu, em 1950, nas cidades de São Paulo e Rio de 

Janeiro, a Universidade do Ar, que atingia 318 localidades. Em 1961 há o 

oferecimento de cursos por transmissões de rádio, por parte do MEB – Movimento 

de Educação de Base, organismo vinculado a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil – CNBB.   

Além dos cursos por correspondência e pela difusão no rádio, cabe 

mencionar o uso da televisão como instrumento para fins educativos de forma muito 

positiva. Em 1967, o Código Brasileiro de Telecomunicações determina que se 

devessem transmitir programas educativos tanto pelas emissoras de rádio quanto 

pela televisão e neste mesmo ano, o INPE cria o Projeto Saci – Projeto Sistema 

Avançado em Comunicações Educativas, que visava oferecer ao governo subsídios 

para a implantação de um sistema de teleducação. Em 1969 ocorreu a criação do 

SATE – Sistema Avançado de Tecnologias Educacionais que previa a utilização de 

rádio, televisão e outros meios e, nesse mesmo período, o Ministério da 

Comunicação baixou portaria definindo o tempo, gratuito e obrigatório, que as 

emissoras deveriam ceder para a transmissão de programas educativos. No ano 

seguinte, o Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação e Cultura 

elabora o Projeto Minerva que ministra cursos por transmissões de rádio. Em 1972 

foi criado o Programa Nacional de Teleducação – Prontel – mas que não teve longa 

duração, pois nesse mesmo ano surgiu o Centro Brasileiro de TV Educativa, o qual 

foi, em 1981, reestruturado e renomeado como Funtevê. Contudo, no início da 

década de 1990, acabou a obrigatoriedade de as emissoras cederem espaço para a 

transmissão de programas educativos, e, nesse contexto, mesmo sem essa 

imposição, dois projetos positivos criados, permaneceram: os programas da 

Fundação Roberto Marinho (o Telecurso iniciado em 1977, que transmite os cursos 

pela televisão e usa materiais impressos) e a TV Escola. 

Em 1985, inicia-se o uso do computador stand alone (não interligados entre 

si) ou em rede local nas universidades e das mídias de armazenamento (videoaulas, 

disquetes, CD-ROM etc.) como meios complementares de ensino e em 1989, o 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação cria a Rede Nacional de Pesquisa que 

faz uso do BBS – Bulletin Board System –, do Bitnet e do e-mail – ferramentas de 

transporte de mensagens via correio eletrônico. No ano seguinte, intensifica-se a 
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realização de teleconferências (cursos ‘via’ satélite) em programas de capacitação a 

distância. 

Na década de 1990 ocorreu a criação do projeto Um Salto para o Futuro, 

programa dirigido à formação continuada de professores e de gestores da Educação 

Básica, que compõe até hoje a grade da TV Escola (canal do Ministério da 

Educação) utilizando diferentes mídias: TV, telefone, site com publicação eletrônica, 

fórum e e-mail. Nessa década também foi criado o Canal Futura, um canal de 

televisão aberta com programas exclusivamente educativos, um projeto social de 

comunicação e educação, de interesse público, gerado e construído por parceiros da 

iniciativa privada e do terceiro setor. Em 1994 inicia-se a oferta de cursos superiores 

a distância por mídia impressa e no ano seguinte funda-se a Associação Brasileira 

de Educação a Distância (ABED). Em 1996 aprova-se a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e o Decreto nº 1.917, de 27 de maio de 1996 cria a Secretaria de 

Educação a Distância (SEED), que desenvolveu e implantou, como uma de suas 

primeiras ações, o canal TV Escola, televisão pública do Ministério da Educação 

destinada aos professores, educadores e alunos, é uma ferramenta pedagógica que 

visa à complementação da formação dos professores e pode ser utilizada como 

prática de ensino. No próximo ano, criam-se os ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA) e começa a oferta de especialização a distância, via Internet, em 

universidades públicas e particulares. 

Decretos e portarias que normatizam a EaD são elaborados em 1998 

(2494/98, 2561/98) e em 1999 há a criação de redes públicas e privadas para 

cooperação em tecnologia e metodologia para o uso das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (NTIC) na EaD, além do credenciamento oficial de 

instituições universitárias para atuar em educação a distância. 

Na década seguinte alguns eventos relevantes são a Fundação do Centro de 

Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj), a elaboração 

da primeira versão dos referenciais de qualidade para educação a distância, a 

criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a elaboração do Decreto 5622/05 

que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394/96 (LDB). Entre 2006 e 2009 são 

elaborados, modificados e estabelecidos decretos e portarias que normatizam a 

EaD, além da implementação, em 2007, dos Referenciais de Qualidade para a 
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Educação a Distância que define os princípios, diretrizes e critérios a serem 

seguidos pelas instituições que ofereçam cursos nessa modalidade. Em 2011, a 

SEED (Secretaria de Educação a Distância) é extinta, tendo seus programas 

vinculados à SECADI – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão.  

A EAD possibilitou um meio de alcançar professores e alunos com os 

mesmos interesses, porém, sem a necessidade de estarem em um mesmo espaço, 

sendo os mais comuns para a construção dessa interação inicialmente os cursos por 

correspondências que se davam por meio de cartas, a televisão, o rádio, os meios 

computacionais e ultimamente a prevalência da internet em seu processo.  

As grandes mudanças, conforme observado anteriormente, começaram com 

os incentivos públicos após a década de 1990, tendo sua grande explosão após 

2000, quando o Censo da Educação Superior iniciou a coleta de informações sobre 

a modalidade EAD e desde então esta vem se apresentando com crescimento 

constante. Entre os anos de 2003 e 2006, houve um aumento de 571% no número 

de cursos oferecidos na modalidade EAD (de 52 para 349 cursos), sendo 

identificado ainda um aumento de matrículas no montante de 371%, de acordo com 

o Censo da Educação Superior (2009/2010).  

Acessando o Sistema de Consulta de Instituições Credenciadas para 

Educação a Distância e Polos de Apoio Presencial10 é possível conferir quantos 

cursos são oferecidos a distância no país, separados por Estado, curso e município. 

Para cada curso pode-se verificar quais são as instituições que o oferecem. O 

Quadro 2,  a seguir, traz o resumo dessas informações 

Quadro 2 – Quantidade de cursos oferecidos a distância no Brasil, por Estado e municípios 

Estado                Quantidade de cursos 
          em EaD 

    Quantidade de municípios 

AM 81 17 
AC 73 08 
RR 74 15 
AP 64 08 
PA 95 44 

                                                           
10 Disponível em: http://emec.mec.gov.br/   (acesso: agosto/2013). 

http://emec.mec.gov.br/
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MT 93 47 
RO 85 15 
MA 88 42 
TO 90 17 
MT 93 47 
GO 107 63 
DF 100 01 
MS 92 44 
PI 68 36 
CE 86 44 
RN 80 23 
PE 82 51 
PB 86 28 
AL 81 27 
SE 74 32 
BA 109 224 
MG 118 194 
ES 103 42 
RJ 85 54 
SP 127 271 
PR 107 158 
SC 82 82 
RS 100 135 

Fonte: adaptado de http://emec.mec.gov.br/   (acesso: agosto/2013). 

 

O destaque da internet se justifica por ela permitir a transmissão de várias 

mídias como texto, vídeo, áudio, imagens e até interações instantâneas, abrindo 

então a intensidade e efetividade do curso, além da sua abrangência regional, como 

se pode acompanhar no quadro 2, o que permite uma aproximação continental e 

que torna a EAD uma ferramenta importante na difusão de conhecimentos e 

democratização da informação, permitindo tanto o desenvolvimento social quanto o 

tecnológico no país. 

Segundo Silva e Andriola (2012): 

A EaD brasileira segue trajetória semelhante a de outros países, cuja 
expansão ocorre em paralelo ao desenvolvimento e a popularização 
das TIC, concomitante ao despertar governamental para o seu 

http://emec.mec.gov.br/
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potencial como instrumento político para atender as demandas 
crescentes por acesso ao ensino superior, bem como  a formação 
continuada de professores. (p. 375) 

 

A identificação veio a partir de regulamentações legais em diferentes 

níveis, proporcionando às instituições de ensino a capacidade de oferecer a EAD em 

vários segmentos educacionais, como: Fundamental e Médio, Educação Especial, 

Educação de Jovens e Adultos, Educação em Nível Superior e também Pós-

Graduação. 

 

1.2.1 Legislação 

 

Dias e Leite (2010) fornecem uma base sobre os processos legais pelos 

quais passou a educação a distância no Brasil e sua regulamentação, trazendo à 

tona a necessidade e a importância de se entender os paradigmas11 que envolvem a 

educação a distância, não apenas como aspectos de uma evolução tecnológica, 

mas também o amadurecimento legal desta modalidade de ensino. 

Nota-se que a preocupação legal com a modalidade EAD teve início na 

década de 1960 e 1970, praticamente 20 anos após a existência dos primeiros 

institutos especializados em cursos a distância no Brasil12.   

Na Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 197113, capítulo IV, artigo 25, parágrafo 

2, indica-se que “Os cursos supletivos serão ministrados em classes ou mediante a 

utilização de rádio, televisão, correspondência e outros meios de comunicação que 

permitam alcançar o maior número de alunos”. 

 Um dos aspectos interessantes a ser observado nessa linha de tempo é que 

as preocupações com os aspectos legais da EAD tiveram um espaço de quase 30 

anos, ou seja, após a Lei n. 5.692/71, a próxima preocupação foi o Artigo 80 da Lei 

                                                           
11 Na concepção das autoras, os paradigmas referem-se às questões pedagógicas, como a interação 
e a interatividade, as concepções que orientam o ensinar e o aprender em sala de aula e as 
mudanças no papel do professor e do aluno. 
12 Em referência aos Institutos Monitor e Universal Brasileiro fundados em 1939 e 1941, 
respectivamente, como já mencionado. 
13 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm (acesso agosto/2013) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm
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n. 9394 de 20 de dezembro de 199614 e, posteriormente, o de Decreto n. 2.494, de 

10 de fevereiro de 199815, regulamentando o artigo 80 e detalhando a 

caracterização, a certificação e a avaliação nesta modalidade. Quando se observam 

as leis de 1996 e o Decreto de 1998, verificar-se a ampliação das discussões, 

passando de um parágrafo em 1971 para treze artigos em 1998.  

 Segundo a Lei n. 9394/96, em seu artigo 80: 

O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades 
de ensino, e de educação continuada.   
§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime 
especiais, será oferecida por instituições especificamente 
credenciadas pela União. 
§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de 
exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a 
distância. 
§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de 
educação a distância e a autorização para sua implementação, 
caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 
cooperação e integração entre os diferentes sistemas.  
§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que 
incluirá: 
I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de 
comunicação que sejam explorados mediante autorização, 
concessão ou permissão do poder público;  
II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 
III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais. (BRASIL, 1996) 

Esse artigo foi regulamentado pelo Decreto n. 2.494/98, que foi ampliado em 

13 artigos e caracteriza a EAD como:  

uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a 
mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 
apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 
isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 
comunicação.   

 O Decreto indica que a certificação será oferecida por instituições 

credenciadas e o credenciamento, autorização e reconhecimento dos programas de 

                                                           
14 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art92 (acesso agosto/2013) 
15Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/D2494.pdf (acesso 
agosto/2013) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art92
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/D2494.pdf
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EAD serão fixados pelo Ministério da Educação. Também regulamenta a matrícula, 

que, para cursos de ensino fundamental, médio e educação profissional, será feita 

independentemente de escolarização anterior e os exames devem avaliar 

competências descritas nas diretrizes curriculares. 

Após a LDB de 1996, nota-se que a legislação passou a se preocupar mais 

com a estruturação legal dos cursos oferecidos em EAD. Tal fator pode ser reflexo 

do desenvolvimento tecnológico que o país começou a enfrentar nesta época. 

Ressalta-se justamente esse período com a ascensão e massificação das 

tecnologias de informação e comunicação no Brasil, e consequentemente, a 

abertura dos cursos com a modalidade EAD. 

Mendes (2012) traz suas considerações a respeito da legalização e 

normatização da EAD no Brasil: 

Alguns anos após a elaboração dos Decretos n. 2.494 e 2.561, o 
Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, revoga as 
determinações de 1998 e cria uma nova regulamentação para o 
artigo 80 da LDB, distribuída em 37 artigos, bem mais detalhada que 
a constante nos decretos anteriores. Esse decreto apresenta outra 
caracterização para a educação a distância, definindo-a como uma 
modalidade educacional "na qual a mediação didático-pedagógica 
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 
tempos diversos".  A caracterização do Decreto de 2005 apresenta 
uma diferença importante em relação aos documentos de 1998, na 
medida em que retira a expressão "autoaprendizagem" do texto 
e coloca o professor juntamente com o estudante no centro do 
processo de ensino.  O Decreto n. 5.622 prevê que as avaliações e 
algumas atividades (quando previstas na legislação pertinente), 
como estágios, defesas de trabalhos de conclusão de curso e 
trabalhos em laboratórios, sejam presenciais. Tais atividades são 
feitas no polo de apoio presencial, que é definido como "unidade 
operacional, no País ou no exterior, para o desenvolvimento 
descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas 
aos cursos e programas ofertados a distância" (Artigo 12, inciso X, 
alínea 'c'). As demais atividades previstas no curso podem ser feitas 
a distância. (p. 107-108 – grifos meus) 

 

É possível observar, nesse contexto, que a partir da promulgação, em 1996, 

da LDB 9394/96, há o reconhecimento da educação superior a distância (EAD) no 

país. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998 e 
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posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 200516 

e pelo Decreto n° 5.773 de 9 de maio de 200617, que dispõe sobre a exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior. 

E em 2007 o novo Decreto, n° 6.303, de 12 de dezembro18: 
 

Altera dispositivos dos Decretos nos 5.622, de 19 de dezembro de 
2005, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 
5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das 
funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 
educação superior e cursos superiores de graduação e seqüenciais 
no sistema federal de ensino. (BRASIL, 2007) 

 
 Esse Decreto n° 6.303/07 modifica a redação dos artigos 10, 12, 14, 15 e 25 

do Decreto n° 5.622/05, os artigos 5°, 10, 17, 19, 25, 34, 35, 36, 59, 60, 61 e 68 do 

Decreto no 5.773/06 e as Subseções III e IV da Seção III do Capítulo II e os artigos 

42 e 44 do Decreto 5.773/06, além de revogar o artigo 34 do Decreto 5.622/05 e os 

§§ 1° e 2° do artigo 59 do Decreto 5.773/06. 

 

1.3 A EAD NA ATUALIDADE BRASILEIRA 

 

Esta modalidade vem acompanhando o avanço das tecnologias e a 

democratização do acesso à educação, expandindo-se de forma visível não só no 

mundo, mas também no Brasil, a partir do reconhecimento da EAD com a LDB/96, 

pois, até então, a educação a distância era oferecida apenas ao ensino técnico ou 

para jovens e adultos. Ao conquistar novos espaços, tem permitido que o processo 

da educação aconteça de maneira eficiente, buscando formar discentes críticos. 

Nos últimos anos da década de 1990, as universidades atendem as 
demandas específicas, principalmente a de capacitação de 
professores em serviço e de curso de Pedagogia e Normal Superior. 
Foi uma etapa de aprendizagens das instituições públicas e privadas 
e também do Ministério da Educação. Nestes últimos anos surgiram 

                                                           
16 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/decreto/D5622.htm 
(acesso em agosto/2013)  
17 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5773.htm 
(acesso em agosto/2013) 
18 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/decreto/D6303.htm 
(acesso em agosto/2013)  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/decreto/D5622.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5773.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/decreto/D6303.htm
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formatos novos de cursos, que juntaram diversas tecnologias e a 
possibilidade de atender a milhares de alunos simultaneamente 
(MORAN, 2009, p. 19). 

Na modalidade EAD no Brasil os projetos pedagógicos dos diversos cursos e 

instituições podem apresentar várias combinações de linguagens, objetos de 

aprendizagem e recursos tecnológicos e educacionais. De acordo com o perfil do 

aluno, o objetivo pedagógico do curso e o investimento possível para o projeto, 

esses elementos poderão ser combinados definindo-se a forma, metodologia e 

tecnologia a serem utilizadas. No país, há três modelos de ensino que predominam, 

mas não são estanques, podendo ser combinados tanto entre si quanto com outras 

mídias e que propiciam encontros presenciais, ou não, de acordo com a escolha 

institucional.  

Nesse sentido, Moran (2009) apresenta os modelos teleaula, vídeo-aula e 

WEB. Estes modelos podem ser divididos em dois grupos, os que utilizam as 

teleaulas, sejam gravadas ou presencias, e aquele em que a comunicação é 

exclusivamente via Web. Indica-se, na sequência, o enfoque de cada um dos 

modelos relacionados. 

Na teleaula, em que há a presença do professor de forma mais tradicional, as 

aulas são transmitidas via satélite, ao vivo, para os polos de apoio presencial uma 

ou duas vezes por semana. Os alunos reúnem-se em telessalas nesses polos para 

assistir à transmissão e podem encaminhar perguntas ao professor, que opta por 

respondê-las ou não, selecionando-as de acordo com a relevância em função do 

tempo de que dispõe para tratar do tema. Depois dessa teleaula, normalmente em 

outra sala, realizam atividades em grupo para aprofundar o estudo da temática 

indicada pelo professor, sendo monitorados pelo professor-tutor ou monitor local. Os 

discentes costumam receber materiais impressos e atividades individuais para 

realizar durante a semana, sendo supervisionados pelo professor-tutor online. Para 

este modelo, o professor pode contar com o uso de recursos como apresentações 

em Power Point, trechos de vídeos e uso de lousa digital, se a instituição fornecer 

essa ferramenta. Os textos bases das aulas são disponibilizados em Guias de 

Estudos que podem ser impressos ou digitais (CD-ROM, DVD, pen-drive, internet). 

Além dos textos e ferramentas, os alunos acessam o portal do curso na internet e 

recebem, no ambiente virtual de aprendizagem do portal, informações 
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complementares, outros materiais, além de fazerem a interação (via fórum ou chat) e 

encaminharem as atividades para correção. No AVA o aluno também pode assistir 

novamente à teleaula, que fica disponível através de um link. 

Na vídeo-aula, há produção audiovisual e impressa pronta, com teleaulas 

gravadas e apresenta dois modelos, sendo um semipresencial, em que o discente 

pode ir uma ou várias vezes ao polo e o tutor presencial supervisiona as atividades, 

além de ser responsável pela exibição do vídeo da aula. No outro modelo, online, os 

alunos recebem CD ou DVD ou acessam a internet (WEB) para assistir a aula, 

fazem as atividades que são entregues para o tutor online via ambiente virtual de 

aprendizagem e só comparecem ao polo para realizar a avaliação que é, 

obrigatoriamente, presencial.  

Na WEB, o conteúdo é disponibilizado via internet. Os alunos recebem os 

materiais via WEB e impressos, e interagem via webconferência. Também apresenta 

dois modelos, um totalmente virtual, em que a orientação dos alunos é feita a 

distância pelos AVAs, como Moodle, Blackboard, Teleduc e outros e não há polos de 

apoio presencial. E o modelo semipresencial, replicado pelas universidades 

públicas, sob a orientação da UAB (Universidade Aberta do Brasil) em que os alunos 

podem ir aos polos e podem tirar dúvidas com o tutor online ou com o tutor 

presencial.  
 

Vianney (2008), apresenta os cinco modelos de EAD em funcionamento no 

Brasil entre os anos de 1994 e 2008. O primeiro modelo é chamado de Tele-
educação via satélite e sua descrição indica a geração e transmissão de tele-aulas 

com recepção em franquias ou tele-salas. Suporte de tutoria presencial e on-line aos 

alunos, com entrega de material didático impresso ou em meio digital (CD) ou on-

line, via internet.  

O segundo modelo, Polo de apoio presencial (semipresencial) aponta, na 

sua descrição, o atendimento aos alunos em locais com infraestrutura de apoio para 

aulas e tutoria presencial, e serviços de suporte como biblioteca,  laboratório de 

informática. Uso de materiais impressos de apoio, ou de conteúdos em mídia digital 

(CD ou on-line). 

O terceiro modelo, Universidade Virtual, descreve o uso intensivo de 

tecnologias de comunicação digital para o relacionamento dos tutores com os 
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alunos, e destes entre si com. Bibliotecas digitais e envio aos alunos de material 

didático impresso ou digitalizado. Os tutores atendem remotamente aos alunos a 

partir da unidade central da instituição. Os locais de apoio aos alunos são utilizados 

apenas para realização de provas. 

O quarto modelo, Vídeo-educação, descreve o atendimento aos alunos em 

vídeo-salas com equipamento para reprodução de aulas pré-gravadas, material 

didático impresso como apoio às aulas em vídeo. Tutoria presencial e on-line. E o 

último modelo, conhecido como Unidade Central, é descrito como um sistema onde 

a unidade central da instituição recebe regularmente a visita dos alunos para 

atividades presenciais de práticas de laboratório. A tutoria é feita de maneira remota 

durante o período de oferta das disciplinas de base conceitual. 

 

Franca (2009) salienta que, apesar de haver outros tipos de modalidades de 

EAD no Brasil, a maioria dos modelos contemporâneos são aqueles que envolvem 

hipermídia, com o uso de hiperlinks, ou seja, a EAD se utilizando da rede online, a 

linguagem empregada em sincronia com o cyber espaço. 

O modelo empregado na instituição alvo desta pesquisa, conforme indicado no 

capítulo a seguir, é o que Vianney indica como “Tele-educação via satélite”, o 

modelo “Teleaula” em que as aulas acontecem ao vivo e são transmitidas via satélite 

e os alunos podem interagir com o professor, enviando suas dúvidas e comentários 

sobre as aulas, além de ouvir as colocações de seus pares que estão em outras 

regiões do país, possibilitando a interação e colaboração na construção do 

conhecimento, de forma coletiva, como aconteceria em sala de aula. O uso da 

televisão, nesse caso, contribui com a comunicação, pois o aluno recebe o som e a 

imagem do professor, sua fala e fisionomia, sentindo-se participante efetivo do 

processo de forma estimulante. Além da aula, os alunos interagem nos fóruns, em 

que debatem coletivamente as colocações postuladas pelo professor, esclarecendo 

dúvidas e incentivando a reflexão de forma cooperativa, promovendo a 

aprendizagem de forma colaborativa e autônoma. A colocação dos alunos, de forma 

geral, indica como diferencial positivo os encontros presenciais no polo, quando 

essas aulas acontecem.  

Ainda no contexto online, Franca (2009) rememora que na década de 1990 

surgiram muitos ambientes hipermidiáticos (os ambientes virtuais de aprendizagem): 
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WebCT, WebFuse, TopClass, Mallard e Bloackboard. Após o ano 2000, algumas 

universidades brasileiras passaram a desenvolver o que chamaram de suas próprias 

plataformas online. Recentemente outra linguagem passou a ser divulgada, 

apresentando softwares livres de código aberto, sendo eles: Moodle, Teleduc e 

Atutor. 

Algumas ferramentas auxiliares ainda são fundamentais, na troca de material 

e interação como, por exemplo, os CD-ROM, DVD ROM etc., além de apostilas, 

exercícios digitalizados, imagens, videoaulas, softwares diversos e, principalmente, 

a internet. 
 

1.4 O PROCESSO DE APRENDIZAGEM: A POSTURA DO ALUNO NA 
MODALIDADE EAD  
 

Considerando a necessidade de preparo do aluno e da sua participação 

constante na educação a distância, mais do que na modalidade presencial, bem 

como o envolvimento e a responsabilização do sujeito, parte-se da premissa de que 

na modalidade EAD a responsabilidade pela construção do conhecimento não é só 

do professor, uma vez que a postura do aluno que faz um curso a distância precisa 

ser modificada ou repensada, pois é requisito básico ter maior envolvimento com os 

estudos, organização em relação ao tempo e à forma de estudar, além do 

desenvolvimento de habilidades específicas para acessar o curso via ambientes 

virtuais de aprendizagem. Sobre isso Belloni (2003) afirma que: 
 

Por suas características intrínsecas, por sua própria natureza, a EaD, 
mais do que as instituições convencionais de ensino superior, poderá 
contribuir para a formação inicial e continuada destes estudantes 
mais autônomos, já que a auto-aprendizagem é um dos fatores 
básicos de sua realização. (p.39) 
 

Em outras palavras, a aprendizagem desse aluno requer aspectos como 

autonomia, motivação, domínio das ferramentas, e, ainda, sensação de 

pertencimento ao grupo.  

A autonomia do aluno está relacionada à sua capacidade de tomar decisões 

sobre o seu próprio aprendizado, escolhendo a melhor forma de estudar, os horários 

mais adequados, o desenvolvimento de um plano de estudos e a busca por outros 

espaços ou recursos de informação quando aqueles indicados pelo professor não 
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forem suficientes. Já a motivação não pode ser ensinada, precisa ser adquirida, mas 

algumas iniciativas podem ajudar neste processo, como o estímulo dado ao aluno 

pela interação, o encorajamento para que participe das atividades, o aproveitamento 

das suas considerações e dos seus comentários por parte do professor. 
 

1.4.1 O Aluno da EAD e a Autonomia Necessária para a Aprendizagem 
 

A partir da evolução das TICs e do uso dos computadores no âmbito 

educacional, ocorre uma mudança em relação ao paradigma tradicional, em que as 

potencialidades vão além da simples exposição do/ao conteúdo, atribuindo um papel 

mais ativo aos discentes, que favoreça a colaboração e cooperação por meio da 

interação entre os participantes do espaço digital e que os conteúdos aprendidos 

sejam relacionados ao cotidiano do aluno. Segundo Demo (2000) “muito mais 

relevante do que dominar tecnicamente a natureza é saber o que fazer da vida” e “a 

aprendizagem é marcada profundamente por esta virtude: trabalha os limites em 

nome dos desafios e os desafios dentro do limite”. (p. 9, grifos do autor). 
 

Ainda segundo o autor, “melhor que ficar ouvindo aulas meramente 

reprodutivas é elaborar e pesquisar a partir do que está disponível” (DEMO, 2000, p. 

11). E essa se torna a proposta da EAD, uma aprendizagem que vai além do 

domínio de algumas habilidades que visam a reproduções e que permitam a 

formação com competência por parte do sujeito aprendente, que leve à autonomia 

em relação aos estudos, ampliando seus conhecimentos e que este sujeito seja 

parte integrante desse processo, pesquisando, questionando e pensando 

criticamente, considerando o olhar e a vivência do discente, para que ele possa 

observar e analisar a sua realidade.  

Nessa modalidade, o aluno não pode assistir a uma teleaula como se 

estivesse vendo televisão. Ainda que as aulas sejam transmitidas por um sistema 

eletrônico de reprodução de sons e imagens de forma instantânea, sua postura e 

percepção precisam ser diferenciadas, uma vez que a atenção requerida é distinta 

considerando-se o espaço da sala de aula, quando se pode pedir ao professor para 

retomar a sua fala, ampliar a explicação, fazer digressões em relação ao tema 

tratado, além da necessidade premente de preparação prévia, através da leitura dos 

materiais indicados e pesquisas pessoais, quando de encontros síncronos da 
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modalidade, pois sua participação ativa é de extrema relevância não só para a sua 

própria formação, bem como para a do grupo de estudos do qual ele faz parte. 

A EAD permite e promove autonomia e conscientização por parte deste 

sujeito em relação a como administrar seus estudos, confeccionar e entregar as 

atividades, respeitando os prazos e datas indicados, pois o sistema não aceita 

entregas posteriores ou em atraso. Portanto, participar de um curso nesta 

modalidade significa comprometer-se com o curso e não apenas associá-lo a um 

compromisso, conscientizando-se da oportunidade de crescimento pessoal, 

profissional e social que o curso lhe oferece. 

Dessa forma, um curso a distância, gera uma flexibilização tanto de tempo 

quanto de espaço para estudos e pesquisa, pois os materiais ficam disponibilizados 

no ambiente virtual de aprendizagem para acesso a qualquer momento e em 

qualquer local, de forma síncrona ou assíncrona, além da possibilidade de uso da 

internet como fonte inesgotável de investigação, busca e seleção de outras 

informações. Para isso, o discente se vale das orientações do professor que prepara 

o material didático, seleciona textos e orienta essa pesquisa indicando links e sites 

diversos, além da bibliografia virtual, materiais complementares e a discussão em 

grupos sobre a temática apresentada, o que permite a construção e a aquisição do 

conhecimento de forma mais participativa.  

Para que essa participação efetiva seja proveitosa, o aluno se vale da 

“interatividade, caraterística ténica que significa a possibilidade de o usuário interagir 

com um máquina” (BELLONI, 2003, p. 58). Para que essa interatividade seja 

possível, entretanto, o aluno precisa se adequar a novos espaços e linguagens 

diferenciadas, decodificando e interpretando diferentes objetos de aprendizagem 

(OA) – pela definição de Behar (2009) qualquer material digital (vídeos, sons, 

animações etc.) que possua objetivo educativo, ou seja, com embasamento 

pedagógico. Esses objetos de aprendizagem combinam a utilização de recursos 

pedagógicos e o envolvimento de aspectos pedagógicos. 

O aluno pode ter de interagir, então, com três categorias de OA. Esses 

objetos podem ser: simples, que são aquelas que necessitam de pouca interação do 

usuário com o objeto;  intermediários, que possuem interação limitada e, apesar de 
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serem multimidiáticos, em muitos casos, são apenas fontes de informação; 

complexos, que formam uma unidade e possibilitam maior interação do usuário com 

o objeto. As duas primeiras categorias podem ser combinadas entre si, tornando-se 

complexas. (ibid.) 

A figura 3, a seguir, indica os exemplos de OA de acordo com cada categoria.  

 

 

Figura 3 – Classificação dos objetos de aprendizagem 
Fonte: Adaptado de Machado, Longui e Behar. In: Behar 2009 (org.), p. 64. 
 

 

Desse modo, o discente pode gerir o tempo que irá disponibilizar para os 

estudos, conhecer e dominar as ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem, 

para que possa usufruir das tecnologias e objetos de aprendizagem disponíveis, da 

melhor forma possível, e fazer delas um meio de comunicação e troca de 

experiências efetiva. A obrigação do aluno é ler e ver todo o material teórico a ele 

direcionado, pois essa é a base para o início da construção dos novos 

conhecimentos a serem adquiridos. Também se torna necessário refletir e debater 

sobre os conteúdos oferecidos, pesquisar fora do ambiente acadêmico sobre os 

temas relacionados a esses conteúdos, interagir com outros participantes do curso e 
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até mesmo com pessoas de seu convívio, expondo de forma consciente, objetiva e 

sincera suas reflexões e opiniões sobre os temas tratados e sobre as exposições de 

outros participantes do curso, além de elaborar todas as atividades propostas, pois 

elas são fundamentais no processo de troca e construção do conhecimento. 

Conforme Kenski (2003): 

Participando, colaborando, reconhecendo e sendo reconhecida por 
seus pares, a pessoa que atua intensamente na comunidade virtual 
sente seu poder, desenvolve suas potencialidades comunicacionais, 
libera seus talentos. Mais ainda, socialmente integrada na equipe, a 
pessoa dimensiona sua participação de acordo com os valores e 
regras em jogo, realiza trocas e aprende muito mais do que o foco 
específico de seu interesse. Aprende a conviver em grupo, a 
colaborar e respeitar as pessoas, a falar e a ouvir (ainda que ambos 
ocorram em intercâmbios escritos), a superar conflitos, a expor 
opiniões, a trabalhar com pessoas que não conhece 
presencialmente, mas com as quais se identifica no plano dos 
interesses e idéias (p. 115, parênteses da autora) 
 

  Assim como nos cursos presenciais, o aluno da EAD necessita que a prática 

pedagógica não se restrinja à mera transmissão de conteúdos, pois espera poder 

contar com um professor como se este fosse um “recurso” (BELLONI, ano, p. 39).  

Nas palavras da autora, o aluno deve ser “considerado como um ser autônomo, 

gestor de seu processo de aprendizagem, capaz de autodirigir e autorregular este 

processo” (ibid., p. 40), pois é coparticipante e coautor na sua formação acadêmica, 

histórica, cultural e social. A aprendizagem se torna múltipla, com mais informações 

a serem absorvidas pelo aluno, e o professor torna-se o mediador que se comunica 

com o educando e, através de diferentes meios e recursos, auxilia no processo de 

localização, catalogação e assimilação dos conteúdos, que podem ser 

disponibilizados como objetos simples, os textos para leitura, como objetos 

intermediários, os vídeos ou apresentações que o professor indica para o aluno ou 

os objetos complexos, como sites interativos que apresentam design e estruturas 

complexas e diferenciadas e exigem interação por parte do usuário. 

Ainda em relação à autonomia do aluno, Dias e Leite (2010) ao abordar os 

aspectos pedagógicos da EAD, mencionam a importância da interatividade, da 

interação, e da produção dos saberes em rede entre outros aspectos. As autoras 

tratam também das concepções de ensino e aprendizagem – objetivista, subjetivista, 

cognitivista e sócio-histórica – na perspectiva do sujeito apreendente. Para tanto, 
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focalizam com base em Preti (2000) as “dimensões que a autonomia assume 

enquanto uma ação educativa no processo de ensino aprendizagem”. (PRETI apud 

DIAS e LEITE, 2010, p. 70).  

Na dimensão ontológica, a autonomia é vista como conquista a partir do 

amadurecimento do homem e de sua interação com o outro; na política, ressalta-se 

o compromisso ético-profissional e o envolvimento; na afetiva, salienta-se a 

confiança em si mesmo quando da capacidade de aprender de maneira autônoma e 

usando o princípio de educar o outro e a si mesmo, de forma interativa e lúdica; na 

metodológica, propõe-se a dinâmica de leitura em três momentos: aproximação, 

reflexão-diálogo e reelaboração; na técnico-instrumental, exercita-se a apropriação 

do texto e sua aplicabilidade; e na operacional, exigem-se ações organizacionais 

considerando recursos e tempo e disponíveis e a autoavaliação contínua por parte 

do aprendiz. (ibid. p. 70-71). 

Pela experiência na modalidade EAD, percebe-se que nem sempre é possível 

aprender apenas através da supervisão de um professor, pois os momentos 

assíncronos, em que o aluno estuda sozinho, são considerados como momentos de 

construção do conhecimento, também, por isso a importância da autonomia vista 

anteriormente. As experiências vivenciadas cotidianamente, em geral bastante 

complexas, auxiliam no processo de aprendizado, bem como as discussões que se 

operam, com os pares, nos ambientes virtuais ou nos encontros síncronos. Essas 

discussões e encontros permitem conhecer outras e novas realidades, vivências e 

situações que desafiam o aluno a novas interpretações e entendimentos dos fatos 

com os quais ele se confronta e aplicar, na prática, o conhecimento teórico que ele 

está adquirindo.  
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2 – EAD NA INSTITUIÇÃO PESQUISADA 
 

“A educação exige os maiores cuidados,  
porque influi sobre toda a vida.”  

(Sêneca). 
 

O desenvolvimento do tema se organiza com o estudo contextualizado da 

instituição pesquisada, indicando o histórico e o modelo de Educação a Distância 

escolhido, com vistas a evidenciar o processo de aprendizagem do aluno, no Curso 

de Letras/EAD, da instituição. 

 

2.1 O MODELO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA INSTITUIÇÃO 

   

Retomando a importância da EAD na democratização do ensino, destaca-se a 

inserção da Instituição de Ensino Superior Particular localizada no Grande ABC. 

Faz-se relevante indicar a história da EAD na Instituição para contextualizar a partir 

de que ponto ela se insere nesta modalidade. Conforme Sathler e Azevedo (2009):  
 

[...] a EAD marca um novo capítulo da instituição, caracterizada pelo 
compromisso com os valores éticos cristãos, pela qualidade do 
ensino e por sua inserção na vida da comunidade, em especial na 
região do ABC Paulista e Grande São Paulo. A expansão de serviços 
na modalidade a distância abriu um novo cenário de atuação em 
nível nacional e até internacional. (p. 145) 

 

Um marco importante foi o credenciamento da instituição como Universidade 

em agosto de 1997, época em que foi criado um núcleo de discussão e pesquisa 

sobre EAD, ligado ao curso de Letras, constituído por três professoras do curso, no 

âmbito da Faculdade de Educação e Letras desse estabelecimento de ensino. Os 

dois anos seguintes foram de suma importância para o desenvolvimento dessa 

modalidade, pois a instituição carecia de uma base tecnológica para avançar.  
 

(...) passo importante foi dado no final de 1998, com a apresentação 
e aprovação do Plano Emergencial Tecnológico, que permitiu um 
salto qualitativo no processo de modernização institucional (...) em 
março de 1999, criou-se a Diretoria de Tecnologia e Informação 
(DTI), ligada à Direção Geral do..., que se tornou responsável pela 
articulação das principais ações na área de tecnologia (...) também 
em 1999 foi criado o Grupo de Trabalho de Educação a Distância, 
com atribuições consultivas e servindo de órgão de apoio às 
decisões institucionais sobre o tema. (ibid., p. 145-146) 
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Nos anos subsequentes, a instituição continuou realizando ações que 

fomentaram a implantação da modalidade a distância, pesquisando, promovendo 

cursos de capacitação, organizando encontros para discutir a EAD.  

De acordo com Penterich (2003, p.146), em 1998 inicia-se a linha de pesquisa 

Educomídia, vinculada à pós-graduação “strictu sensu” em Comunicação Social, 

integrada à disciplina Teletrabalho, Teleformação, relacionada aos estudos dos 

processos comunicacionais aplicados à EAD, conduzida por um professor da Pós-

Graduação em Comunicação e acontece a apresentação e aprovação do Plano 

Emergencial Tecnológico da instituição, que permitiu considerável salto qualitativo 

no processo de modernização institucional. No ano seguinte cria-se a DTI – Diretoria 

de Tecnologia e Informação – ligada à Direção Geral, responsável pela atuação 

integrada institucional no que se refere ao tema da tecnologia, além da realização da 

primeira reunião do GT-EAD, formado por representantes das áreas acadêmica, 

administrativa e tecnológica, composto inicialmente por 6 pessoas e idealizado para 

existir como um órgão consultivo que colabora na discussão político-institucional da 

EAD na instituição.  

O “I Encontro de EAD”, voltado aos interessados da comunidade institucional, 

realizou-se em março de 2000 e levou à criação do Centro de Educação Continuada 

a Distância – CEAD, que tem entre seus objetivos trabalhar pela estruturação de 

propostas, demandas e projetos voltados a EAD, e a partir da criação deste, criou-se 

o Núcleo de Educação a Distância (NEAD), uma das áreas do CEAD. Além disso, 

realizou-se, em 2001, o primeiro Curso de Capacitação Docente (CAPDOC) em 

EAD, para professores indicados pelas direções das Faculdades que compõem a 

instituição pesquisada. Tais cursos, além de outras capacitações específicas para 

professores, que contemplam o viés tecnológico e didático-pedagógico, continuam 

sendo oferecidas semestralmente. Ainda em 2001, lança-se o FITNESS (Fluência 

em Tecnologia da Informação) – um programa de capacitação tecnológica online, 

oferecido aos funcionários técnico-administrativos e docentes da instituição e inicia-

se o processo de tradução e localização do produto TTE (Tutorial Técnico para 

Educadores), em parceria com a empresa canadense Vital Knowledge. O TTE é um 

curso que visa capacitar educadores para utilizar a tecnologia em sala de aula a 
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distância. Além das ações aqui discriminadas, outras também foram realizadas, mas 

essas se tornaram convergentes e aprofundaram a discussão sobre a EAD. 

Em 2004, ocorreu o credenciamento da instituição, pelo MEC, para a oferta de 

cursos de Pós-Graduação lato sensu a distância e, em 2006, o credenciamento 

nacional para oferecimento de cursos de graduação na modalidade a distância pela 

portaria MEC 1.770/96. Neste mesmo ano, teve início a atividade em EAD com o 

oferecimento de seis cursos de graduação em oito polos de apoio presencial que 

recebiam 694 alunos, atendidos por 11 professores tutores na interação via 

ambiente virtual. Atualmente, a instituição oferece 15 cursos de graduação em 37 

polos de apoio presencial19 que recebem 10.300 alunos, atendidos por 311 

monitores nos polos, 66 professores auxiliares e 105 professores temáticos de curso 

e 6 monitores a distância.  
 

O monitor do polo, chamado de monitor presencial, está subordinado à 

coordenação do polo e dialoga com os professores auxiliares. Uma de suas funções 

é monitorar as teleaulas organizando  as atividades, acompanhando os alunos 

durante a teleaula e a aula-atividade. Esse monitor precisa ser graduado na área do 

curso em que atua. O professor auxiliar faz a mediação com os alunos a distância, 

orientando o ensino, motivando a participação, acompanhando e avaliando os 

estudantes, respondendo suas dúvidas e auxiliando-os nas dificuldades referentes 

às atividades que são por eles desenvolvidas, além de devolver as atividades 

corrigidas com os comentários críticos pertinentes. 
 

Já o professor temático tem, entre suas atribuições, planejar, selecionar e 

organizar o conteúdo das suas aulas, além de ministrar as teleaulas e interagir com 

alunos durante esse período, bem como manter essa interação no momento da 

aula-atividade, em fóruns e atividades semanais que tenham sido propostas e é o 

responsável pela elaboração dos critérios de avaliação das atividades semanais e 

das provas presenciais obrigatórias realizadas pelos alunos e corrigidas pelos 

professores auxiliares.  
 

                                                           
19 Definido, de acordo com o Decreto 5.622/05, como "unidade operacional, no País ou no exterior, 
para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos 
cursos e programas ofertados a distância" 
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O monitor à distância atua como facilitador do trabalho dos professores e 

coordenadores do curso, auxiliando os  docentes e a coordenação no processo 

administrativo-pedagógico  do curso, bem como nas entregas de tarefas, além de 

fazer a mediação com o aluno, dando suporte técnico-administrativo. Esse monitor 

fica alocado na sede da instituição.  
 

Além disso, a instituição conta com uma estrutura administrativa e uma 

pedagógica que se relacionam a partir do Núcleo de Educação a Distância, estando 

assim estruturada: 1 Coordenador Geral, 1 Assessor administrativo, 1 Coordenador 

de Capacitação; 1  Supervisor de Produção de materiais; 3 Analistas de Assessoria 

Pedagógica; 2 estagiários de capacitação; 3 assistentes de produção de materiais; e 

4 estagiários de produção de materiais. Quanto à Coordenação Geral de Educação 

a distância, os atores atuantes são: 1 Coordenador de Expansão de Unidades; 1 

Coordenador de Relacionamento com Polos; 1 Coordenador de Auditoria e 

Qualidade de Processos; 1 Assistente de Expansão; 3 Assistentes de 

Relacionamento com polos. 
 

No modelo EAD adotado pela instituição pesquisada, os alunos participam de 

um encontro presencial semanal no polo de apoio presencial, quando é transmitida a 

teleaula20. Além dessa teleaula e como preparação para ela, os alunos recebem 

material de apoio específico, tanto em formato impresso quanto virtual, recebido 

através do ambiente virtual Moodle. No início do semestre letivo, os alunos recebem 

o Guia de Estudos impresso, o qual traz textos introdutórios que apresentam 

brevemente os conteúdos, conceitos e questões fundamentais sobre cada uma das 

temáticas a serem desenvolvidas ao longo do semestre. Semanalmente são 

disponibilizados via AVA (Moodle) o roteiro visual da aula que permite aos alunos 

acompanharem a teleaula e serve, posteriormente, como resumo dos conteúdos 

tratados pelo professor temático (em formato PPT). 

                                                           
20 O professor temático dá a aula no estúdio da sede, com auxílio de recursos audiovisuais, 
transmitida ao vivo, via satélite, para os polos, em que a turma acompanha a aula, juntamente com o 
monitor, em uma sala multimídia equipada com aparelhos de recepção e projeção de imagem 
(computador de recepção de sinal de teleaula, projetor, telão e equipamento de som adequado) e um 
computador para comunicação dos alunos com a equipe docente, o qual é utilizado pelo monitor 
presencial. 
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No dia da teleaula, e ainda de forma presencial, os alunos participam da aula-

atividade (que pode acontecer antes ou após a teleaula21), momento em que 

realizam, em grupo, atividades planejadas pelo professor responsável pela temática 

e são acompanhados pelos monitores22. Este momento é importante por permitir a 

discussão do tema abordado e a troca de experiências, seja entre alunos do mesmo 

polo, seja entre alunos de polos diferentes, quando há a proposta da realização de 

fóruns de discussão sobre o assunto da aula, os quais buscam, justamente, valorizar 

a participação do aluno atuando de forma dinâmica e propositiva na sua formação e 

na formação dos seus pares, além de permitir a troca de experiências e informações 

sobre a regionalidade, pois cada aluno participa trazendo as informações de sua 

região.  
 

Complementando a lista de materiais de apoio, os discentes recebem o 

planejamento semanal, no qual são apresentados os conteúdos relativos à temática 

a ser abordada pelo professor temático e as leituras e atividades a serem realizadas 

pelos discentes para aprofundar o tema estudado. Algumas destas atividades do 

planejamento semanal são solicitadas para entrega, corrigidas pelos professores-

auxiliares e compõem o plano de avaliações do curso.  
 

Nesse plano, que permite um processo avaliativo contínuo, além das 

atividades do planejamento semanal, também consta a avaliação presencial 

indicada como “prova presencial individual integrada”, a qual se constitui como 

instrumento obrigatório de avaliação da aprendizagem em cursos de educação a 

distância de acordo com a legislação, conforme o inciso 2 do artigo 4° do Decreto 

5622 de 2005. Essa prova busca, de forma geral, integrar os conteúdos estudados 

ao longo do semestre e responde por mais de 50% da nota do aluno para cada 

módulo – no caso do curso de Letras, objeto deste estudo, são abordados quatro 

módulos por período.  

                                                           
21 A teleaula e a aula-atividade são realizadas em horários alternados, mensalmente. Em um mês, 
primeiro os alunos assistem à teleaula, depois realizam a aula-atividade, e no mês seguinte, primeiro 
fazem a discussão da aula-atividade para depois assistirem à teleaula. 
22 Para este período de atividades, os polos dispõem de laboratórios de informática para os quais os 
alunos se dirigem para realizar as atividades, trabalhos, uso da internet para pesquisa acadêmica e 
consulta ao AVA/Moodle. 
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Esta divisão por módulos atende ao estabelecido no PPI (2008-2012) da 

instituição pesquisada, o qual orienta os módulos como sendo uma configuração de 

organização curricular flexível. Tal organização [...] 

 
 

se configura em núcleos comuns e específicos para exploração de 
temas, de conteúdos problematizadores e integradores, seminários, 
projetos e ações profissionais, de programas de aprendizagem, de 
forma a evidenciar a interdisciplinaridade e assim assumir 
competências necessárias para o futuro profissional. (p.79) 

 

Esses módulos são pensados, ao longo do curso, para atender à concepção 

de uma matriz curricular voltada para a formação que pondera a compreensão deste 

percurso formativo, dos conteúdos abordados e das habilidades e competências 

necessárias para a formação do discente, permeando a relação ensino-pesquisa-

extensão de forma organizada e integrada. A importância dessa tríade é a relação 

que vai além da sala de aula, em que a formação do discente considera a sociedade 

em que ele está inserido, pensando soluções para os problemas e dificuldades que 

a comunidade apresenta, estimulando o pensamento crítico do aluno que está sendo 

formado, não apenas do aspecto profissional, mas considerando a sua atuação 

como cidadão competente.  

Conforme já indicado, os materiais são disponibilizados aos alunos no 

ambiente virtual de aprendizagem Moodle23, mas para acessar esse ambiente é 

preciso ser um usuário cadastrado e com o registro de um login – ou nome de 

usuário – e senha previamente liberados. São várias as categorias de profissionais e 

usuários que podem acessar o ambiente virtual, mas elas precisam ser liberadas 

pelo administrador do sistema. Dentre as categorias possíveis de acesso, elencam-

se: os administradores, que podem acessar todos os espaços e modificá-los de 

acordo com as necessidades de instalação; os criadores de curso/suporte, que 

podem criar novos cursos no ambiente; os professores/tutores/moderadores, que 

podem acessar os cursos em que ministram aulas e têm permissão para editar 

materiais, incluir ou remover atividades e arquivos, além da correção de trabalhos e 

lançamento de notas; os monitores, que podem acessar determinadas atividades 

de um curso e corrigir tarefas, verificar notas e faltas, mas não alterar o conteúdo de 

                                                           
23 Informações sobre o ambiente foram elaboradas a partir do AVA Moodle da instituição 
pesquisada. 
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um curso; os alunos, que podem acessar todas as informações, atividades e 

materiais do curso; os usuários, que podem acessar o ambiente e as informações 

da tela inicial do curso e os visitantes, que podem observar o conteúdo dos cursos, 

mas não podem participar de atividades avaliativas específicas, bem como dos 

fóruns24.  

Além das diferentes categorias e possibilidades de acesso, o Moodle permite 

a criação de três formatos de curso: social – baseado na interação entre os 

participantes e não em conteúdos estruturados; semanal e modular – ambos 

estruturados e centralizados na liberação de conteúdos e na descrição de 

atividades. Para o modelo semanal, informa-se o período total do curso e o ambiente 

divide o período automaticamente em semanas. Para o formato modular, informa-se 

a quantidade de módulos. 

O Moodle permite, também, a criação de grupos entre os participantes do 

curso: nenhum grupo – quando não há divisão; grupos separados – quando as 

atividades, mensagens e participações de outros grupos ficam disponíveis apenas 

para grupos específicos e grupos visíveis – quando cada integrante participa das 

atividades do seu grupo, mas pode visualizar atividades e participantes de outros 

grupos.   

Esse ambiente virtual possibilita o acréscimo de dois tipos de conteúdos: 

recursos – utilizados pelos editores da página do curso e atividades – que podem 

ser realizadas pelos alunos.  

Os recursos possíveis são:  

• criar uma página de texto simples – para apresentar algumas informações 

– deve-se nomear o texto que vai aparecer para o aluno (Nome), preencher o 

Sumário (breve descrição do curso/atividade) e escrever o conteúdo a ser 

visualizado no campo Texto Completo; 

• criar uma página web – os mesmos campos e recursos da página de texto 

simples, mas a edição é feita no editor do Moodle, o que permite uso de 

recursos de editor de texto; 

• link a um arquivo ou site – os campos  Nome e Sumário são iguais aos 

anteriores, mas no campo Localização, indica-se o endereço da página na 

                                                           
24 Esses diferentes usuários do sistema remontam aos profissionais da EAD indicados pelo MEC em 
seus Referencias de Qualidade para Educação Superior a Distância. 
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internet que se deseja acessar. Para acesso a arquivos, esses precisam ser 

carregados no sistema; 

• visualizar um diretório/pasta – os cursos têm um gerenciador de arquivos e, 

quando se deseja que o aluno acesse um bloco de arquivos variados, usa-se 

a ferramenta para liberar o acesso a esse diretório ou pasta que já contém os 

materiais previamente carregados; 

• inserir rótulo – um texto simples colocado na semana ou tópico que pode 

ser usado para organizar o espaço. 

As atividades possíveis são: 

• Fórum – uma única discussão simples: único tópico em uma página; 

cada usuário inicia uma discussão: cada participante pode abrir um tópico 

e responder as mensagens dos outros tópicos abertos; fórum geral: cada 

participante pode abrir quantos tópicos quiser; fórum P/R (perguntas e 
respostas): o professor coloca uma ou mais questões como um tópico e 

cada aluno responde a este tópico, resolvendo as questões;  

• Tarefas – indicadas para envio de atividades ao ambiente: modalidade 

avançada de carregamento de arquivos – podem ser encaminhados até 10 

arquivos no mesmo campo; texto online – produção de textos no próprio 

ambiente virtual; envio de arquivo único – apenas um arquivo pode ser 

encaminhado. Esse campo de tarefas também permite a atribuição de notas 

para atividades entregues pelo sistema ou não; 

• Wiki – coleção de documentos criados de forma coletiva no ambiente 

virtual. Cada aluno pode ter o seu wiki e receber a colaboração dos colegas 

ou pode-se ter um documento único de wiki para uma turma completa; 

• Glossário – forma de apresentar definições relacionadas ao curso e os 

tópicos podem ser inseridos e avaliados pelo professor ou pela turma. Os 

autores do glossário podem ser todos os alunos da turma; 

• Questionário – permite ao professor criar e configurar testes de múltipla 

escolha, verdadeiro ou falso, correspondência e outros tipos de perguntas. 

Cada tentativa é corrigida automaticamente e o professor pode optar por 

fornecer feedback e/ou mostrar as respostas corretas; 
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• Lição – publica o conteúdo de forma flexível e consiste em um certo 

número de páginas, sendo que cada uma, normalmente, termina com uma 

questão e uma série de possíveis respostas. Dependendo da resposta 

escolhida pelo aluno, ou ele passa para a próxima página ou é levado de 

volta para uma página anterior. 

• Chat – permite comunicação online em tempo real, em grupos, mas precisa 

ser marcada com antecedência, para que todos os participantes estejam ao 

mesmo tempo conectados.  

No curso de Letras da instituição pesquisada não é possível o acesso como 

visitante, o ambiente é dividido em tópicos – que indicam cada semana de aula. Os 

recursos liberados aos alunos, utilizados com maior frequência, são o acesso ao 
diretório – pasta onde são postados os slides (PPT) que serão utilizados na aula, 
arquivos simples – o planejamento semanal e as diversas atividades a serem 

realizadas e entregues pelos alunos – e rótulos – onde são indicadas informações 

variadas aos alunos. As atividades costumam ser o envio de arquivo de tarefa e a 

participação no Fórum “uma única discussão simples” no formato “nenhum 

grupo”, para que todos os alunos dos vários polos possam interagir entre si e com o 

professor temático que está ministrando a aula. Além desse Fórum de discussão, os 

alunos podem acessar dois modelos de Fórum Geral – um com informações 

institucionais ou sobre o curso e outro em que ele pode enviar as dúvidas sobre o 

tema trabalhado na semana de aula. Além destes recursos, também há a abertura 

de um chat que fica disponível, durante o período da teleaula e da aula-atividade, 

para a comunicação entre os monitores de polo e os professores auxiliares e 

temáticos. No próximo item, encontra-se um quadro dos campos disponíveis no 

AVA. 

Dentre as principais justificativas para o uso do AVA Moodle, que é o padrão 

nos cursos EAD da instituição, estão a liberação, aos alunos, de atividades diversas 

em períodos predefinidos; a inclusão de fóruns de notícias e de dúvidas, a 

possibilidade de interação acentuada entre os diversos atores do universo do curso 

e o registro de todos os acessos, atividades e participações dos alunos que 

permitem avaliação contínua do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, o 

acompanhamento é ativo e real.  
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2.2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA MODALIDADE A DISTÂNCIA NO 

CURSO DE LETRAS NA INSTITUIÇÃO PESQUISADA 

 

Para a formação efetiva do professor na modalidade a distância do Curso de 

Letras da instituição, o aluno precisa passar por determinadas etapas e depende de 

ferramentas específicas. Conforme já mencionado, o aluno EAD deve ser 

comprometido com seus estudos, deve ter autonomia e disciplina e segundo o 

Projeto Pedagógico do Curso de Letras - PPC (2012): 
 

o curso comunga dos princípios (da instituição) que contemplam a 
educação como um processo voltado para a formação humanística, 
valorizando a participação autônoma e crítica das pessoas na 
sociedade, habilitando-as a contribuir para o bem comum na medida 
plena de suas capacidades e valorizando as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão não como um fim, mas como um meio para uma 
formação crítica e continuada do conhecimento, aperfeiçoando o 
processo de formação individual para uma atuação responsável e 
comprometida com o desenvolvimento social. (p. 2) 

 
 

 A proposta do curso é proporcionar ao graduando competências e habilidades 

que permitam a ele atuar como professor de línguas e vivenciar o processo do curso 

a distância, utilizando recursos das TICs disponíveis, visando promover a cidadania 

responsável e um ser humano mais crítico e reflexivo de seu papel de professor. 

Essa proposta se apresenta em consonância com o PPI (2008-2012): 
 

 

Entendemos que são desafios da (instituição): abrir-se aos novos 
desafios da relação Educativa perpassados pelas exigências da 
cultura pós-moderna, tecnológica e globalizada e que estão a exigir 
criatividade gestora e pedagógica; proporcionar uma qualidade de 
educação que possibilite aos estudantes universitários, que aqui se 
formam, desenvolverem-se não apenas como profissionais 
competentes e criativos, mas também como cidadãos competentes e 
críticos; manter-se ativa no processo de sua construção identitária (p. 
71) 

 

  

Este professor que se está formando na EAD precisa, entre outras ações, 

valorizar a língua e a literatura como instrumentos de interação e inserção social, ao 

refletir sobre as linguagens verbal e não verbal, em diferentes situações de uso, 
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interpretando corretamente textos e contextos, adquirindo uma postura crítica em 

relação aos fatos da língua,  vai atuar no campo da reflexão teórica e crítica sobre o 

material linguístico e literário, fazendo uso das novas tecnologias, em um processo 

permanente de atualização. Esse o objetivo da ação pedagógica. Essas colocações 

estão em concordância com os desafios do PPI, que propõe a formação de 

“cidadãos competentes e críticos”. 

Para tal formação, o aluno tem à sua disposição vários materiais organizados 

especialmente para o planejamento semanal da aula-atividade, do Guia de Estudos 

e do roteiro visual, que são os materiais elaborados pelos professores temáticos, 

responsáveis pelas disciplinas. Esses materiais são disponibilizados semanalmente 

no AVA Moodle, em um campo específico para a semana da aula, com exceção do 

Guia de Estudos, o qual, por trazer os temas comuns a cada semana/aula/tema, 

além de ser disponibilizado impresso aos alunos, fica em um primeiro campo de 

materiais disponível no ambiente Moodle.  

Além desses materiais, pode ser solicitada a entrega de atividades de 

aprofundamento (chamadas de portfólios) e atividades avaliativas que se encontram 

nos planejamentos semanais. Essas atividades são indicadas no sistema e há um 

prazo estabelecido para que sejam cumpridas, sendo que o campo para a entrega 

de cada atividade é aberto e fechado, de forma automática, pelo sistema, nas datas 

apontadas pelos professores. Os alunos participam, também, semanalmente, da 

aula-atividade, em que se propõem fóruns de discussão da temática estudada na 

semana da aula. Esses fóruns são acompanhados pelos professores temáticos, de 

forma síncrona, durante o período específico da aula-atividade.  

Somando-se às atividades avaliativas, o aluno realiza avaliações presenciais 

obrigatórias individuais, sendo duas por semestre, cada uma abarcando assuntos 

relacionados a dois módulos específicos estudados no semestre.  

A seguir, o Quadro 5 apresenta um campo de aula fictício, buscando 

demonstrar o que os alunos têm à sua disposição no AVA. 

 
Quadro 3 – Campos disponíveis ao aluno no AVA Moodle 

 Aula 1 – Aula Exemplo de materiais (data da aula) 
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Nome do módulo/tema/professor 
 

 Chat (específico para participação de monitores e professores-auxiliares e 

temáticos durante o período da teleaula/aula-atividade)  

 Planejamento Semanal (Arquivo disponibilizado em PDF) 

 Aula Atividade (Arquivo disponibilizado em PDF) 

 Apresentação de slides (Pasta com arquivos disponibilizados em PDF) 

 Link de Teleaula (depois que a aula acontece, ao vivo, ela é disponibilizada, 

por link, para os alunos assistirem novamente) 

 Fórum de Dúvidas da Semana (para dúvidas relacionadas com a temática 

da aula – Fórum Geral) 

 Fórum da Aula-atividade (para participação de alunos e professores 

temáticos no momento da aula-atividade – Fórum uma única discussão 

simples) 

 Envio do Portfólio – Módulo (indicado no planejamento – Tarefas – 

modalidade de carregamento de arquivos) 

 Envio da Atividade Avaliativa (indicada no planejamento – Tarefas – 

modalidade de carregamento de arquivos) 

 

As atividades, sugestões de leituras e de participações diversas são algumas 

das ferramentas utilizadas no curso que permitem a formação deste aluno, futuro 

professor. A diversificação das atividades realizadas é “modelo indispensável à 

estruturação do currículo e [...] princípio acadêmico que implica reconhecer e 

incorporar outras formas de aprendizagem e de formação presentes na realidade 

social” (PPI, 2008-2012, p. 32-33). A proposta do trabalho, que além de trazer os 

elementos formadores do curso, influem na formação digital, com o uso das 

tecnologias de forma diversa, pode ser percebida com o uso do Moodle, pois 

comporta novas formas de estudo e o uso de conexões diferentes daquelas a que o 

aluno já está habituado para construir seu conhecimento.   

O PPC (2012), a despeito disso, define que: 

 

http://metodistasp.eduead.com.br/eduead/mod/url/view.php?id=67117
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A matriz estabelece um caminho pedagógico em que o discente 
possa formar um pensamento crítico e criar um arcabouço teórico, 
possibilitando melhor compreensão da aplicabilidade da reflexão 
crítica do uso da língua no seu cotidiano profissional.  Esta matriz 
está alinhada aos novos paradigmas da educação, apontando para a 
interdisciplinaridade como um princípio norteador dos processos de 
ensino/aprendizagem da linguagem. (p. 30) 

 

Além das atividades já indicadas, há exigências legais, como a realização de 

estágios, bem como a elaboração de um trabalho de conclusão de curso, que seja 

de ordem prática-reflexiva, sobre uma das temáticas estudadas ao longo da 

formação do discente. Essas atividades se caracterizam como um momento 

privilegiado pela possibilidade que o aluno tem de conviver de perto com outras 

realidades e pela articulação entre teoria e prática. 

A formação deste aluno/professor se dá, então, a partir da realização de 

várias tarefas e atividades que se articulam com os temas estudados no curso e 

consideram a questão da interdisciplinaridade. Esses temas permeiam vários 

estudos em diferentes esferas sendo que na primeira, os estudos estão voltados 

para a Literatura, uma vez que a partir dela ocorre a compreensão das questões 

históricas, econômicas e culturais e se relacionam com os estudos linguísticos que 

contemplam a evolução da língua e os processos de construção dos discursos, 

permitindo a compreensão de que as palavras estão relacionadas com as ideias, os 

sentimentos e o contexto. A Esfera 2 inclui temáticas de estudo ligadas à formação 

do professor de língua (materna e estrangeira) e literatura, que se inter-relacionam 

novamente por meio da interdisciplinaridade e do diálogo. Há a contribuição da 

didática e das diferentes tendências pedagógicas, permitindo uma reflexão sobre a 

prática do ensino de línguas em sala de aula. As aulas específicas de Psicologia da 

Educação abordam as funções, os objetivos, as finalidades e as contribuições da 

Psicologia para o contexto educacional, considerando as relações e as interações 

entre alunos e professores, mostrando quem é este sujeito, aluno, e como ele se 

apresenta no contexto do espaço escolar, tanto político quanto cultural e social, e 

dos outros espaços em que o mesmo está inserido. Na Esfera 3 estão contidas as 

temáticas que dão conta da formação geral do aluno e, assim como ocorre no 

interior das esferas 1 e 2, tais temáticas estão também organizadas 

interdisciplinarmente e em constante diálogo. Pensando na formação do indivíduo, 
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há a temática de Filosofia, por meio da qual o aluno poderá diferenciar os conceitos 

sobre ética, moral e cidadania, podendo discutir e refletir sobre os princípios que 

fundamentam as ações humanas. Os conteúdos de formação cidadã estão 

localizados nos primeiros semestres da matriz curricular, integrando-se com os 

demais módulos do curso.  Entre os conteúdos de “Eletivas de Formação Cidadã”, 

de caráter obrigatório, destaca-se o oferecimento do conteúdo curricular “Por uma 

Sociedade Inclusiva – LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais”.  

Os teóricos que fundamentam cada uma dessas temáticas foram escolhidos 

por sua importância e contribuição no estudo de cada uma das áreas contempladas 

visando permitir aos graduandos a reflexão e análise crítica das temáticas a partir da 

bibliografia selecionada, considerando a necessária visão múltipla de mundo.  

A metodologia utilizada no desenvolvimento das atividades do curso pauta-se 

pela participação ativa, que estimula o exercício do pensamento e da reflexão, 

considerando-se o contexto em que o aluno está inserido. No processo de 

construção do saber, a leitura e a pesquisa devem ser elementos fundamentais 

durante o curso e atividades extraclasses. Para que tal metodologia se concretize, 

são utilizadas ferramentas comunicacionais como o fórum de discussões da aula-

atividade, a possibilidade de envio de mensagens para os professores, caso haja 

dúvidas sobre o conteúdo do tema estudado e o envio de dúvidas para um fórum 

específico, que é disponibilizado semanalmente no campo da aula.  

Como síntese, o objetivo é que o aluno formado no curso de Letras tenha, ao 

longo do processo da sua formação, adquirido o instrumental necessário para 

analisar estruturas da língua, empregá-las adequadamente, bem como 

compreender, avaliar, produzir e revisar textos de gêneros variados, com postura 

crítica em relação a fatos da língua seja do ponto de vista sincrônico, seja 

diacrônico, e reconhecer as diferenças culturais e interculturais com base nas teorias 

literárias.  
   

2.2.1 O Processo de Avaliação no Curso 
 

Um dos questionamentos que se imbricam na modalidade é a proposta de 

avaliação, que está, inclusive, contemplada em Lei, através do Decreto Nº 5.622, de 

19 de Dezembro de 2005, em seu artigo 4°, item II, que considera a “realização de 
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exames presenciais” para fins de promoção. O parágrafo 1° deste artigo indica que 

os “exames... serão elaborados pela própria instituição de ensino credenciada, 

segundo procedimentos e critérios definidos no projeto pedagógico do curso” e o 

parágrafo 2 expõe que “Os resultados dos exames citados no inciso II deverão 

prevalecer sobre os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de 

avaliação a distância”. 

Conforme o PPI (2008-2012) da instituição de ensino superior pesquisada, o 

processo avaliativo deve ser contínuo e realizado em diversos momentos e 

formatos, permitindo ao educando rever seu percurso educacional ao longo do 

desenvolvimento do programa estabelecido para o semestre. Guiada pelo PPI, e em 

consonância com o Decreto 5.622/2005, a avaliação nos cursos a distância 

contempla três formas complementares: diagnóstica, formativa e somativa. A 

diagnóstica permite visualizar o perfil dos estudantes ingressantes na intenção de 

orientar as práticas pedagógicas dos cursos. Na avaliação somativa, são atribuídos 

conceitos para o desempenho do educando por meio de instrumentos específicos, 

tomando-se em conta as outras dimensões do processo avaliativo. Já a avaliação 

formativa busca analisar e compreender o desempenho de cada aluno gerando 

efeitos de regulação dos processos de aprendizagem. Observa-se no Projeto 

Pedagógico do curso de Letras, sobre o item “avaliação formativa”, que estas são 

“as tarefas solicitadas por cada tema e que estarão disponíveis no ambiente virtual 

de aprendizagem (plataforma)”, sendo que estas atividades, bem como as 

avaliações somativas, são corrigidas pelos professores auxiliares. 

 Para a correção das atividades avaliativas, os professores auxiliares seguem 

um parâmetro geral, de forma classificatória, indicando os tipos de erros – de 

conteúdo ou de forma – de acordo com o gabarito elaborado pelos professores 

temáticos. Pressupõe-se que a correção feita pelos professores auxiliares considera 

o comprometimento do aluno e sua participação efetiva no curso, ou seja, tudo o que 

permeia a sua avaliação: forma, conteúdo e contexto, em consonância com o que 

aponta Álvarez Méndez (2002): 
 

Avaliamos para conhecer quando corrigimos construtiva e 
solidariamente com quem aprende, não para confirmar ignorâncias, 
desqualificar esquecimentos, penalizar aprendizagens não-
adquiridas. Quando os professores agem como corretores que 
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explicam e comunicam razoavelmente, são fonte de aprendizagem 
mediante a informação compreensível e argumentada que devem 
fornecer nessa tarefa. (p. 82) 

 

Essa correção segue o parâmetro da avaliação formativa na medida em que 

objetiva um pensamento crítico, pautado prioritariamente na escrita, pois as 

atividades realizadas pelos alunos são de cunho dissertativo, o que os desafia a 

refletir e argumentar.  

Segundo Demo (2000): “Parece cristalina a idéia que o aluno aprende 

reconstruindo o conhecimento com mão própria, ora de maneira individual, ora 

coletiva. Precisa ter a chance de errar, de discutir, de testar, de achar soluções 

próprias, de divergir e de argumentar.” (p. 26) 

Pensando nesta necessidade, entende-se que por meio da avaliação 

formativa mantém-se o foco na aprendizagem dos alunos, e o professor se torna 

facilitador do processo educativo. 
 

O aluno não chega a construir sua autonomia sem torna-se sujeito de 
suas próprias propostas. O professor, por sua vez, não está aí para 
facilitar as coisas, ou repassar o conhecimento a ser apenas copiado 
e reproduzido, mas para desafiar os alunos. Professor “facilitador” 
não é quem facilita as coisas, mas quem orienta o processo 
reconstrutivo, tendo no aluno a figura central. (DEMO, 2000, p. 32) 
 

Nesse sentido, é possível afirmar que a avaliação formativa pode motivar os 

alunos a construírem seu conhecimento de maneira autônoma, atuando com 

competência e responsabilidade. Cabe destacar que esse é o formato de avaliação 

utilizado no curso de Letras da instituição pesquisada. 

Para Azevedo e Gonçalves (2005) a avaliação não se restringe aos limites e 

medidas do rendimento escolar, pois ela precisa  
 

abarcar o indivíduo em todas as suas dimensões (cognitivas e não 
cognitivas) no contexto educacional, a fim de que um juízo de valor 
possa ser feito sobre os efeitos da educação formal junto ao 
indivíduo como um todo, seus conhecimentos, suas aptidões, suas 
atitudes e interesses, traduzindo o mais fielmente possível a 
realidade do sistema educacional, tanto no desempenho individual ou 
de grupos de alunos quanto na descrição global do sistema. 

 

Para que se possa “abarcar o indivíduo em todas as suas dimensões” não se 

pode considerar apenas o conhecimento adquirido de forma pontual, necessitando-
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se considerar o amadurecimento dos alunos da modalidade a distância. O cuidado 

em avaliar a qualidade dos seus textos deve ser especial, pois além de apontar os 

problemas estruturais de língua e de uso da norma culta, espera-se poder lhes 

mostrar, por meio dos comentários inseridos em suas atividades, todos os aspectos 

que podem ser aperfeiçoados.  

No curso de Letras/EAD, realizam-se as correções das atividades avaliativas 

a partir de três níveis: no primeiro, os professores devem atentar para o conteúdo da 

atividade que foi desenvolvida; no segundo, devem verificar se o formato textual foi 

respeitado, pois cada gênero exige diferentes tipos de comunicação; e por fim, no 

terceiro, devem ser consideradas as questões gramaticais. 

Fazendo um breve resgate do que foi apresentado até este momento do 

trabalho, alguns aspectos merecem ser evidenciados como o uso do Moodle, 

enquanto espaço de trabalho e estudos e suas possibilidades de acesso, 

diversidade de atividades a disposição dos atores atuantes na EAD; a equiparação 

de oportunidades para regiões onde muitos alunos não teriam condições de cursar o 

ensino superior, o que contribui para a formação de profissionais em várias 

localidades, de forma interativa e dinâmica, permitindo a eles aprofundar ou construir 

seus conhecimentos em outras áreas, ou seja, a possibilidade de uma nova 

perspectiva de estudos, ainda que eles estejam geográfica e fisicamente afastados 

de grandes espaços educacionais, evitando um êxodo das regiões em que eles 

moram ou trabalham, e o trabalho sério e consistente da instituição na modalidade 

EAD. 

Os novos recursos possibilitam que cada vez mais alunos possam produzir 

conhecimentos pela democratização do ensino que é viável pela igualdade de 

oportunidades que pode se inserir nesse espaço, em que a educação propõe atingir 

todas as regiões de forma equânime, mas ainda há um questionamento muito 

grande quando se trata de Educação a Distância, principalmente na formação inicial, 

pois a modalidade tende a ser entendida como “aligeirada” ou mesmo “certificadora” 

e não, de fato, formativa. 

Mas para que esses recursos sejam plenamente aproveitados faz-se 

necessária a implantação de uma nova forma de docência, que projete o potencial 
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da educação a distância para os alunos, a partir da sua prática, que precisa ser 

repensada, organizando os conteúdos de maneira diferenciada e incorporando a 

tecnologia na sua metodologia de trabalho, além de compartilhar o trabalho com os 

demais atores que atuam na EAD, sempre de forma colaborativa. Esse trabalho 

conjunto é desafiador para todos os participantes desse processo e exige que se 

pensem novas práticas, que inovem o ensino, aproximem o aluno, considerem as 

tecnologias utilizadas e melhore a qualidade dos materiais produzidos, bem como os 

cursos, de forma geral. A importância da relação entre os diversos atores que atuam 

conjuntamente na EAD pode ser observada na fala de Nunes (2009): 

 

A construção dos processos de ensino e aprendizagem na EAD se 
constitui a partir da elaboração, reelaboração, entrosamento e 
aperfeiçoamento das relações interpessoais de seus inúmeros 
agentes. A heterogeneidade destes diversos profissionais compõe 
um universo de ações, percepções, representações e perspectivas 
que tornaram o objeto de estudo deste trabalho difícil, mas 
extremamente atraente e significativo. (p. 116) 

 

Vale ressaltar o enfoque dado à formação de professores no curso de Letras 

da instituição pesquisada, que retrata a preocupação da formação do sujeito crítico e 

participativo, como prerrogativa de educação geral, ou seja, a preocupação efetiva é 

com a qualidade da formação, que se evidencia quando os sujeitos participantes do 

processo opinam sobre a sua própria formação, o que será visto no próximo 

capítulo. 
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3 – A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

“Ensinar não é transferir conhecimento,  
mas criar as possibilidades  

para a sua própria produção ou a sua construção.”  
(Paulo Freire) 

 
 

O cenário de construção da presente pesquisa é uma instituição de ensino 

superior particular de um município do Grande ABC e contou com a participação de 

alunos e ex-alunos da modalidade a distância do curso de Letras. Para tanto, foram 

enviados questionários online a esses sujeitos juntamente com o convite para 

participarem da pesquisa.  

A opção por esse instrumento de coleta de dados justifica-se com base nas 

concepções de Gil (2008, p. 122) que afirma que a utilização de questionários é 

importante no sentido de que eles possibilitam atingir um grande número de pessoas 

mesmo que dispersas em uma área geográfica muito extensa, garantem o 

anonimato das respostas, permitem que os pesquisados respondam no momento 

que for mais oportuno a eles e não os expõem à influência das opiniões do 

entrevistador.  Além desses aspectos, os procedimentos metodológicos contaram, 

também, com as contribuições de Vieira, Castro e Schuich (2010) por ressaltarem 

que as pesquisas realizadas com o auxílio da internet estão cada vez mais 

populares e permitem a comunicação de muitos para muitos e no tempo escolhido 

pelas pessoas, e ainda que um dos meios de comunicação possível de se utilizar via 

internet é o correio eletrônico, que permite a troca de mensagens de qualquer 

tamanho e o envio de documentos.   

Todos os sujeitos respondentes envolvidos nesta pesquisa receberam um 

Convite para Participação em Pesquisa25 e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido26, que foi encaminhado com o convite. Os sujeitos foram 

identificados como 1, 2, 3, e assim sucessivamente.  

A metodologia empregada neste trabalho, de abordagem qualitativa, foi o 

estudo bibliográfico sobre o tema e a aplicação de um questionário27, com perguntas 

                                                           
25 Conforme Apêndice A. 
26 Conforme Apêndice B. 
27 Conforme Apêndice C.  
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direcionadas, porém abertas28, em que os participantes foram convidados a refletir 

sobre a EAD de forma geral, pensando sobre os vários aspectos que estão 

imbricados nesta modalidade de estudos. No apêndice D, as respostas que 

permitem a “Caracterização dos Sujeitos da Pesquisa” estão localizadas em 

quadros, sendo que cada um deles representa um dos sujeitos respondentes. No 

apêndice E encontra-se, na íntegra, a compilação das respostas das questões que 

indicam considerações sobre o curso, relacionamento com os professores e 

monitores. Para facilitar a visualização e as análises, optou-se por fazer esse 

agrupamento de respostas para cada questão ao invés de manter os questionários 

separados, e a análise relacionada aos dados traz recortes das falas dos sujeitos 

participantes que constam, na íntegra, nesse apêndice.  

Não foram feitas correções ou modificações nas respostas, objetivando 

fidelidade da fala dos participantes. As perguntas foram, em princípio, de caráter 

exploratório, visaram verificar as dificuldades que os alunos tinham em relação à 

modalidade EAD, para em outro momento, caso necessário, se aprofundar as 

colocações dos sujeitos, fazendo uso de entrevistas. No entanto, como mencionado, 

as respostas dos participantes desvelaram consistência e reflexões para além das 

expectativas, o que não demandou a necessidade de entrevistas, uma vez que a 

quantidade e qualidade das informações foram consideradas suficientes para a 

análise.  

 

 

3.1 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Esta seção aborda a compilação das respostas da primeira parte do 

questionário, a “Caracterização dos Sujeitos da Pesquisa”. Para tanto, foi realizada a 

aplicação de um questionário com 16 questões direcionadas, mas abertas, sobre a 

EAD e um quadro que visava delinear o perfil dos participantes. Foram 

encaminhados 20 questionários e 16 sujeitos respondentes fizeram a devolução do 

material com considerações.  

                                                           
28 Gil (2008) indica que este tipo de questão possibilita ampla liberdade de resposta, ainda que haja 
dificuldade para sua tabulação. 
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Apresentando de forma mais clara a proposta da EAD e da interação via 

internet, os questionários foram enviados em arquivo no formato Word via rede 

social (Facebook) e e-mail e a devolutiva foi feita especificamente por e-mail por 

parte de todos os participantes. A escolha por esta forma de encaminhamento 

justifica-se pela dificuldade de os participantes serem entrevistados pessoalmente. É 

oportuno mencionar que a devolutiva dessa quantidade significativa de questionários 

pode ser traduzida como consequência do hábito de realizar tarefas escritas que os 

sujeitos desenvolveram, ou desenvolvem, ao longo da sua formação em EAD, pois a 

escrita é a forma de comunicação comum, cotidiana, vivenciada por esses sujeitos. 

O não estranhamento deste formato de entrevista pode ter ocorrido, também, pela 

experiência na EAD, pois os participantes já estavam habituados, ou estão, a 

receber materiais no formato do arquivo encaminhado e a relação com outros atores 

envolvidos no processo sempre se deu, prioritariamente, via ambientes virtuais. 

Conforme Perrotti (2003) 

  

 
“Com todas as facilidades que oferece, o computador veio resgatar a 
atividade de escrita. Pessoas que há muito não escreviam cartas, 
começaram a receber e-mails e a ter que respondê-los. Executivos 
que nunca haviam se sentado diante de uma máquina de escrever, 
se viram, num curto período de tempo, compelidos a redigir de forma 
clara, objetiva e coerente, no computador colocado em sua sala... 
Professores se viram solicitados a pesquisar na internet, a preparar 
suas aulas em Power Point, a registrar suas atividades em 
programas de computador.” (p. 124).  
 

 

As respostas dos sujeitos participantes da pesquisa demonstram que esse 

resgate da atividade de escrita se construiu e constitui um aprendizado e fez parte 

do processo de construção do conhecimento de cada um. De acordo com Demo 

(2000, p. 31) deve-se “tratar a escrita como processo, tendo em vista que o 

pensamento crítico vive de retomadas, de superação de erros e de produção de 

novos, da aprendizagem permanente” e “a escrita, devidamente elaborada, é ao 

mesmo tempo a chance de fazer pensamento crítico e o produto que comunica os 

resultados do pensamento crítico”. 

Dentre o universo de participantes respondentes, observam-se alunos 

ingressantes desde fevereiro de 2007 até agosto de 2010, que estudam ou 
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estudaram em polos de apoio presencial localizados em São Paulo (região central e 

interior), sendo que um dos participantes, já formado, mora fora do país neste 

momento e, ainda assim, se prontificou a participar da pesquisa. Considerando a 

distância física entre os entrevistados, explica-se o envio dos questionários online 

como forma de instrumentação mais adequada a realização da pesquisa.  

Quanto ao perfil dos pesquisados, as respostas evidenciaram algumas 

informações: os participantes têm idades que variam de mais de 31 a mais de 51 

anos, ou seja, são pessoas mais maduras e que, habitualmente, já têm outra relação 

com os estudos, não tendo sido formados na geração que usa diuturnamente o 

computador. Como o curso escolhido para a pesquisa forma professores para língua 

portuguesa e estrangeira, há alunos de outras nacionalidades que estudam na 

instituição pesquisada, mas nenhum deles foi contemplado nesta pesquisa, sendo 

todos os entrevistados brasileiros. Nota-se, também, que o número de mulheres 

respondentes é maior, o que se reflete, inclusive, nas turmas do curso, em que a as 

alunas são maioria.  

A opção foi por realizar a pesquisa com alunos já formados (alunos que 

ingressaram no curso em 2007, 2008 e 2009) e formandos, caso dos alunos que 

ingressaram no curso em agosto de 2010. A partir desta escolha, considerou-se que 

as respostas poderiam ser diferentes, pelas experiências vividas em momentos 

diferenciados. A maior parte dos participantes está concentrada na faixa dos anos 

de 2008 e 2009. Em 2008 ocorreu na instituição o maior número de alunos 

matriculados no curso de Letras EAD.  

Dentre todos os participantes, apenas um dos pesquisados indicou não 

possuir computador em casa, precisando, portanto, de outras formas e espaços para 

acessar o sistema e realizar as atividades propostas no curso.  Porém, como todos 

os sujeitos participantes, com exceção de um, que está no exterior, vive ou trabalha 

na região da Grande São Paulo e interior, o acesso aos meios eletrônicos é 

facilitado, o que não acontece com alunos e estudantes de regiões mais distantes do 

País, como é o caso de Porto Velho, ou até localidades como Eldorado (interior de 

São Paulo), em que o polo de apoio presencial da aldeia quilombola é o único lugar 

em que há computadores disponíveis para acesso ao curso. 
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Todos os pesquisados indicaram já ter formação prévia, sendo que muitos 

deles consideraram a própria graduação no curso de Letras. Em outros casos, foram 

outras formações, sendo que um deles, inclusive, relatou formação com experiência 

em EAD na mesma instituição e, pela experiência positiva que teve, optou por fazer 

um novo curso nesta modalidade.   

Observou-se que apenas um dos sujeitos não está trabalhando atualmente e 

dos 16 entrevistados, sete atuam como professores e dois atuam na área do Direito, 

em que o uso da linguagem também é de extrema importância. Também há um 

participante que trabalha com tradução de textos, uma das possibilidades de 

atuação para o formando do curso de Letras. Quando se questiona sobre a 

experiência como professor, há a indicação de 13 sujeitos que confirmam ter essa 

experiência, ainda que apenas sete indiquem que atuam efetivamente na área da 

educação. Ressalta-se a proposta daqueles que atuam em segmentos 

diferenciados, os quais, não necessariamente, são os Ensinos Fundamental ou 

Médio, para os quais o curso de Letras habilita. Nesse quesito, oito participantes 

indicaram experiência. 

 Uma síntese das respostas permite traçar um perfil dos estudantes do curso: 

em média, são maiores de 31 anos, brasileiros, em sua maioria, do sexo feminino, 

formados, que dispõem de computador em casa, o que permite acompanharem as 

aulas em qualquer horário e  trabalham na área da Educação, como professores de 

Ensino Fundamental ou Médio. 

3.2 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS  

  Para a análise dos dados coletados, a fundamentação teórica utilizada teve 

como base as concepções de Franco (2008), que em sua obra “Análise do 

Conteúdo”, indica que: “A categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um 

reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos.” (p. 59). 

 Essa classificação de elementos considera “a palavra... a prática de língua 

realizada por emissores identificáveis... A análise de conteúdo procura conhecer 

aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça” (PÊCHEUX, 1973, 

p.43, apud Franco, 2008). E para conhecer o que não está latente, é preciso fazer 
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uma relação de dados comparando os conteúdos dos materiais disponíveis, 

vinculando as várias mensagens umas às outras, através de categorias ou de 

classificações.  

 De acordo Bardin (apud Franco, 2008) o critério de categorização pode ser 

semântico, sintático, léxico ou expressivo.  Nas palavras de Franco (2008) “a criação 

de categorias é o ponto crucial da análise do conteúdo”. (p. 59). Para esta autora 

existem dois caminhos a serem seguidos para a elaboração das categorias: 

“categorias criadas a priori”, que são pré-determinadas visando a busca de uma 

resposta específica por parte do pesquisador e “categorias não definidas a priori”, 

que emergem do conteúdo das respostas e implicam constante ida e volta do 

material de análise à teoria. 

A partir das respostas dos participantes, entretanto, é necessário considerar 

que:  
Extrapolando a análise das mensagens que se expressam apenas 
por palavras, é fundamental perceber que a análise do conteúdo não 
se resume neste campo. Ao contrário, é indispensável conhecer 
novas possibilidades de identificação e de uma análise consistente e 
substantivada do conteúdo das mensagens que expressam crenças, 
valores e emoções a partir de indicadores figurados. (FRANCO,  
2008, p. 14) 

 

Portanto, o ponto de partida da análise do conteúdo será a mensagem (no 

caso deste trabalho, verbal escrita) que expressa significado e sentido, mas que 

“está necessariamente articulada às condições contextuais de seus produtores” 

(ibid., p. 19). Ao mesmo tempo, para que se faça a análise é preciso um olhar 

apurado e atento para não se atribuir julgamento de valor a partir do discurso 

imbricado nas respostas, pois as colocações dos sujeitos estão “carregadas de 

componentes cognitivos, subjetivos, afetivos, valorativos e historicamente mutáveis” 

(ibid., p. 12).  A esse respeito, Franco (2008) aponta que: 

 

 
A Análise de Conteúdo assenta-se nos pressupostos de uma 
concepção crítica e dinâmica da linguagem. Linguagem, aqui 
entendida, como uma construção real de toda a sociedade e como 
expressão da existência humana que, em diferentes momentos 
históricos, elabora e desenvolve representações sociais no 
dinamismo interacional que se estabelece entre linguagem, 
pensamento e ação. Pressupostos, estes, que se afastam de uma 
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concepção formalista da linguagem no bojo da qual se atribui um 
valor exagerado às palavras (bem como a associação entre elas) 
negligenciando muitos aspectos semânticos que somente os 
pesquisadores criativos, informados, competentes e devidamente 
esclarecidos podem ser capazes de analisar e interpretar as 
mensagens. (p.12-13 – grifos meus) 

  

 

Feita a coleta de dados e uma primeira leitura29, realizaram-se novas leituras 

e, a cada uma delas, aspectos e questionamentos diversos foram se delineando, 

pelo que se podia antever nas entrelinhas das colocações, vendo “além do que pode 

ser identificado, quantificado e classificado” considerando “os contextos sociais e 

históricos nos quais” os discursos dos sujeitos foram produzidos. (Franco, 2008, 

p.28).  

 A partir destas várias leituras, verificaram-se pontos de semelhança ou 

divergência no que tangia às respostas dos participantes, para confirmar quais eram 

os elementos comuns e quais aqueles que mereciam uma atenção diferenciada por 

destoarem das respostas de forma geral. Consideradas essas colocações, as 

categorias criadas foram assim distribuídas:  

 

• Categoria 1: opção pelo curso em EAD: tecnologia versus disponibilidade 

temporal;  

• Categoria 2: interação via AVA: desvelando o preparo dos atores atuantes na 

modalidade e  

• Categoria 3: Fatores que implicam no processo de aprendizagem na 

modalidade EAD: autonomia, organização e comprometimento.  

 

3.2.1 Categoria 1 – Opção pelo Curso em EAD: Tecnologia versus Disponibilidade 
Temporal 
 

Questionando-se sobre a procura pelos cursos em EAD e a despeito de toda 

a modernidade que se vivencia na atualidade, pensou-se na perspectiva de os 

estudantes optarem por este curso apenas pelo seu acesso a novas ferramentas e 

tecnologias, ou também pela pouca disponibilidade de tempo para estudar. 

                                                           
29 Indicada por Bardin (apud Franco, 2008, p. 52), como Leitura Flutuante, a qual consiste em 
estabelecer contatos com os documentos a serem analisados) 
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Ainda que a apropriação tecnológica faça parte do processo de ensino-

aprendizagem nesta modalidade, a prioridade é pensar que esta é uma alternativa a 

quem não tem acesso aos estudos seja por conta da distância das localidades que 

oferecem o ensino, seja por causa do tempo. 

Conforme Moore e Kearley (2011): 

 

 
O adulto é uma pessoa com emprego, família e obrigações sociais e, 
portanto, para um adulto, existem custos ao se matricular em um 
curso educacional. O custo certamente pode ser avaliado em 
dinheiro, porém, o mais importante é que se gasta tempo e esforço 
que precisam se originar do tempo e da energia que restam depois 
de satisfazer as exigências específicas da vida adulta. Para a maioria 
dos adultos, portanto, devem existir razões específicas e claras para 
iniciar um programa de aprendizado e eles tendem a ser alunos 
altamente motivados e orientados à realização de tarefas. (p. 174) 
 

 
Um dos motivos mais comuns para estudar em um curso a distância seria 

justamente desenvolver ou aperfeiçoar o conhecimento necessário para o trabalho. 

As respostas que corroboram com esta colocação, são as evidenciadas na questão 

130, destacada a seguir, pois 7 sujeitos optaram pela relação tempo disponível para 

os estudos e 7 sujeitos indicaram que as TICs são necessárias  na sua formação.  

 

Por que você escolheu realizar o curso de Letras – EAD a distância? Escolha 
apenas uma alternativa para responder esta questão: 
(     ) tempo disponível em função das responsabilidades 
(     ) facilidade de acesso ao polo de apoio presencial 
(     ) custo mais acessível do curso na modalidade 
(    ) por entender que as TICs proporcionam condições necessárias à formação 
docente na modalidade a distância. 
 

 Um fato importante a ressaltar, entretanto, é que o gerenciamento do tempo é 

de suma importância na formação do estudante que escolhe a modalidade EAD, 

pois ainda que não tenha encontros presenciais diários, e que se possibilite maior 

liberdade para os estudos, justamente essa liberdade promove maior necessidade 

de se organizar e administrar o tempo além das atividades propostas. Conforme 

Maia e Mattar (2007, p. 88) “Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o estudo a 
                                                           
30 Destaque feito também, por se tratar da única questão fechada do questionário. 
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distância toma mais tempo do que cursos presenciais. Sendo assim, o aluno precisa 

desenvolver habilidades para gerenciar seu tempo de estudo.”  

 Neste sentido, a questão 3 do questionário verifica se os encontros 

presenciais ao vivo e síncronos propostos no formato do curso foram suficientes 

para formação do estudante e a questão 14 interroga sobre o que o sujeito 

entrevistado pensa em relação à EAD como modalidade de formação. 

 A maioria dos respondentes indicou que os encontros presenciais são 

suficientes, mas apontaram a reflexão constante sobre a necessidade de se 

empenhar de forma diferente e gerenciar o tempo disponível para os estudos, como 

mostram as respostas a seguir. 

Quanto aos encontros, se são suficientes, as seguintes respostas foram 

apresentadas: 
 

Insuficientes. Acredito que com uma frequência maior desses 
encontros possam permitir que a formação seja mais efetiva. 
(Sujeito 3, grifos meus) 

Suficientes. São suficientes para obtermos as informações 
adequadas para que possamos fazer as devidas pesquisas e leituras 
e desenvolvermos os trabalhos sugeridos, porque se ficarmos 
apenas com as informações passadas no polo, não 
conseguiremos desenvolver os estudos. Temos que nos 
dedicar, no mínimo quatro horas por dia em pesquisas, estudos e 
leituras. (Sujeito 8, grifos meus) 

Insuficientes. Não são suficientes pelo fato de que o curso EAD é 
muito além das aulas presenciais no polo e das aulas atividade, 
pois o aluno EAD precisa de autodisciplina e muita pesquisa 
através das fontes oferecidas pelos professores. (Sujeito 9, grifos 
meus) 

Entendo que as aulas e atividades no polo são de extrema 
importância para a formação do aluno. Contudo, o que completa 
a formação é toda a estrutura de aprendizagem nos 
planejamentos de atividades semanais, com o envio de pesquisas, 
leituras, vídeos e redações sobre esses estudos. (Sujeito 10, grifos 
meus) 

Suficientes. É claro que o aluno não pode ser limitado e contar 
“apenas” com as aulas presenciais semanais, ele deve ampliar 
as informações recebidas, porém, afirmo que as aulas foram 
suficientes para minha formação, já que desenvolvia o conteúdo 
por meio de pesquisas. (Sujeito 11, grifos meus) 

 

 Mesmo quando se analisa a primeira parte da resposta do sujeito 9, que 

indica como insuficientes os encontros síncronos, percebe-se na sequência de sua 

explanação uma analogia às respostas dos outros sujeitos – destaques em negrito – 
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sugerindo que o participante do curso EAD não pode se ater apenas a estes 

momentos dos encontros presenciais no polo para estudar, devendo fazer parte do 

processo de forma mais ampla, tornando-se sujeito ativo na construção do 

conhecimento, como se observa nas respostas dos sujeitos 8, 10 e 11. Neste 

sentido, corroboram as respostas da questão 14: 

 
Me surpreendeu, por ser melhor que o ensino presencial, pois exige 
inciativa do aluno para aprender. O planejamento da aula semana, 
nos força a estudar antes da tele aula, nos força a estudar uma 
semana inteira, com trabalhos, portfólios, e pesquisas, o que nos 
leva a aprender realmente. (Sujeito 1,  grifos meus) 
Aí fica difícil. O EAD por si mesmo é uma boa opção, o problema são 
os alunos. Infelizmente nem todos compreenderam ainda que 
devem se dedicar aos estudos e os planejamentos são apenas 
orientações, assim como as participações presenciais no pólo. 
Jamais se deve ver esta modalidade como uma forma mais simples 
e prática de se obter um diploma. (Sujeito 6, grifos meus) 

Creio que o ensino a distância é uma realidade que veio para ficar. É 
uma ferramenta importante para a formação do profissional, 
pois ensina, além do conteúdo propriamente dito, organização e 
autodisciplina. Além disso, ensina os futuros professores a 
dominarem as novas tecnologias, o que é fundamental para quem 
vai ensinar alunos que nasceram na dita “era digital”. (Sujeito 7, 
grifos meus) 

Com muita convicção, entendo que essa modalidade associada 
aos recursos tecnológicos permite a formação profissional, 
além de formar professores nesta modalidade. (Sujeito 10, grifos 
meus) 
Maravilhosa! O EAD proporciona um ensino eficaz e a 
flexibilidade no horário de estudo ajuda o aluno a estudar até 
mais que um aluno de ensino presencial. Como aluna de EAD, vi 
o quanto é necessário estudar e se dedicar para obter 
conhecimento, notas e completar o curso, não vi nenhuma 
facilidade e, por isso acredito na possibilidade de formação 
profissional. (Sujeito11, grifos meus) 
Acredito que a modalidade a distância consegue unir o que mais 
precisamos atualmente, a aprendizagem e a disponibilidade de 
tempo. Obs: A formação de professores a distância é tão 
competente e produtiva como a presencial, para mim é até 
melhor; pois podemos organizar o tempo para estudar. (Sujeito 15, 
grifos meus) 

 

Essas respostas trazem em seu bojo, também, a reflexão sobre outro 

questionamento desta categoria, que é a relação da tecnologia na formação do 

professor na modalidade EAD. Como indica o sujeito 10, a associação aos recursos 
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tecnológicos permite a formação profissional, fato reiterado pelo sujeito 7, que traz 

na sua afirmativa a importância do domínio tecnológico como fundamental para o 

ensino nos dias atuais. 

Outro ponto que se torna claro nas respostas selecionadas, ainda que não 

esteja destacado na categoria de análise ora apontada, é a comparação entre o 

ensino presencial e a modalidade a distância, sendo que esta, de acordo com a fala 

dos próprios participantes do processo, torna-se mais exigente do que aquela. 

Pela opinião dos sujeitos: “Me surpreendeu, por ser melhor que o ensino 

presencial,” (sujeito 1), “Jamais se deve ver esta modalidade como uma forma mais 

simples e prática de se obter um diploma.”(sujeito 6), “ajuda o aluno a estudar até 

mais que um aluno de ensino presencial.” (sujeito 11) e ”Obs: A formação de 

professores a distância é tão competente e produtiva como a presencial, para mim é 

até melhor....” (sujeito 15). As opiniões se pautam na quantidade e diversidade de 

atividades a serem realizadas, no material elaborado para os estudos, no uso das 

ferramentas tecnológicas variadas, que exigem do aluno comprometimento com os 

estudos. 

Maia e Mattar (2007) citam a pesquisa de Russell (2007) sobre artigos que 

comparam a EAD com a educação presencial e a conclusão do autor é de que a 

maioria dos artigos que responde a esta questão demonstram que não há diferença 

significativa entre as modalidades. Orientam os autores, ainda, que “A EaD não 

seria, a princípio, inferior à educação presencial, por isso não seria a tecnologia, 

mas sim sua aplicação, o que poderia afetar o ensino e a aprendizagem.” (p. 14). 

Nesse sentido, Kenski (2013) aponta: 
 
 

Na realidade social brasileira, a educação a distância já é vista em 
alguns setores como forma viável de estudar e aprender. Colabora 
para essa boa impressão... os bons resultados obtidos pelos alunos 
de EaD em exames oficiais (sobretudo o Enade) realizados pelo 
MEC. No entanto, professores e associações rejeitam o modelo, 
colocando-o como um ensino de segunda categoria... Isso é 
contraditório, pois ao invés de compreenderem o grande alcance 
social do ensino superior a distância e ampliarem as condições para 
que ele tenha níveis de excelência, buscam a sua supressão como 
opção válida de ensino e formação em nível superior. (p.78-79) 
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A autora continua sugerindo que é necessária a “compreensão de que em 

ambas as modalidades estão presentes professores e alunos da mesma 

universidade e que, portanto, seus direitos e deveres devem ser os mesmos”. 

Corroborando a colocação dos sujeitos participantes da pesquisa, a autora sinaliza 

que a formação de professores na modalidade pode ser de extrema utilidade “para 

aprender na teoria e na prática o que precisam para transformar suas formas de 

ensinar e aprender”. No caso do curso que estes sujeitos frequentaram, percebe-se 

a possibilidade de formação com qualidade nesta modalidade, pois a organização da 

proposta EAD permite que eles possam “refletir, discutir, interagir uns com os outros 

e criar novas formas de procedimentos pedagógicos que os auxiliem na prática 

profissional” (Kenski, 2013). De acordo com as respostas dos sujeitos participantes 

da pesquisa, pode-se destacar que a contribuição da EAD é o desenvolvimento 

deste professor na era digital.  

 

3.2.2 Categoria 2 – Interação Via AVA: Desvelando o Preparo dos Atores Atuantes 
na Modalidade  
 

 Pressuposto básico na Educação a Distância é a separação no tempo e no 

espaço. No tempo, ainda que tenhamos a possibilidade de atividades e encontros 

síncronos, há uma separação temporal, visto que a maioria das atividades da 

modalidade seja realizada em momentos diferentes, assíncronos, em que pesa a 

separação professor/aluno e a aprendizagem acontece sem que os atores estejam 

atuando ao mesmo tempo. O mesmo se dá com o espaço, pois professor e aluno 

estão separados fisicamente, e essa separação geográfica e espacial acontece tanto 

entre professor e aluno quanto entre os próprios alunos de uma mesma turma ou 

curso.  

Sendo possível essa separação tempo/espaço, a EAD permite ao aluno que 

estude de acordo com sua disponibilidade de tempo e no lugar que lhe for mais 

conveniente. Porém justamente essa separação leva ao questionamento sobre a 

interação entre os atores que participam desta modalidade.   

Essa separação ou distância física e temporal levou a uma nova possibilidade 

de relações pedagógicas e psicológicas que se estabelecem na EAD (MOORE, 

2007; MAIA e MATTAR, 2007). A interação é possível através do uso de 
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ferramentas e mídias diversas que possibilitam o diálogo entre professores e alunos 

e entre alunos e alunos.  

Para Kenski (2003, p.119), “os processos de interação social e de 

comunicação são inerentes às atividades de ensinar”, e “as pessoas querem se 

comunicar e interagir”. “Falamos da mediação realizada pelas tecnologias... para 

aproximar pessoas, possibilitar que interajam e se comuniquem, com o objetivo, no 

nosso caso, de ensinar e aprender.” (p.120) 

Somando-se a separação temporal/espacial à necessidade de interação no 

processo educacional, questiona-se a importância da relação e das orientações 

transmitidas aos alunos, bem como os mecanismos de comunicação e a efetiva 

possiblidade de diálogo na modalidade EAD. 

As respostas aos questionamentos relacionadas a estes itens foram, de 

maneira geral, positivas, mas algumas das colocações sugerem uma visão mais 

acurada e mudanças de paradigma, por parte dos vários atores que compõem o 

cenário da EAD, além da necessidade de pensar as relações e formatos possíveis. 

Nos Referenciais de Qualidade para Ensino superior a Distância (2007) “um dos 

pilares para garantir a qualidade de um curso a distância é a interatividade entre 

professores, tutores e estudantes. Hoje, um processo muito facilitado pelo avanço 

das TICS (Tecnologias de Informação e Comunicação).” 

 A comunicação e interação são fatores de grande importância para que o 

aluno possa ter suas dúvidas esclarecidas, tanto as relacionadas a materiais 

didáticos ou conteúdos quanto aquelas que se referem aos aspectos administrativos 

em geral. 

Considerando-se essa preocupação com a comunicação e esclarecimentos 

de dúvida, questiona-se sobre as orientações encaminhadas pelos professores 

auxiliares, para realização das atividades diversas, se elas estariam adequadas, 

parcialmente adequadas ou inadequadas. A maioria dos sujeitos pesquisados (14, 

mais exatamente), aponta que são adequadas, mas dois sujeitos entendem-nas 

como parcialmente adequadas.  
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Parcialmente adequadas. Nem todos os professores são 
realmente prontos nas respostas e na orientação, depende muito 
de quem está ali naquele momento. (Sujeito 2, grifos meus) 
Parcialmente adequadas. Como na resposta anterior creio que as 
interações e orientações dos docentes para a realização das 
atividades devam ocorrer de uma maneira mais frequente com 
isso possibilitando ao aluno ganhar mais confiança no que foi 
proposto. (Sujeito 3, grifos meus) 
Adequadas. A participação dos professores auxiliares são 
absolutamente necessárias, pois são eles que fazem a 
intermediação entre os alunos e o professor que está dando a aula. 
(Sujeito 7, grifos meus) 
Adequadas. Os professores auxiliares desempenhavam seus 
papéis de maneira organizada e objetiva, respeitando os limites 
do momento. (Sujeito 11, grifos meus) 
Adequadas. Os retornos poderiam ser mais frequentes e mais 
individualizados (Sujeito 12, grifos meus) 

 

 

Nota-se que, ainda que o sujeito 12 tenha assinalado como adequadas as 

orientações, a explanação coaduna com a resposta do sujeito 3, no que tange à 

necessidade de maior frequência nos retornos. Também na resposta do sujeito 11, a 

colocação “respeitando os limites do momento”, retoma a resposta do sujeito 2, que 

informa “depende muito de quem está ali naquele momento”. As respostas dos 

sujeitos marca uma diferença de atendimento dos atores que fazem a mediação 

junto aos alunos e a importância da interação na relação entre alunos e professores, 

para que o processo de ensino-aprendizagem transcorra de maneira natural. De 

acordo com os Referenciais (MEC, 2007): “Para atender às exigências de qualidade 

nos processos pedagógicos devem ser oferecidas e contempladas, prioritariamente, 

as condições de telecomunicação..., promovendo uma interação que permita uma 

maior integração entre professores, tutores e estudantes.” (p. 11) 

Quando o questionamento é sobre a comunicação por meio do AVA Moodle – 

considerando as ferramentas de comunicação, e a escolha recai entre “satisfatória, 

pouco satisfatória e insatisfatória” apenas um dos sujeitos responde que seria 

“pouco satisfatória”.   
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Satisfatória. Durante todo o curso, só encontrei esclarecimentos 
rápidos e precisos com uma professora, no restante... Só 
perguntas sem resposta em tempo hábil. (Sujeito 2, grifos meus) 
Pouco Satisfatória. Aqui vai a mesma resposta que as anteriores, 
contatos mais frequentes são essenciais, os professores 
auxiliares ficam engessados pela forma que é atualmente. 
(Sujeito 3, grifos meus) 
Satisfatória. A comunicação é satisfatória, embora nem sempre as 
devolutivas ocorram no prazo indicado pelos professores 
auxiliares. (Sujeito 7, grifos meus) 
Satisfatória. Sempre houve “pronto-atendimento” em relação as 
minhas dúvidas. Nunca a resposta demorou demais ou deixou de 
vir. (Sujeito 8, grifos meus) 
Satisfatória. Acredito que todos estavam dispostos a terem um 
bom relacionamento com os alunos, ajudando-os a compreender 
seus erros ou acertos e isso era esclarecido em cada devolutiva das 
atividades. (Sujeito 11, grifos meus) 
Satisfatória, mas alguns professores auxiliares demoravam em 
responder. (Sujeito 12,  grifos meus) 
Satisfatória. Pois quando acontece a devolutiva a mesma sempre 
vem explicando e corrigindo os erros, facilitando a 
aprendizagem do aluno e esclarecendo suas duvidas. (Sujeito 
13, grifos meus) 
Satisfatória. Os professores auxiliares foram uma verdadeira bênção 
para mim, fossem assuntos pertinentes à língua portuguesa ou à 
língua espanhola. Eu não obtive problemas no que diz respeito 
ao emitir, transmitir e receber mensagens, pois o trato, o 
convívio virtual e presencial sempre foi muito bom. (Sujeito 14, 
grifos meus) 

 

 

Há uma diferença de relação entre os alunos e os professores-auxiliares do 

curso, que devem desempenhar papéis diferentes de acordo com a situação. Esses 

professores, que fazem a mediação entre os alunos e a instituição, de forma geral, 

precisam ser motivadores, apoiando os alunos em seus estudos, orientadores, 

quando esclarecem aos alunos sobre os diferentes procedimentos, avaliadores, 

quando participam do processo de avaliação do aluno e docentes, quando 

complementam a aprendizagem desses alunos, através de suas orientações e 

devolutiva das atividades corrigidas. 

Quando questionados sobre a relação professor/aluno e como ela acontece 

no AVA e os problemas e dificuldades que a plataforma ou o modelo apresentam, as 

colocações são as seguintes: 
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A relação com os professores se dá da mesma maneira que 
ocorreria num curso presencial, com a diferença que a resposta 
às questões não são dadas de imediato, mas um pouco depois. 
Como em geral este tempo é curto, não há nenhum problema. Não 
vejo nenhum inconveniente nisso, ao contrário. Algumas vezes esta 
distância é vantajosa, principalmente quando as questões 
propostas ainda estão um pouco nebulosas na mente do aluno. A 
distância, em minha opinião, ajuda a criar maior discernimento. 
(Sujeito 6, grifos meus) 

A proposta de interação entre professores e alunos via Moodle é 
absolutamente necessária para o bom andamento do curso EAD. 
Por isso, entendo que essa plataforma deve servir para aproximá-los 
e estreitar o relacionamento. A maior dificuldade que vejo é que 
nem sempre os professores (especialmente os titulares) entram 
na plataforma para esclarecer as dúvidas dos alunos. Isso, em 
minha opinião, traz uma maior demora na respostas às dúvidas dos 
alunos. (Sujeito 7, grifos meus) 

No início, tive dificuldades, porque não sabia muito sobre 
informática e nem sobre ambiente virtual. Para mim, foi uma 
aprendizagem conjunta: o curso de letras, propriamente dito, a 
aprendizagem da informática em si, que eu não tinha, a vivência com 
o Moodle, problemas pessoais de interaçao com as pessoas, inter 
relações sociais, pois estava com Síndrome do Pânico no início do 
curso. Em todos os âmbitos fui ajudada por professores, monitores e 
colegas do pólo, e, ao final do curso, tive a oportunidade de obter 
uma graduação, um novo campo profissional e, enfim, uma nova 
vida. Para mim, esta graduação representou um grande ponto divisor 
em minha vida: o antes do EAD na UNIVERISDADE e o depois, que 
é o que vivo hoje. (Sujeito 8, grifos meus) 

Bom, a maior dificuldade que enfrentei está relacionada a algo 
simples como a comunicação. Ás vezes, uma simples pergunta, 
uma pequena dúvida, que no ensino presencial seria sanada 
rapidamente, no caso do EAD levava até um dia par chegar a 
resposta e o fato de ter que ficar “digitando” todas as dúvidas é 
um pouco exaustivo. (Sujeito 11, grifos meus) 

 

 

Retomando a resposta do sujeito 7, sobre a relação professor/aluno “A maior 

dificuldade que vejo é que nem sempre os professores (especialmente os titulares) 

entram na plataforma para esclarecer as dúvidas dos alunos.” este professor “titular” 

a que a resposta faz alusão, é um professor que, dentro da perspectiva de trabalho 

na instituição, dispõe de horas semanais para preparar e ministrar suas aulas, sendo 

que a maior interação desses professores com os alunos se dá, justamente, no dia 

da teleaula, portanto, nem sempre ele tem tempo hábil para esses esclarecimentos, 

que podem ser encaminhados aos professores auxiliares, os quais fazem o 

acompanhamento mais frequente ao aluno, diário, e a questão relacionada à 
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comunicação, neste item, abrange justamente o trabalho desse professor, mas o 

professor auxiliar, caso necessário, pode encaminhar a dúvida para que o professor 

temático responda. Quando isso acontece, o aluno se sente prestigiado por receber 

essa resposta mais “pessoal”. Na colocação do sujeito 12 sobre o item comunicação 

“alguns professores auxiliares demoravam em responder.”, o procedimento padrão 

da instituição – e do curso – é de que os professores respondam as mensagens em 

até 24 horas úteis – mas cada caso é específico, o que demanda, algumas vezes, a 

demora na resposta por parte do professor. Entretanto, o aluno não acompanha 

esses processos e demandas internas, e pela própria possibilidade de acesso a 

qualquer momento o aluno entende que na modalidade faz-se necessária essa 

resposta mais “rápida”. 

Já quando se questiona se a qualidade dos processos de ensinar e aprender 

depende diretamente da qualidade das relações entre professores e alunos, temos 

as seguintes afirmativas: 

 

 
Discordo dessa afirmação, pois o aprendizado independe da 
qualidade da relação entre docente e aluno. A iniciativa maior 
tem de vir do aluno, seria dele o interesse mor, pois acredito que 
havendo isso não há como o docente não interagir com o aluno e 
acaba sendo até um estímulo para o docente. (Sujeito 3, grifos 
meus) 
Acho que não só no EAD é assim, o que acontece é que no ensino 
à distância, essa interação tende a ser mais intensa. (Sujeito 4, 
grifos meus) 
Não só na modalidade EAD, mas em todas as modalidades de 
ensino, porque é na interação que se concretiza a aprendizagem, 
caso haja algo que interrompa isso, como a falta de confiança 
naquilo que o professor propõe, por exemplo, coloca em risco o 
ensino. (Sujeito 5, grifos meus) 
Concordo com a afirmação, pois, embora o curso na modalidade 
EAD dependa, em grande parte, da iniciativa do aluno em estudar, 
se não houver uma boa relação entre professor e aluno, por meio 
da interação via plataforma Moodle, o processo de ensino-
aprendizagem não será aperfeiçoado, tornando a formação do 
aluno deficiente. (Sujeito 7, grifos meus) 
Acredito, que neste ponto ainda há uma falha e vou explicar. O 
contato com o professor das aulas é muito restrito e ás vezes 
percebia que ao nos questionar sobre os assuntos abordados na 
teleaula, o próprio professor já tinha uma opinião formada e não 
nos permitia “pensar/responder” de maneira diferente e ficava 
alheio durante a semana para qualquer questionamento. (Sujeito 11, 
grifos meus) 
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Essas colocações permitem antever uma possível relação que os alunos 

fazem com o ensino presencial, em que o professor pode ser visto com mais 

frequência, ainda que não seja diariamente e a percepção de que as discussões 

“face a face” podem ser mais reflexivas. Essa possibilidade de atendimento 

imediato, entretanto, também é possível na modalidade a distância, mas acontece, 

na maioria das vezes, em momentos assíncronos, quando alunos e professores não 

estão conectados ao mesmo tempo no ambiente virtual. Vale ressaltar, entretanto, 

que essa “pronta resposta” depende, também, do tempo de que o professor dispõe 

para realizar suas tarefas, que são redimensionadas na EAD, pela quantidade de 

alunos a serem atendidos e pelas diferentes atividades e trabalhos que este 

profissional realiza. O tempo destinado à realização de cada tarefa e a forma de 

interação com os alunos precisam ser organizados de modo a aperfeiçoar 

estratégias que permitam o bom desenvolvimento do trabalho, o qual exige uma 

postura pedagógica diferenciada e o uso e apropriação de novos recursos e 

linguagens visando uma melhor relação professor/aluno.  

 

3.2.3 Categoria 3 – Fatores que Implicam o Processo de Aprendizagem na 
Modalidade EAD: Autonomia, Organização e Comprometimento  
  

No processo de aprendizagem na EAD, há uma ruptura do cotidiano do 

ensino presencial, pois a modalidade a distância permite mais liberdade para os 

estudos ao mesmo tempo em que exige do aluno maior necessidade de organização 

e gerenciamento de tempo, além da autonomia, que, segundo Pineau (apud Preti, 

2000, p.131), “significa a capacidade que o sujeito tem de ‘tomar para si’ sua própria 

formação, seus objetivos e fins; isto é, tornar-se sujeito e objeto de formação para si 

mesmo”. Faz-se necessário, também, o comprometimento do aluno com os estudos, 

tanto pelo acesso ao ambiente virtual de aprendizagem quanto pela interação com 

os outros atores do processo, participando ativamente das atividades, não sendo 

apenas coadjuvante no processo. 

Unindo-se a essas exigências, outra necessidade de adequação do aluno 

está relacionada com a tecnologia. Conforme Behar (2013): 

 
Alguns alunos ainda estão na fase da alfabetização e letramento 
digital, o que influencia na sua relação com os recursos digitais. Esse 
aluno, ao ingressar em um curso a distância, passa a lidar com duas 
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situações de aprendizagem: quanto ao próprio conteúdo e quanto ao 
uso dos recursos selecionados como suporte do curso. Nessa 
perspectiva, torna-se visível o impacto gerado pelas TIC, 
principalmente sobre as formas de pensar e aprender... os alunos... 
chegam à modalidade a distância com concepções, estratégias e 
formas de atuar diferentes das que serão necessárias... Inicialmente, 
o estudante leva para o mundo virtual suas experiências presenciais, 
bem como a compreensão das estratégias, das características e do 
aparato tecnológico. (p. 162-163) 
 
 

Articulam-se, então, alguns pontos fundamentais para que o aluno atinja seus 

objetivos no curso, na modalidade a distância: a autonomia, a disciplina, o 

comprometimento e o conhecimento tecnológico. Maia e Mattar (2007) apontam: 

 

 
A eficiência do estudo do aprendiz virtual dependerá diretamente do 
método que ele utilizar. A EaD exige interesse, curiosidade, 
proatividade, atenção e concentração, senso crítico, raciocínio lógico 
e persistência... que o aluno virtual procure sempre respostas para 
suas dúvidas em diversas fontes, independentemente das sugeridas 
pelo professor, Ele precisa se acostumar a questionar 
constantemente e procurar respostas para as perguntas que ele 
mesmo formular durante seu curso. (p. 89) 
 

 

O professor, nesse contexto, e de maneira didática, estabelece a relação 

entre a experiência do aluno e o conhecimento técnico/científico sobre o tema a ser 

estudado, mediando o processo de ensino e aprendizagem. 

Essas afirmativas são reforçadas pelas respostas dos sujeitos participantes 

da pesquisa ao questionamento de como ele se vê neste processo da educação a 

distância, se a relação foi modificada ao longo do curso, e também como os 

professores auxiliam neste processo e quais foram as maiores dificuldades31.  

 

 
Inicialmente, perdida. Ao longo dos estudos e com auxilio dos 
professores, passei a aprender como se estuda com a EAD – e ter 
iniciativa para aprofundas nos estudos, ter organização para estudar 
e claro, com todo auxilio vindo dos professores os alunos passam a 
ser ativos no processo de construção. Quanto as devolutivos, 

                                                           
31 Com exceção do sujeito 1, que unificou a resposta, todos os demais respondentes separaram-na 
em itens e desta forma, foram aqui apresentadas. 
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colaboram sim, até que sejam devolutivas já nos aprofundamos 
muito nos estudos. (Sujeito 1, grifos meus) 

• Como construtor de minha aprendizagem... Eu fui, 
paulatinamente, entendendo o que se requeria e com isso 
comecei a planejar melhor meu tempo. Dando dicas de estudo, 
postando o planejamento semanal e os objetivos de cada módulo. 
Entender a linguagem da plataforma de estudos. (Sujeito 5, grifos 
meus) 
 

• De fato, exige determinação e organização. No decorrer do 
curso, aprendi a me planejar melhor para estudar e cumprir com as 
atividades. Os professores auxiliam com o desenvolvimento do 
planejamento semanal e indicações de prazos de entrega de 
atividades. (Sujeito 7, grifos meus) 
 

• Com certeza, tudo  em minha vida foi modificado ao longo do 
curso. A começar do pavor de sair de casa, ter largado o trabalho 
devido ao pânico, a iniciativa de procurar um “socorro” nos estudos e 
em uma nova perspectiva de vida e profissão. A organização 
vem com os estudos, pesquisas, o “aproveitar” do mínimo tempo 
que se tem para estudar e pesquisar. A minha maior dificuldade, 
no início, foi conhecer o computador, a internet e o Moodle. 
Depois, tudo fluiu. A cada semana as dificuldades aumentavam, mas 
estou muito feliz por ter me dedicado bastante, pois todos os 
trabalhos que desenvolvi estou usando agora em sala de aula e, se  
eu tivesse me dedicado mais, usufruiria melhor dos meus próprios 
trabalhos hoje... foi com os meus erros que aprendi a me corrigir, 
desenvolver melhor os trabalhos e crescer nos estudos. (Sujeito 8, 
grifos meus) 
 
• Com certeza, não existe outra forma de estudar a distância sem 
a iniciativa, determinação, organização pessoal e ser ativo. Eu 
procuro ter todos estes atributos acima citado, pois se não houver 
muita autodisciplina, não garante uma boa aprendizagem neste 
processo de construção do conhecimento. E realmente não dá 
para ser diferente até a conclusão do curso. Os professores auxiliam 
neste processo através das atividades dadas no planejamento 
semanal de maneira organizada e dando uma estimativa de horas, 
do qual o aluno terá que cumpri-las para terem bom êxito. No 
começo do curso existe a grande dificuldade de cumprir tal 
planejamento, mas depois se torna rotina... o que mais dificulta são 
as demoras da devolutiva e isso acaba gerando uma certa 
ansiedade no aluno, pois ele não sabe se as atividades estão 
corretas ou não. (Sujeito 9, grifos meus) 
 

• Desde o início procurei me organizar para conseguir 
acompanhar e compreender o conteúdo. E no decorrer do curso já 
estava preparada para desenvolver qualquer atividade solicitada. 
Posso afirmar que fui muito feliz nos anos que estudei, pois era 
“precavida” e não deixei na para última hora, isso me ajudou muito! 
Alguns professores são presentes e aptos a ajudar, porém a 
maioria ajuda de maneira sutil. Sinceramente, acredito que o 
sucesso do EAD deve-se aos “professores auxiliares”, pois eles, 
mais do que qualquer outra pessoa esclarecem as dúvidas e ajudam 
na compreensão do conteúdo. A maior dificuldade com os 
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professores era falta de comunicação necessária para 
desenvolver um aprendizado, porém esta lacuna era preenchida 
pelos professores auxiliares. Por meio das devolutivas era possível 
ver com clareza o que estava incorreto e reforçar as respostas 
corretas. (Sujeito 11, grifos meus) 
 

• Com certeza como as atividades dependiam também do meu 
esforço acredito que a relação foi amadurecendo, isto é a parte mais 
importante do curso ,ele promove este bem estar e amadurecimento 
diante da profissão. As maiores dificuldades foi o contato,por 
exemplo não existia o corpo a corpo como ocorre nos cursos 
presenciais,e tudo dependia exclusivamente do aluno ,não dava para 
esperar o professor para sanar,tinha que correr atrás,mas não 
acredito que isso seja ruim.. esclarecia de forma positiva as 
questões que estávamos erradas e qual seria a resposta correta. 
(Sujeito 13, grifos meus) 
 

• Coloco-me em um bom patamar enquanto discente. Procurei ler 
sobre os temas propostos, analisá-los, construí e participei com 
meus colegas de classe a dinâmica do mundo educacional. Eu 
acredito que a relação sempre se modifica, porque é tudo novo. O 
aluno assume uma postura de conhecimento do terreno, ao longo do 
período/do processo forma-se uma verdadeira parceria. O 
interessante (falo por mim) que não existia mais a relação 
“modalidade a distância” X “aluno”. Eu entendia que havia uma 
obrigação de caráter educativo. Explico-me. Regra básica para 
qualquer estudante EAD, se organizar e manter-se firme no 
propósito. Como existe uma “flexibilidade” de horário, pode-se 
(nem sempre) mas, o aluno está sujeito a cair na armadilha do 
“depois eu faço”; “tenho tempo”. Nem sempre é real esse 
tempo. Às vezes, o trabalho é complexo e querer resolvê-lo no 
último momento não é bom, haverá um sério risco do aluno se 
prejudicar, não desenvolver o que se espera dele com aquela 
atividade. Por isso, é imprescindível adotar horários e fazer-se 
cumprir. O material era disponibilizado no fim de semana (acredito 
que na sexta-feira); então havia um tempo hábil para efetuar as 
leituras, orientar-se no que dizia respeito às atividades avaliativas; às 
atividades complementares, chamado de Portfólio. A atividade 
avaliativa em específico, valia nota para compor no módulo, então 
havia um prazo para a entrega.Geralmente, eu tinha o hábito de ler 
todo o planejamento semanal para orientar-me quanto à aula. Fazia 
as minhas leituras e procurava de forma primitiva, porque não tinha 
muito conhecimento sobre o assunto, marcar alguns pontos destes 
textos com relação à teleaula, baseando-me pelos slides. Quanto às 
atividades avaliativas, eu lia, caso não entendesse conversava com 
minha colega (a mais próxima, claro). Ela também tinha essa prática 
para comigo. Mas, quando era muito complexo, eu recorria aos meus 
professores auxiliares, porque assim, eu teria tempo para receber a 
resposta e não causaria tanto “terror” à professora. Mesmo porque os 
professores não tinham somente a mim para cuidar; havia os polos 
do Brasil para prestar a ajuda e os esclarecimentos necessários. Às 
vezes, eu ficava decepcionada comigo mesma, porque poderia 
ter avançado na análise do tema. Essas atividades foram 
importantes para o meu desenvolvimento cognitivo. Aprender a 
enxergar de forma ampla e ao mesmo tempo saber sintetizar, 
substanciar o texto. (Sujeito 14, grifos meus) 
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• Eu me vejo neste processo, como um fator que foi extremamente 
enriquecedor para o meu crescimento pedagógico e pessoal, pois 
hoje sou bem mais organizada, disciplinada nos meus 
compromissos e determinada naquilo que quero alcançar, 
percebo hoje que tudo deve ter um começo, meio e fim; pois aprendi 
a seguir em frente e não desistir, aprendi também lutar pelos meus 
objetivos e buscar a conquista, quando entrei para a Universidade, 
não sabia argumentar sobre assuntos e temas, e nem mesmo 
conseguia escrever bem, tinha inúmeras dificuldades relacionadas a 
vários aspectos, das quais com o decorrer do curso, foram sendo 
supridas, “recebi os instrumentos certos e fui aprendendo a usar 
cada um deles”, hoje consigo compor até poemas e argumentar de 
maneira adequada sobre diversos assuntos. Obs: Quando iniciei o 
curso a distância, não sabia nem sequer ligar um computador e 
tudo parecia tão distante da minha realidade de vida, com o decorrer 
do curso, fui aprendendo a lidar com a tecnologia na 
aprendizagem, da qual facilitou inúmeras coisas para mim, não 
tenho vergonha de dizer, mas quando comecei o curso, não sabia 
nem o que era um e-mail, usar internet, fazer pesquisas, sites e 
nem ler pelo computador, tudo isto era totalmente desconhecido 
para mim, um mundo que eu nem imaginava conhecer e aprender, 
hoje tenho uma bagagem de aprendizagem que não tem dinheiro 
que compre, algo que o vento não move, o tempo não apaga, 
ninguém pode tirar de mim, uma riqueza que nenhum ladrão pode 
tocar  a qual está dentro de mim e vou carregar para todo sempre. 
Auxiliam de forma positiva, nos orientando sempre. Minha maior 
dificuldade no começo, sem dúvida foi lidar com a tecnologia na 
aprendizagem, como havia dito não sabia nem ligar um computador, 
mas no decorrer do curso estas dificuldades foram sendo eliminadas. 
Sim e muito, pois através delas sabemos como estamos e o que 
devemos melhorar. (Sujeito 15, grifos meus) 

 

 

As respostas dos sujeitos aos questionamentos do processo de 

aprendizagem corroboram as colocações dos teóricos aqui indicados, pois mostram 

que as dificuldades estão relacionadas à necessidade de se organizar, de aprender 

a lidar com as várias e diferentes linguagens disponíveis, com o uso das ferramentas 

da internet, de que o tempo disponível para a realização das atividades é relativo e 

perceber como as avaliações auxiliam no processo, permitindo a autocorreção. 

A organização é fator prioritário no que concerne aos estudos na EAD, o 

planejamento das atividades, o aproveitamento do tempo de que se dispõe, seja 

qual for. Há necessidade de uma organização estratégica e de reconstrução do 

conhecimento que considere essa forma de estudo diferenciada. Além disso, esse 

aprendizado acontece com o tempo, pois os alunos começam o curso partindo de 

paradigmas internalizados de como é ser aluno e estudar na perspectiva da 
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modalidade presencial, que é distinta da modalidade EAD, conforme apontam as 

respostas dos sujeitos, destacadas a seguir: 

 
Inicialmente, perdida... passei a aprender como se estuda com a 
EAD – e ter iniciativa para aprofundas nos estudos, ter organização. 
(Sujeito 1, grifos meus)  

Eu fui, paulatinamente, entendendo o que se requeria e com isso 
comecei a planejar melhor meu tempo. (Sujeito 5, grifos meus)  

De fato, exige determinação e organização. No decorrer do curso, 
aprendi a me planejar melhor para estudar e cumprir com as 
atividades. (Sujeito 7, grifos meus)  

A organização vem com os estudos, pesquisas, o “aproveitar” do 
mínimo tempo que se tem para estudar e pesquisar. (Sujeito 8, grifos 
meus) 

Desde o início procurei me organizar... pois era “precavida” e 
não deixei na para última hora, isso me ajudou muito! (Sujeito 11, 
grifos meus) 

 

Quando se pensa no aspecto da autonomia, as respostas trazem reflexões 

interessantes e retomam as dimensões destacadas por Dias e Leite (2010), como 

indica o sujeito 8:  

Com certeza, não existe outra forma de estudar a distância sem 
a iniciativa, determinação, organização pessoal e ser ativo... se 
não houver muita autodisciplina, não garante uma boa 
aprendizagem neste processo de construção do conhecimento. 
(grifos meus) 

 

O sujeito 13 complementa a ideia da autonomia, de forma mais abrangente: 

“Com certeza como as atividades dependiam também do meu esforço... e 

amadurecimento... não dava para esperar o professor para sanar, tinha que correr 

atrás”. (grifos meus). 

Já para o sujeito 14:  
 

Regra básica para qualquer estudante EAD, se organizar e manter-
se firme no propósito. Como existe uma “flexibilidade” de 
horário, pode-se (nem sempre) mas, o aluno está sujeito a cair 
na armadilha do “depois eu faço”; “tenho tempo”. Nem sempre 
é real esse tempo... é imprescindível adotar horários e fazer-se 
cumprir... Às vezes, eu ficava decepcionada comigo mesma, 
porque poderia ter avançado na análise do tema. Essas 
atividades foram importantes para o meu desenvolvimento 
cognitivo. (grifos meus) 
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E as colocações do sujeito 15: “aprendi também lutar pelos meus objetivos e 

buscar a conquista, quando entrei para a Universidade, não sabia argumentar 
sobre assuntos e temas... “recebi os instrumentos certos e fui aprendendo a 
usar cada um deles... Sim e muito, pois através delas sabemos como estamos e 

o que devemos melhorar.” (grifos meus) 

Retomando a colocação de Dias e Leite no capítulo 1, percebe-se a dimensão 

ontológica da conquista pelo amadurecimento, a dimensão política do envolvimento 

que leva à ação, a dimensão afetiva da capacidade de aprender de maneira 

autônoma sem depender passivamente da presença do professor, a dimensão 

metodológica e técnico-instrumental, em que o aprendiz deve se exercitar na 

apropriação do texto e sua aplicabilidade, além da dimensão operacional, que reflete 

sobre as ações organizacionais. 

No enfoque do comprometimento, que racionaliza a necessidade de estar 

alinhado às tarefas a serem realizadas e seus prazos, a interação com seus pares, 

os objetivos e o contexto do curso, não sendo apenas mero receptor de 

informações, evidenciam-se os relatos do sujeito 7: “desenvolvimento do 

planejamento semanal e indicações de prazos” (grifos meus); do sujeito 9: “dando 

uma estimativa de horas, do qual o aluno terá que cumpri-las para terem bom 
êxito. No começo do curso existe a grande dificuldade de cumprir tal planejamento, 

mas depois se torna rotina.” (grifos meus); do sujeito 14: “Procurei ler sobre os 

temas propostos, analisá-los, construí e participei com meus colegas de classe a 
dinâmica do mundo educacional. Eu entendia que havia uma obrigação de 
caráter educativo... eu tinha o hábito de ler todo o planejamento semanal para 

orientar-me quanto à aula.”. (grifos meus) 

O sujeito 15 sintetiza, na sua resposta, conceitos de relevância para a 

aprendizagem:  
 

Eu me vejo neste processo, como um fator que foi extremamente 
enriquecedor para o meu crescimento pedagógico e pessoal, pois 
hoje sou bem mais organizada, disciplinada nos meus 
compromissos e determinada naquilo que quero alcançar, 
percebo hoje que tudo deve ter um começo, meio e fim; pois aprendi 
a seguir em frente e não desistir. (grifos meus) 
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Outro fator relevante que sobressai nas respostas deste questionamento 

refere-se às condições de inserção no aspecto tecnológico. Para a modalidade EAD 

é essencial o letramento digital, entretanto o perfil de alguns alunos dessa 

modalidade ainda indica a falta de acesso aos recursos digitais o que exige desse 

aluno lidar com situações distintas de aprendizagem: uma relacionada ao próprio 

conteúdo do curso e outra que considera o uso dos recursos do curso, na plataforma 

do ambiente virtual de aprendizagem. 

Como indicam as respostas do sujeito 8: “A minha maior dificuldade, no 
início, foi conhecer o computador, a internet e o Moodle. Depois, tudo fluiu.” 

(grifos meus). Já o sujeito 15 ressalta:  

Quando iniciei o curso a distância, não sabia nem sequer ligar 
um computador e tudo parecia tão distante da minha realidade de 
vida, com o decorrer do curso, fui aprendendo a lidar com a 
tecnologia na aprendizagem, da qual facilitou inúmeras coisas 
para mim, não tenho vergonha de dizer, mas quando comecei o 
curso, não sabia nem o que era um e-mail, usar internet, fazer 
pesquisas, sites e nem ler pelo computador, tudo isto era 
totalmente desconhecido para mim, um mundo que eu nem 
imaginava conhecer e aprender, hoje tenho uma bagagem de 
aprendizagem que não tem dinheiro que compre, algo que o vento 
não move, o tempo não apaga, ninguém pode tirar de mim, uma 
riqueza que nenhum ladrão pode tocar  a qual está dentro de mim e 
vou carregar para todo sempre. (grifos meus) 

 

Para diminuir a dificuldade do aluno que ainda não está habituado ao 

ambiente virtual é importante fazer um acompanhamento sanando dúvidas e 

permitindo a ele se familiarizar com os recursos digitais visando a qualidade da 

formação deste aluno. Considerando essa situação e a necessidade de apresentar 

ao aluno as inovações e as possibilidades da EAD, a instituição pesquisada oferece 

oficinas do Programa de Inclusão Pedagógica com a temática “Introdução à 

Tecnologia Digital”. Ainda pensando na proposta de os alunos aprenderem novos 

conteúdos que serão necessários para sua vida acadêmica no Ensino Superior e 

retomando algumas questões que já foram abordadas no Ensino Médio, os alunos 

têm a sua disposição, gratuitamente, as oficinas de Língua Portuguesa Básica, 

Inglês Instrumental, Metodologia Científica Básica e Espanhol Instrumental, além de 

cursos relacionados à cultura, como América Latina: cultura e cidadania - La cultura 

latinoamericana y la ciudadanía e Memória e cultura afro-brasileira e indígena na 
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construção da cidadania. Esses cursos são realizados apenas via AVA Moodle, 

ainda que as oficinas estejam disponíveis também para os alunos dos cursos 

presenciais. A oportunidade para os alunos reverem ou aprofundarem conceitos e 

conhecimentos fundamentais é relevante, principalmente para aqueles que 

apresentam dificuldades de lidar com a tecnologia, sobretudo considerando-se que 

os vários aplicativos relacionados às TICs, bem como a internet, de forma geral, 

contribuem para o trabalho, não só no âmbito acadêmico, mas no cotidiano das 

pessoas, de forma geral, na era do conhecimento digital que vivenciamos 

atualmente.  

A partir das respostas dos participantes da pesquisa, retoma-se a importância 

da interação, da produção de saberes em rede, da autonomia por parte do aluno, da 

adequação dos novos espaços e linguagens que a modalidade a distância requer, 

da sensação de pertencimento ao grupo e do papel de cada profissional que atua 

nos diversos espaços da EAD, o compromisso com o desenvolvimento do trabalho e 

a necessidade de repensar suas práticas, reinventando, recriando e reconstruindo o 

conhecimento através do uso das novas tecnologias.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, 
mas faz parte do processo da busca.  

E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, 
fora da boniteza e da alegria.”  

Paulo Freire 
 

A evolução das tecnologias de informação e comunicação, principalmente 

nas últimas décadas, permitiram novas formas de interação e estudos e no bojo 

dessa evolução, começaram a ser discutidos, elaborados e implantados programas 

nacionais de EAD, fazendo uso de instrumentos diferenciados e possibilitando o 

acesso aos estudos para um maior número de pessoas.  

No Brasil essa modalidade também se expandiu de forma significativa, e a 

Lei de Diretrizes e Bases n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, reconheceu 

oficialmente o ensino superior a distância no País. A EAD promove a 

democratização do acesso à educação de maneira continental e busca a formação 

de discentes críticos e participativos do seu processo de formação educacional. 

Nesse sentido, esse estudo buscou saber se o curso de Letras Língua 

Portuguesa em EAD oferece referências básicas para a constituição do professor na 

área. Esse questionamento constituiu, então, o escopo deste trabalho: pensar como 

se dá aprendizagem no ensino da língua na modalidade a distância considerando o 

curso em EAD da instituição objeto desta pesquisa, a partir da óptica do aluno.  

Para tanto, ele foi dividido em capítulos que apresentaram a Educação na 

Modalidade a distância, na perspectiva histórica no mundo e no Brasil, além da 

legislação que regulamenta essa modalidade no país, as várias possibilidades de 

trabalhar com a EAD e a postura que o aluno dessa modalidade precisa assumir no 

processo de aprendizagem em cursos dessa natureza.  

No capítulo 1 pôde-se perceber que a EAD, no mundo e no Brasil, se iniciou 

com o oferecimento de cursos por correspondência e, na medida em que a 

tecnologia evoluiu e novas ferramentas forma criadas, os cursos também passaram 

a se utilizar das novas mídias, como rádio, televisão, computador e internet, com 

várias tecnologias de multimídia. Essa evolução da EAD no Brasil segue 

https://owa.metodista.br/owa/redir.aspx?C=d922051857824710b7d37d2eed50ffb4&URL=http%3a%2f%2fpensador.uol.com.br%2fautor%2fpaulo_freire%2f
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regulamentações específicas de normatização que foram acompanhando as 

mudanças e a ampliação do oferecimento dessa modalidade, passando de um 

parágrafo na Lei n. 5.692/71 para uma regulamentação completa, com 37 artigos no 

Decreto n. 5.622/05. O capítulo demonstrou, ainda, que na atualidade brasileira os 

projetos pedagógicos dos diversos cursos e instituições que oferecem a modalidade 

a distância podem apresentar várias combinações de linguagens, objetos de 

aprendizagem e recursos tecnológicos e educacionais. Esses elementos podem ser 

combinados de acordo com o perfil do aluno, o objetivo pedagógico do curso e o 

investimento possível para o projeto, definindo-se forma, metodologia e tecnologia a 

serem utilizadas. O estudo evidenciou três modelos de ensino que predominam: 

teleaula, vídeo-aula e web, mas esses não são fechados, podendo ser combinados 

entre si e com outras mídias. Nas diferentes propostas que a tecnologia permite, 

encontram-se os ambientes virtuais de aprendizagem, que auxiliam como recurso 

educacional, pois são eles que permitem o acesso do aluno à plataforma de ensino 

online. 

Nesse cenário, consideramos a participação dos alunos que acessam o 

ambiente virtual, sem limitação de tempo e espaço físico para estudar, o que permite 

a escolha do melhor horário e lugar para os estudos, mas exige dos alunos disciplina 

e organização, além da participação ativa no processo de ensino-aprendizagem, 

pois esses discentes precisam planejar o tempo de estudos, interagir com os 

professores e com os colegas no ambiente virtual e realizar as atividades de acordo 

com o cronograma do curso. Para que a aprendizagem seja efetiva há alguns 

requisitos como autonomia nos estudos, motivação para se manter ativo e 

participativo no curso a distância, domínio das ferramentas e recursos tecnológicos, 

que são base na EAD e a sensação de pertencimento ao grupo de estudos, mesmo 

que não estejam no mesmo espaço físico.  

No capítulo 2, a história da EAD na instituição de ensino superior do Grande 

ABC, objeto desta pesquisa, também foi descrita, bem como o modelo de educação 

a distância adotado pela instituição, o ambiente virtual de aprendizagem utilizado e 

como se dá o processo de formação do aluno do curso de Letras na instituição. 

Para a Instituição de Ensino Superior particular do Grande ABC contemplada 

nesta pesquisa um marco importante para o oferecimento de cursos em EAD foi o 
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credenciamento, em 1997, dessa instituição como Universidade, época em que foi 

criado um núcleo de discussão e pesquisa sobre EAD, ligado ao curso de Letras, no 

âmbito da Faculdade de Educação e Letras desse estabelecimento de ensino. Os 

anos seguintes foram de pesquisa, discussão e implantação dos cursos na 

modalidade EAD, que começaram a ser oferecidos em 2006. No modelo EAD da 

instituição, os alunos assistem a teleaula semanalmente no polo de apoio presencial, 

ocasião em que realizam atividades em grupo (aula-atividade) via AVA. Os alunos 

acessam o AVA Moodle também para receber os materiais do curso, impressos e 

digitais e participar de atividades variadas. 

A proposta de formação do curso de Letras da instituição é proporcionar ao 

aluno competências e habilidades que permitam sua atuação como professor de 

línguas, vivenciando o processo do curso a distância, utilizando os recursos 

disponíveis de tecnologias variadas, visando a formação de um ser humano mais 

crítico e reflexivo no papel de professor. Além das atividades realizadas via Moodle e 

das provas realizadas no polo de apoio presencial, os alunos devem, de acordo com 

a lei, realizar estágios e elaborar o trabalho de conclusão de curso, que seja de 

ordem prática-reflexiva. Essas atividades são obrigatórias para a formação do aluno.  

No capítulo 3, a construção da pesquisa é revelada, expondo a justificativa do 

uso de questionário para realização da pesquisa, além da contextualização dos 

sujeitos participantes e a dissertação sobre as categorias de análise. 

O cenário de construção da pesquisa foi uma instituição de ensino superior 

particular de um município do Grande ABC e contou com a participação de 16 

alunos e ex-alunos da modalidade a distância do curso de Letras, que responderam 

a um questionário com perguntas direcionadas, mas abertas, encaminhado via e-

mail e Facebook, juntamente com o convite para participar da pesquisa. A escolha 

do uso do questionário se justifica por ele possibilitar atingir um número maior de 

pessoas em diferentes regiões, garantir o anonimato dos participantes e permitir a 

flexibilidade de responder no momento que for mais oportuno.  

A metodologia empregada no trabalho foi o estudo bibliográfico sobre o tema, 

a aplicação do questionário que abordou vários aspectos relacionados à EAD e, a 

partir das respostas dos sujeitos participantes da pesquisa, foi possível criar três 

categorias de análise que versaram sobre: a opção pelo curso, se por conta da 
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tecnologia empregada ou a disponibilidade de tempo para os estudos; a interação no 

AVA e os fatores que implicam no processo de aprendizagem na modalidade EAD. 

As categorias escolhidas se justificam pelos vários processos e discussões 

imbricados na EAD. Quando se escolhe um curso nessa modalidade, nem sempre a 

opção se dá pelo uso da tecnologia, mas pela falta de tempo para os estudos, pois 

muitos dos alunos dessa modalidade são pessoas adultas que trabalham e têm 

obrigações familiares e sociais, não sendo possível a elas, portanto, matricular-se 

em cursos nos quais tenham que comparecer diariamente. Um fator a ser 

considerado, no entanto, é o gerenciamento do tempo disponível para os estudos, 

pois mesmo que o aluno não precise ir diariamente assistir as aulas, ele terá que 

realizar as tarefas propostas para a semana de estudos e essas tarefas demandam 

tempo e organização, principalmente porque, muitas vezes, o aluno deverá 

complementar as informações das aulas e atividades com pesquisas. 

Além das pesquisas e das atividades, que ele realiza via acesso ao ambiente 

virtual de aprendizagem, o aluno precisa assistir às teleaulas e interagir com seus 

pares e com os professores do curso, utilizando os recursos de comunicação que o 

ambiente proporciona, pois a formação do aluno depende de toda a estrutura que é 

oferecida a ele e da qual ele deve se valer, participando ativamente de todos os 

processos. Quando faz uso das ferramentas disponibilizadas no ambiente, o aluno 

também está desenvolvendo seu conhecimento digital e tecnológico. 

O aprendizado na modalidade EAD ocorre diariamente em vários espaços e 

de maneira síncrona e assíncrona, mas essa separação espacial e temporal 

necessita de uma interação entre os diversos atores que atuam nesta modalidade. É 

importante que haja contato constante e eficiente entre os participantes, permitindo a 

motivação do aluno, que se sente acompanhado no processo de construção do 

conhecimento. As interações são facilitadas pelas ferramentas da internet, como 

chat, fóruns, mensagens, e-mails e esse instrumental deve ser utilizado de maneira 

frequente para a comunicação dos diversos atores, transmitindo informações, 

orientações e esclarecimentos além daqueles que já são colocados como 

orientações nos materiais que os alunos recebem. Os alunos podem ter suas 

dúvidas dirimidas com o uso dessas ferramentas e se sentirem parte do curso, 

efetivamente.  
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Na questão da disponibilidade temporal que permeia essa modalidade o 

aluno deve estar atento, principalmente à necessidade de respeitar os prazos de 

datas estipulados para a realização de tarefas, atividades e trabalhos variados, pois 

ainda que ele tenha flexibilidade para estudar, os prazos não são flexíveis e ainda 

pode-se ter o agravante de falhas do sistema ou impossibilidade de acesso a 

materiais relevantes. 

Pensando na relevância da formação do aluno, futuro professor de Letras, a 

EAD pode ser um diferencial na medida em que permite a proposta do aprendizado 

em grupo, no qual os alunos podem discutir, interagir e refletir com seus pares, 

compartilhando conhecimentos e experiências em dimensão geográfica abrangente, 

além da possibilidade de aplicarem na prática o que é visto na teoria, seja 

relacionado ao conteúdo específico de formação do curso, seja na relação estrutural 

do uso dos recursos tecnológicos, preparando-se para uma práxis crítica e reflexiva, 

que não seja individual.  

Alguns aspectos se evidenciaram nesta pesquisa e possibilitaram concluir 

que a EAD na instituição pesquisada tem buscado contemplar as necessidades 

existentes nesse cenário, por meio do oferecimento de ações educativas e de 

recursos tecnológicos que possam oferecer aos alunos uma educação de qualidade, 

com uma relação de interação contínua, na qual a distância não seja uma limitação. 

Para tanto, requer dos alunos uma postura de comprometimento, interesse, 

organização e disciplina, pois dessa forma, as aprendizagens nessa modalidade 

podem ser tão significativas e eficazes quanto na presencial. Nesse sentido, foi 

possível inferir também, que os alunos da EAD têm procurado responder a tais 

exigências adequando-se a elas de forma consciente ao demonstrar, sobretudo, 

autonomia e visão crítica de que só assim poderão se tornar sujeitos ativos e 

participativos do processo de construção do próprio conhecimento. 

Algumas colocações dos participantes indicaram a necessidade de uma 

autoavaliação, por parte dos atores que atuam na instituição, para que essa 

educação de qualidade continue sendo efetiva. O desafio é repensar estratégias 

para que a melhoria seja contínua e não fique estagnada, alcançando um novo 

patamar de excelência. 
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Este estudo não buscou esgotar a temática aqui abordada, a qual é bastante 

complexa e demanda outras abordagens e reflexões, mas teve como foco pensar os 

processos de formação a partir da óptica de um de seus atores, o aluno, visando à 

reflexão sobre o paradigma de educação a distância que estamos construindo e 

sobre que cidadãos estamos formando para o futuro. 
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ANEXO A 

DECRETO N.º 2.494, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998. 

Regulamenta o Art. 80 da LDB (Lei n.º 9.394/96)  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 80 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996.  

DECRETA: 

Art. 1º Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-
aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 
organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 
isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação. 

Parágrafo Único – Os cursos ministrados sob a forma de educação a distância serão 
organizados em regime especial, com flexibilidade de requisitos para admissão, 
horários e duração, sem prejuízo, quando for o caso, dos objetivos e das diretrizes 
curriculares fixadas nacionalmente. 

Art. 2º Os cursos a distância que conferem certificado ou diploma de conclusão do 
ensino fundamental para jovens e adultos, do ensino médio, da educação 
profissional, e de graduação serão oferecidos por instituições públicas ou privadas 
especificamente credenciadas para esse fim, nos termos deste Decreto e conforme 
exigências pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto. 

§ 1º A oferta de programas de mestrado e de doutorado na modalidade a distância 
será objeto de regulamentação específica. 

§ 2º O Credenciamento de Instituição do sistema federal de ensino, a autorização e 
o reconhecimento de programas a distância de educação profissional e de 
graduação de qualquer sistema de ensino, deverão observar, além do que 
estabelece este Decreto, o que dispõem as normas contidas em legislação 
específica e as regulamentação a serem fixadas pelo Ministro de Educação e do 
Desporto. 

§ 3º A autorização, o reconhecimento de cursos e o credenciamento de Instituições 
do sistema federal de ensino que ofereçam cursos de educação profissional a 
distância deverão observar, além do que estabelece este Decreto, o que dispõem as 
normas contidas em legislação específica. 

§ 4º O credenciamento das Instituições e a autorização dos cursos serão limitados a 
cinco anos,  podendo ser renovados após a avaliação. 
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§ 5º A avaliação de que trata o parágrafo anterior, obedecerá a procedimentos, 
critérios e indicadores de qualidade definidos em ato próprio, a ser expedido pelo 
Ministro de Estado da Educação e do Desporto. 

§ 6º A falta de atendimento aos padrões de qualidade e a ocorrência de 
irregularidade de qualquer ordem serão objeto de diligências, sindicância, e, se for o 
caso, de processo administrativo que vise a apurá-los, sustentando-se, de imediato, 
a tramitação de pleitos de interesse da instituição, podendo ainda acarretar-lhe o 
descredenciamento. 

Art. 3º A matrícula nos cursos a distância do ensino fundamental para jovens e 
adultos, médio e educação profissional será feita independentemente de 
escolarização anterior, mediante avaliação que define o grau de desenvolvimento e 
experiência do candidato e permita sua inscrição na etapa adequada, conforme 
regulamentação do respectivo sistema de ensino. 

Parágrafo Único – A matrícula nos cursos de graduação e pós-graduação será 
efetivada mediante comprovação dos requisitos estabelecidos na legislação que 
regula esses níveis. 

Art. 4º Os cursos a distância poderão aceitar transferência e aproveitar créditos 
obtidos pelos alunos em cursos presenciais, da mesma forma que as certificações 
totais ou parciais obtidas em cursos a distância poderão ser aceitas em cursos 
presenciais. 

Art. 5º Os certificados e diplomas de cursos a distância autorizados pelos sistemas 
de ensino, expedidos por instituições credenciadas e registrados na forma da lei, 
terão validades nacional. 

Art. 6º Os certificados e diplomas de cursos a distância emitidos por instituições 
estrangeiras, mesmo quando realizados em cooperação com instituições sediadas 
no Brasil, deverão ser revalidados para gerarem efeitos legais, de acordo com as 
normas vigentes para o ensino presencial. 

Art. 7º A avaliação do rendimento do aluno para fins de promoção, certificação ou 
diplomação, realizar-se-á no processo por meio de exames presenciais, de 
responsabilidade da Instituição credenciada para ministrar o curso, segundo 
procedimentos e critérios definidos no projeto autorizado. 

Parágrafo Único: Os exames deverão avaliar competência descritas nas diretrizes 
curriculares nacionais, quando for o caso, bem como conteúdos e habilidades que 
cada curso se propõe a desenvolver. 

Art. 8º Nos níveis fundamental para jovens e adultos, médio e educação profissional, 
os sistemas de ensino poderão credenciar instituições exclusivamente para a 
realização de exames finais, atendidas às normas gerais da educação nacional. 
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§ 1º Será exigência para credenciamento dessas Instituições a construção e 
manutenção de banco de itens que será objeto de avaliação periódica. 

§ 2º Os exames dos cursos de educação profissional devem contemplar 
conhecimentos práticos, avaliados em ambientes apropriados. 

§ 3º Para exame dos conhecimentos práticos a que refere o parágrafo anterior, as 
Instituições credenciadas poderão estabelecer parcerias, convênios ou consórcios 
com Instituições especializadas no preparo profissional, escolas técnicas, empresas 
e outras adequadamente aparelhadas.  

Art. 9º O Poder Público divulgará, periodicamente, a relação das Instituições 
credenciadas, recredenciadas e os cursos ou programas autorizados. 

Art. 10º As Instituições de ensino que já oferecem cursos a distância deverão, no 
prazo de um ano da vigência deste Decreto, atender às exigências nele 
estabelecidas. 

Art. 11º Fica delegada competência ao Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto, em conformidade ao estabelecimento nos art. 11 e 12 do Decreto-Lei nº 
200 de 25 de Fevereiro de 1967, para promover os atos de credenciamento de que 
trata o § 1º do art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, das Instituições 
vinculadas ao sistema federal de ensino e das Instituições vinculadas ao sistema 
federal de ensino e das Instituições de educação profissional e de ensino superior 
demais sistemas. 

Art. 12º Fica delegada competência às autoridades integrantes dos demais sistemas 
de ensino de que trata o art. 80 da Lei 9.394, para promover os atos de 
credenciamento de Instituições localizadas no âmbito de suas respectivas 
atribuições, para oferta de cursos a distância dirigidos à educação de jovens e 
adultos e ensino médio. 

Art. 13º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 10 de fevereiro de 1998, 117º dia da Independência e 110º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Presidente da República 

PAULO RENATO SOUZA – Ministro de Estado da Educação e Cultura 
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APÊNDICE A 
CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

Universidade Metodista de São Paulo 
Faculdade de Humanidades e Direito 

 
CONVITE  
Prezado(a) aluno(a) do curso de Letras EAD da Universidade. 

Sou estudante do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação da 

Universidade Metodista de São Paulo e estou estudando a formação de professores 

de língua e as questões sobre avaliação relacionadas à modalidade a distância.  

 

Para levar a curso esta pesquisa, convido você a responder este questionário. 

É necessário esclarecer que a participação é voluntária, sem nenhum custo ou 

prejuízo, e que todos os dados coletados serão utilizados única e exclusivamente 

para a pesquisa e/ou em artigos acadêmicos a serem apresentados em congressos 

específicos da área, além de ser garantida a preservação da identidade.  

 

Por uma exigência ética, formal e legal junto ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade, é necessário que você assine, enquanto participante, um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, para a realização da pesquisa. Reforço que este 

termo será de uso exclusivo da pesquisadora e que em nenhum momento a 

identidade dos envolvidos será revelada. 

 

Certa de poder contar com a sua participação e colaboração, agradeço 

antecipadamente. 

 

 

Patrícia Sosa Mello 
São Bernardo do Campo, _________abril de 2013 
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APÊNDICE B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
 

O projeto de pesquisa para a dissertação de mestrado denominado "AVALIAÇÃO E 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EAD: UM OLHAR A PARTIR DO CURSO DE LETRAS DE 
UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO GRANDE ABC”32 tem como objetivo apresentar 

uma análise relacionada aos diferentes olhares na correção dos instrumentos avaliativos, a prova 

presencial individual integrada e as atividades avaliativas virtuais, dos alunos do EAD do curso de 

Letras e se esta modalidade oferece referências básicas para a constituição do professor na área do 

ensino de línguas. 

 

ESCLARECIMENTOS 

1) Os instrumentos para a coleta de dados serão a aplicação de um questionário realizado pela 

própria pesquisadora, no formato virtual, sobre o seu perfil e considerações relevantes sobre a 

relação professor/aluno na interação em um ambiente virtual de aprendizagem. Se necessário, serão 

contatados posteriormente para uma entrevista de aprofundamento, buscando identificar os conflitos 

e desafios vividos e experimentados nessa relação. 

 

2) A participação dessa pesquisa é voluntária, com a garantia de sigilo e preservação da identidade 

de todos os sujeitos envolvidos e poderão retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, 

sem penalização alguma, com garantia de desistência na participação da pesquisa. 

 

3) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo e/ou prejuízo para os sujeitos participantes, todos 

os dados coletados serão utilizados única e exclusivamente para a pesquisa e/ ou em artigos 

acadêmicos a serem apresentados em congressos específicos da área. 

 

4) Esperamos com os resultados desta pesquisa auxiliar na construção de saberes sobre a 

modalidade de ensino a distância.  

 

São Bernardo do Campo, _____abril de 2013 

__________________________________ 

Mestranda Patrícia Sosa Mello 

__________________________________ 

Orientadora Marília Claret Geraes Duran 

 

                                                           
32 Nome do trabalho à época da pesquisa. 



 
 

111 

Consentimento do(a) Participante 
 

__________________________________ 

Nome completo 

 

__________________________________ 

Assinatura 

 

__________________________________ 

Local, dia, mês e ano 
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APÊNDICE C 
MODELO DE QUESTIONÁRIO  

 

Prezado(a) Aluno(a) 
Você está participando da Pesquisa “AVALIAÇÃO E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES EM EAD: UM OLHAR A PARTIR DO CURSO DE LETRAS DE 
UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO GRANDE ABC"33, do Programa 

de Pós-Graduação Mestrado em Educação da Faculdade de Humanidades e Direito 

da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). Você deverá responder ao 

questionário abaixo, fazendo as considerações sobre o curso que você frequenta. 

Não haverá identificação. Fique à vontade para expressar a sua opinião. Peço que 

indique o máximo de informações possíveis e que suas respostas sejam sinceras e 

realistas. 

Patrícia Sosa Mello 
 

 

Caracterização do Sujeito da Pesquisa 
Qual a sua idade? ____ Qual a sua nacionalidade? ____________                                                   

Qual o seu sexo? (   ) Masculino                            (   ) Feminino 

 

Qual a data de ingresso no curso de Letras EAD? ____________ de 20____.  

 

Tem computador em casa? (   )sim  (   ) não  

Se sim, ele está conectado à internet? (   ) sim  (   ) não 

 

Você já fez algum curso de graduação ou de pós-graduação completo? 

(   ) Não   (   ) Sim – Qual/Quais? ________________________________________ 

 

Você trabalha atualmente? (   ) Não  (   ) Sim  

Qual a área?_________________   

Qual a função? ___________________________ 

 

                                                           
33 Título do trabalho à época da pesquisa. 
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Você já tem experiência como professor? (  ) Não (  ) Sim.  

Em qual segmento? (   ) Ensino Fundamental ou Médio 

                                 (   ) Ensino Superior 

                                 (   ) outra – qual? ____________________________________ 

 
Questões reflexivas: considerações relevantes sobre a relação professor/aluno 
na interação em um ambiente virtual de aprendizagem 
1) Por que você escolheu realizar o curso de Letras – EAD a distância? Escolha 

apenas uma alternativa para responder esta questão: 

(     ) tempo disponível em função das responsabilidades 

(     ) facilidade de acesso ao polo de apoio presencial 

(     ) custo mais acessível do curso na modalidade 

(  ) por entender que as TICs proporcionam condições necessárias à formação 

docente na modalidade a distância. 

 

2) Por que você escolheu o Curso de Letras a Distância na Universidade, 

especificamente? 

 

3) Os encontros presenciais que ocorrem uma vez por semana no polo e os 

momentos ao vivo, síncronos, no ambiente, durante a teleaula e/ou aula atividade 

são: (    ) suficientes (    ) insuficientes para sua formação? 

Faça algumas considerações, justificando a sua resposta. 

 

4) As orientações dos professores auxiliares durante a realização das atividades 

semanais avaliativas em relação aos temas desenvolvidos pelos professores 

temáticos, de forma geral, são: (  ) adequadas ( ) parcialmente adequadas (  ) 

inadequadas  

Faça algumas considerações, justificando a sua resposta. 

 

5) A comunicação, por meio do AVA Moodle, com os professores auxiliares, que 

acompanham as entregas das atividades avaliativas, esclarecem dúvidas e corrigem 

estas atividades é: ( ) satisfatória ( ) pouco satisfatória ( ) insatisfatória.  

Comente sua escolha:  
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6) Fale sobre a relação professor/aluno e como ela acontece no AVA Moodle? O que 

você pensa dessa relação, como se sente? Vê problemas ou dificuldades? Justifique 

sua resposta. 

 

7) Quando a relação pedagógica acontece de maneira satisfatória a que você atribui 

isso? 

 

8) Teça comentários sobre a afirmação: Na modalidade EAD a qualidade dos 

processos de ensinar e aprender depende diretamente da qualidade das relações 

estabelecidas entre professor e aluno. 

 

9) Existe afetividade e proximidade apesar da distância física? Qual a importância 

dessa relação para a formação de um professor de Letras? 

 

10) Estudar a distância exige que o aluno tenha  iniciativa, participação, 

determinação, organização, seja ativo no processo de construção do próprio 

conhecimento.  

a) Como você se vê neste processo? A sua relação foi modificada ao longo do 

curso? 

b) Como os professores auxiliam neste processo? Quais foram as maiores 

dificuldades? 

c) As devolutivas das atividades avaliativas, de forma geral, colaboraram de maneira 

efetiva na sua formação? 

 

11) Trace comentários e observações sobre como as ferramentas disponíveis no 

AVA Moodle auxiliam ou dificultam a sua comunicação e formação: (comente a 

respeito de cada uma delas a partir do seu uso e experiência) 

a) mensagem      b) fórum       

 

12) Como você avalia a sua relação (seja comunicação ou contato) com o professor 

temático do curso de Letras (o professor que ministra a teleaula, propõe a aula 

atividade, organiza o planejamento semanal e promove os fóruns). 
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13) Para você, nos encontros presenciais no polo, o contato mantido com a monitora 

tem sido satisfatório? Quais as dificuldades ou facilidades sobre esta relação? 

 

14) O que você pensa sobre a modalidade de ensino a distância como possibilidade 

de formação profissional e sobre a formação de professores nesta modalidade? 

 

15) As atividades avaliativas e provas realizadas colaboraram efetivamente na sua 

formação? 

 

16) Pensando na relação pedagógica e na sua formação como professor, na 

modalidade EAD, você quer comentar algo que não foi abordado nas questões 

anteriores? 
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APÊNDICE D 
 

RESPOSTAS REFERENTES AO PERFIL DOS SUJEITOS 
 

Sujeito 1 
 
Qual a sua idade? __56___ 

Qual a sua nacionalidade? Brasileira_  

Qual o seu sexo? (   ) Masculino    ( x ) Feminino 

 

Qual a data de ingresso no curso de Letras EAD? ______Julho______ de 2009  

 

Tem computador em casa? (   ) não  ( X ) sim.  

Se sim, ele está conectado a internet?( X  ) sim  (   ) não 

 

Você já fez algum curso de graduação ou de pós-graduação completo? 

( )Não ( X ) Sim – Qual/Quais? __Direito__________________________ 

 

Você trabalha atualmente? (   ) Não     ( X  ) Sim  

Qual a área?- Advocacia 

Qual a função? ___Advogada________ 

 

Você já tem experiência como professor? (  ) Não ( X ) Sim.  

Em qual segmento? (   ) Ensino Fundamental ou Médio 

                                 (   ) Ensino Superior 

                                 (  X ) outra – qual? _Cursinho Preparatório__________ 

 

Sujeito 2 
 
Qual a sua idade? ___63____  

Qual a sua nacionalidade? _Brasileira__  

Qual o seu sexo?         (   ) Masculino      (  x ) Feminino 

 

Qual a data de ingresso no curso de Letras EAD? 29 de Dezembro de 2009.  
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Tem computador em casa? (  x ) não  (   ) sim.  

Se sim, ele está conectado a internet?( x  ) sim  (   ) não 

 

Você já fez algum curso de graduação ou de pós-graduação completo? 

(   ) Não   ( x  ) Sim – Qual/Quais? _Letras Português/Espanhol 

 

Você trabalha atualmente? (   ) Não       ( x  ) Sim  

Qual a área? Recursos Humanos 

Qual a função? Assistente  

 

Você já tem experiência como professora? ( x) Não (  ) Sim.  

Em qual segmento?(    )Ensino Fundamental ou Médio 

                                 (   ) Ensino Superior 

                                 (   ) outra – qual? ____________________________________ 

 

Sujeito 3 
 
Qual a sua idade? 45   

Qual a sua nacionalidade? Brasileiro____________  

Qual o seu sexo? ( x  ) Masculino             (   ) Feminino 

 

Qual a data de ingresso no curso de Letras EAD? 2008____ de 2008____.  

 

Tem computador em casa? (   ) não  (  x ) sim.  

Se sim, ele está conectado a internet?( x  ) sim  (   ) não 

 

Você já fez algum curso de graduação ou de pós-graduação completo? 

(   ) Não   (  x ) Sim – Qual/Quais? _Letras(Português/Espanhol)_______  

 

Você trabalha atualmente? (   ) Não       (  x ) Sim  

Em que área?_Seeguros________________ 

Qual a função? Representante Comercial___________________ 
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Você já tem experiência como professor? ( x ) Não (  ) Sim.  

Em qual segmento? (   ) Ensino Fundamental ou Médio 

                                 (   ) Ensino Superior 

                                 (   ) outra – qual? ____________________________________ 

 

Sujeito 4 
 
Qual a sua idade?35  

Qual a sua nacionalidade?  brasileira  

Qual o seu sexo?  (   ) Masculino       ( x  ) Feminino 

 

Qual a data de ingresso no curso de Letras EAD? agosto de 2009.  

 

Tem computador em casa? (   ) não  (  x ) sim.  

Se sim, ele está conectado a internet?( x  ) sim  (   ) não 

 

Você já fez algum curso de graduação ou de pós-graduação completo? 

(   ) Não   (  x ) Sim – Qual/Quais? Arquitetura e pós em Ciências Sociais 

 

Você trabalha atualmente? (   ) Não       (   x) Sim  

Qual a área? Educação 

Qual a função? _professora 

 

Você já tem experiência como professor? ( ) Não ( x ) Sim.  

Em qual segmento? (x) Ensino Fundamental ou Médio 

                                 ( x  ) Ensino Superior 

                                 (   ) outra – qual? ____________________________________ 

 

Sujeito 5 
 
Qual a sua idade? _37_  

Qual a sua nacionalidade? ______Brasileira___________  
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Qual o seu sexo?  (X ) Masculino (   ) Feminino 

 

Qual a data de ingresso no curso de Letras EAD? _Fevereiro_______________ de 

2007___.  

 

Tem computador em casa? (   ) não  (  x ) sim.  

Se sim, ele está conectado a internet?(  x ) sim  (   ) não 

 

Você já fez algum curso de graduação ou de pós-graduação completo? 

(   ) Não   (  x ) Sim – Qual/Quais? _Letras______________ 

 

Você trabalha atualmente? (   ) Não       ( x ) Sim  

Em que área?__Pública_______ 

Qual a função? _____Professor____________ 

 

Você já tem experiência como professor? (  ) Não (x ) Sim.  

Em qual segmento? (x   ) Ensino Fundamental ou Médio 

                                 (   ) Ensino Superior 

                                 (   ) outra – qual? ____________________________________ 

 

Sujeito 6 
 
Qual a sua idade? 50   

Qual a sua nacionalidade? Brasileira  

Qual o seu sexo?  (   ) Masculino      (   x) Feminino 

 

Qual a data de ingresso no curso de Letras EAD? _Agosto de 2010_.  

 

Tem computador em casa? (   ) não  (  x) sim.  

Se sim, ele está conectado a internet?( x  ) sim  (   ) não 

 

Você já fez algum curso de graduação ou de pós-graduação completo? 

(    x) Não   (   ) Sim – Qual/Quais? __________________________ 



 
 

120 

 

Você trabalha atualmente? (   ) Não       (  x ) Sim  

Em que área?_3º setor 

Qual a função? _Educadora Social_ 

 

Você já tem experiência como professor? (  ) Não ( x ) Sim.  

Em qual segmento? ( x ) Ensino Fundamental ou Médio 

                                 (   ) Ensino Superior 

                                 ( x ) outra – qual? _Pré-vestibular_ 

 

Sujeito 7 
 
Qual a sua idade? 36  

Qual a sua nacionalidade? Brasileira  

Qual o seu sexo?  (   ) Masculino     (x) Feminino 

 

Qual a data de ingresso no curso de Letras EAD? Agosto de 2009.  

 

Tem computador em casa? (   ) não  ( x ) sim.  

Se sim, ele está conectado a internet?( x ) sim  (   ) não 

 

Você já fez algum curso de graduação ou de pós-graduação completo? 

(   ) Não   ( x ) Sim – Qual/Quais? Graduação em Direito e Pós-Graduação em 

Direito Empresarial 

 

Você trabalha atualmente? (   ) Não       ( x ) Sim  

Qual a área? Direito 

Qual a função? Coordenador Jurídico 

 

Você já tem experiência como professor? (  ) Não ( x ) Sim.  

Em qual segmento? (    ) Ensino Fundamental ou Médio 

                                 (   ) Ensino Superior 

                                 ( x ) outra – qual? Treinamentos in company 
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Sujeito 8 
 
Qual a sua idade? __47_____  

Qual a sua nacionalidade? Brasileira_____  

Qual o seu sexo?  (   ) Masculino                       ( x  ) Feminino 

 

Qual a data de ingresso no curso de Letras EAD? _fevereiro  de 2008.  

 

Tem computador em casa? (   ) não  ( x  ) sim.  

Se sim, ele está conectado a internet?( x  ) sim  (   ) não 

 

Você já fez algum curso de graduação ou de pós-graduação completo? 

 

(   ) Não   ( x  ) Sim – Qual/Quais? Letras-  Português/ Espanhol 

 

Você trabalha atualmente? (   ) Não       ( x  ) Sim  

Em que área?_Educação 

Qual a função? Professora , pelo governo do Estado de São Paulo 

 

Você já tem experiência como professor? (  ) Não (x  ) Sim.  

Em qual segmento? (x ) Educação Fundamental ou Médio 

                                 (   ) Ensino Superior 

                                 (   ) outra – qual? ____________________________________ 

 

Sujeito 9 
 
Qual a sua idade? __44 anos_____  

Qual a sua nacionalidade? __Brasileira____  

Qual o seu sexo?  ( ) Masculino  ( X  ) Feminino 

 

Qual a data de ingresso no curso de Letras EAD? _Agosto_________ de 2010___.  
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Tem computador em casa? (   ) não  ( X  ) sim.  

Se sim, ele está conectado a internet?( X ) sim  (   ) não 

 

Você já fez algum curso de graduação ou de pós-graduação completo? 

( ) Não   ( X ) Sim – Qual/Quais? Pedagogia__________________ 

 

Você trabalha atualmente? (   ) Não       (  X ) Sim  

Em que área?__Educação______ 

Qual a função? Professora Contratada da Prefeitura de Santo André___ 

 

Você já tem experiência como professor? (  ) Não ( X ) Sim.  

Em qual segmento? ( X  ) Educação Fundamental ou Médio  

                                 (   ) Ensino Superior 

                                 (   ) outra – qual? ____________________________________ 

 

Sujeito 10 
 
Qual a sua idade?  52anos.  

Qual a sua nacionalidade? brasileiro  

Qual o seu sexo? ( X  ) Masculino       (   ) Feminino 

 

Qual a data de ingresso no curso de Letras EAD?   Agosto de 2013.  

 

Tem computador em casa? (   ) não  ( X  ) sim.  

Se sim, ele está conectado a internet?( X ) sim  (   ) não 

 

Você já fez algum curso de graduação ou de pós-graduação completo? 

(   ) Não   ( X  ) Sim – Qual/Quais? Letras Português / Espanhol 

 

Você trabalha atualmente? (   ) Não ( X  ) Sim.  

Sim que área? Segurança Pública 

Qual a função? Investigador de Polícia 
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Você já tem experiência como professor? (  ) Não ( X ) Sim.  

Em qual segmento? (   ) Educação  Fundamental ou Médio 

                                 (   ) Ensino Superior 

                                 ( X ) outra – qual? Escola de Línguas (ONG) e Português para 

Estrangeiros pelo SKYPE e Livemocha (site de idiomas). 

 

Sujeito 11 
 
Qual a sua idade? 31   

Qual a sua nacionalidade? brasileira                     

Qual o seu sexo? (   ) Masculino                       ( X  ) Feminino 

 

Qual a data de ingresso no curso de Letras EAD? Julho de 2009.  

 

Tem computador em casa? (   ) não  ( X  ) sim.  

Se sim, ele está conectado a internet?( X ) sim  (   ) não 

 

Você já fez algum curso de graduação ou de pós-graduação completo? 

(   ) Não   (X ) Sim – Qual/Quais? Graduação em Letras Port/Esp 

 

Você trabalha atualmente? (   ) Não       (  X ) Sim  

Qual a área?Ministerial/Religiosa 

Qual a função? Pastora evangélica 

 

Você já tem experiência como professor? (  ) Não ( X) Sim.  

Em qual segmento? (   ) Educação Fundamental ou Médio  

                                 (   ) Ensino Superior 

                                 (X ) outra – qual? Ensino da língua espanhola na Igreja 

 

Sujeito 12 
 
Qual a sua idade? 41  

Qual a sua nacionalidade? brasileira  
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Qual o seu sexo?  ( X ) Masculino                       (   ) Feminino 

 

Qual a data de ingresso no curso de Letras EAD?  Agosto  de 2009.  

 

Tem computador em casa? (   ) não  ( X ) sim.  

Se sim, ele está conectado a internet?( X ) sim  (   ) não 

 

Você já fez algum curso de graduação ou de pós-graduação completo? 

(   ) Não   ( X  ) Sim – Qual/Quais?  

Graduação em propaganda e Marketing e Pós Graduação em Literatura 

 

Você trabalha atualmente? (   ) Não       (  X ) Sim  

Qual a área? Educação 

Qual a função? Professor 

 

Você já tem experiência como professor? (  ) Não ( X ) Sim.  

Em qual segmento? ( x ) Educação Fundamental ou Médio  

                                 (   ) Ensino Superior 

                                 (   ) outra – qual? ____________________________________ 

 

Sujeito 13 
 
Qual a sua idade? __40___  

Qual a sua nacionalidade? _BRASILEIRA_  

Qual o seu sexo?(    ) Masculino ( X ) feminino 

 

Qual a data de ingresso no curso de Letras EAD? Fevereiro__ de 2010 

 

Tem computador em casa? (   ) não  (  X ) sim.  

Se sim, ele está conectado a internet?( X  ) sim          (    )não 

 

Você já fez algum curso de graduação ou de pós-graduação completo? 

( ) Não   ( X  ) Sim – Qual/Quais? PSICOPEDAGOGIA. 



 
 

125 

 

Você trabalha atualmente? (   ) Não       ( X  ) Sim  

Em que área?_EDUCAÇÃO 

Qual a função? PROFESSORA 

 

Você já tem experiência como professor? (  ) Não (  X) Sim.  

Em qual segmento? (  X ) Educação Fundamental ou Médio  

                                 (   ) Ensino Superior 

                                 (   ) outra – qual?  

 

Sujeito 14 
 
Qual a sua idade? 44 anos   

Qual a sua nacionalidade? Brasileira  
Qual o seu sexo?  (   ) Masculino  ( X ) Feminino 

 

Qual a data de ingresso no curso de Letras EAD? agosto de 2009.  
 

Tem computador em casa? (   ) não  (X) sim.  

Se sim, ele está conectado a internet?( X ) sim  (   ) não 

 

Você já fez algum curso de graduação ou de pós-graduação completo? 

( X ) Não   (   ) Sim – Qual/Quais? ________________________________________ 

 

Você trabalha atualmente? (X) Não       (   ) Sim  

Em que área?_________________ 

Qual a função? ______________________________________________________ 

 

Você já tem experiência como professor? ( X ) Não (  ) Sim.  

Em qual segmento? (x ) Educação Fundamental ou Médio  

                                 (   ) Ensino Superior 

                                 (   ) outra – qual? ____________________________________ 
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Sujeito 15 
 
Sua idade: 38  

Qual a sua nacionalidade? Brasileira 

Qual o seu sexo?  (   ) Masculino                        (x) Feminino 

 

Qual a data de ingresso no curso de Letras EAD? Agosto de 2008. 

 

Tem computador em casa? (   ) não  ( x) sim.  

Se sim, ele está conectado a internet?( x )  sim  (   ) não 

 

Você já fez algum curso de graduação ou de pós-graduação completo? 

( x)  Não   (   ) Sim – Qual/Quais? ________________________________________ 

 

Você trabalha atualmente? (   ) Não       ( x)  Sim      

Qual a área?Comercial. 

Qual a função? Atendente. 

 

Você já tem experiência como professor? ( ) Não (x ) Sim. 

Em qual segmento? ( x ) Educação Fundamental ou Médio 

                                  (   ) Ensino Superior 

                                  (  ) outra – qual? ____________________________________ 

 
Sujeito 16 
 
Qual a sua idade? ___47__  

Qual a sua nacionalidade? _Brasileira___  

Qual o seu sexo?  (   ) Masculino                         ( x) Feminino 
 

Qual a data de ingresso no curso de Letras EAD? _____fevereiro______ de 2008_.  

 

Tem computador em casa? (   ) não  ( x) sim.  

Se sim, ele está conectado a internet?( x) sim  (   ) não 
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Você já fez algum curso de graduação ou de pós-graduação completo? 

(   ) Não   ( x) Sim – Qual/Quais? Psicopedagogia, além da formação em Letras 

Português?Espanhol_ 

 

Você trabalha atualmente? (   ) Não       ( x ) Sim  

Em que área?__Educação__ 

Qual a função? __Tradutora/Intérprete e professora___________ 

 

Você já tem experiência como professor? (  ) Não (x) Sim.  

Em qual segmento? () Educação Fundamental ou Médio 

                                 (  ) Ensino Superior 

                                 (x ) outra – qual?  Educação Infantil 
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APÊNDICE E – RESPOSTAS REFERENTES ÀS QUESTÕES DISSERTATIVAS 
 
Respostas da questão 1 
 
Por que você escolheu realizar o curso de Letras – EAD a distância? Escolha 
apenas uma alternativa para responder esta questão: 
 

(  ) tempo disponível em função das responsabilidades. 
(  ) facilidade de acesso ao polo de apoio presencial. 
(  ) custo mais acessível do curso na modalidade. 
( ) por entender que as TICs proporcionam condições necessárias à formação 
docente na modalidade a distância. 

 

1 – tempo disponível em função das responsabilidades 
 
2 –  facilidade de acesso ao polo de apoio presencial 
 
3 – custo mais acessível do curso na modalidade 
 
4 – tempo disponível em função das responsabilidades 
 
5 – tempo disponível em função das responsabilidades 
 
6 – por entender que as TICs proporcionam condições necessárias à formação docente na 
modalidade a distância 
 
7 – tempo disponível em função das responsabilidades 
 
8 – por entender que as TICs proporcionam condições necessárias à formação docente na 
modalidade a distância 
 
9 – tempo disponível em função das responsabilidades 
 
10 – por acreditar que as tecnologias oferecem as condições necessárias à formação 
profissional a distância 
 
11 – por entender que as TICs proporcionam condições necessárias à formação docente na 
modalidade a distância 
 
12 – por entender que as TICs proporcionam condições necessárias à formação docente na 
modalidade a distância 
 
13 – por entender que as TICs proporcionam condições necessárias à formação docente na 
modalidade a distância 
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14 – por entender que as TICs proporcionam condições necessárias à formação docente na 
modalidade a distância 
 
15 – tempo disponível em função das responsabilidades 
 
16 – tempo disponível em função das responsabilidades 
 
Respostas da questão 2 
 

Por que você escolheu o Curso de Letras a Distância na Universidade 

especificamente? 

 

1 - Porque achei que estava na hora de fazer outra Faculdade, e como Advogado tem 
admiração por História ou Português, e o Espanhol sempre me fascinou, aproveitei a 
oportunidade. 
 
2 - Unicamente por gostar de escrever. 
 
3 - A minha opção pelo curso foi muito em virtude de ser um apaixonado pela língua 
portuguesa e ter uma identificação muito grande. 
 
4 - Pela seriedade da faculdade e pelo dia e horário oferecido 
 
5 - Por gostar de trabalhar com a linguagem e por ter certeza que a Universidade era idônea 
 
6 - Pela escassês de profissionais habilitados na área. 
 
7 - Porque o curso me agregaria valor e porque a Universidade é uma universidade 
renomada e conceituada 
 
8 - Por ser uma faculdade renomada e meu irmão também se formou pela Universidade 
 
9 - Porque eu já havia realizado o curso de Pedagogia a Distância pela Universidade e 
além de ter gostado muito do curso em todos os aspectos que envolve um curso EAD, eu 
também fui bem sucedida logo após o curso, pois todo meu conhecimento me deu base para 
passar em dois concursos públicos, do qual atuei, como Professora Eventual do Estado de 
São Paulo e do cargo que ocupo atualmente na Prefeitura de Santo André. Mas escolhi 
especialmente o curso de Letras porque como existe uma falta muito grande de professores 
para dar aula especialmente para o ensino Fundamental II, e eu já estava atuando em sala 
de aula de 5º e 6º anos por isso escolhi fazer uma licenciatura do qual eu me identificasse e 
ao mesmo tempo a Universidade pudesse oferecer a distância. 
 
10 - Porque sempre gostei de estudar línguas/idiomas 
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11 - Escolhi devido à flexibilidade no horário de estudo e também pela indicação de uma 
pessoa conhecida que era estudante da Universidade a Distância, a qual me informou a 
seriedade da Universidade no que se refere a EAD 
 
12 - Por que a Universidade é uma escola renomada e confiável 
 
13 - Por ser um curso do meu interesse, a credibilidade da faculdade Universidade, facilidade 
de acesso ao polo de apoio, e custo acessível 
 
14 - Acredito que nesta questão há dois pontos relevantes. A Universidade sempre se 
posicionou em um patamar de destaque; e o meu sonho sempre foi estudar nesta instituição 
educacional. E escolhi o curso de graduação em Letras porque tenho paixão pela 
comunicação. A primeira pergunta deste questionário (de livre escolha) abordou o tema da 
questão financeira. Claro que influenciou, porque mesmo trabalhando não havia recurso 
disponível para “sustentar” uma faculdade na modalidade presencial. Considerando que o 
meu propósito era ingressar na Universidade, ficaria inviável o curso de graduação. Mas, 
neste ponto que a própria vida trabalha em nosso favor, tive a oportunidade de estudar e de 
me graduar numa parceria com a tecnologia na universidade dos meus sonhos. Enfim, 
encontrei no curso uma forma de lidar com minhas barreiras, principalmente com a minha 
timidez. Uni o útil ao agradável em torno deste processo dos eu/acadêmico, ao mesmo tempo 
em que me tornei uma pessoa graduada, em conjunto com a construção do saber, de minha 
interpretação sobre comunicação e literatura, de percepção de mundo; em contrapartida 
tornei-me uma pessoa com maior flexibilidade para se expressar; e como não poderia deixar de 
mencionar o aprimoramento do idioma espanhol. 
 

15 - Primeiramente porque sempre gostei muito de língua portuguesa e quanto ao espanhol, 
acho o idioma encantador. Escolhi fazer o curso de Letras na Universidade, porque já tinha 
o sonho de fazer na Universidade. 
 

16 - Porque a Universidade é séria . Apresentou desde o início da proposta grande solidez no 
investimento educacional e também leis que amparam sua pratica com segurança. 
Transmitiu-me sobriedade e preparo sobre sua proposta EAD 

 
 

Respostas da questão 3 
 

Os encontros presenciais que ocorrem uma vez por semana no polo e os 
momentos ao vivo, síncronos, no ambiente, durante a teleaula e/ou aula 
atividade são: ( ) suficientes (  ) insuficientes para sua formação? 
Faça algumas considerações, justificando a sua resposta. 
 

1 – Suficientes porque os alunos vem preparados para aula com o planejamento da aula e 
com pesquisas já formalizadas. 
 

2 – Suficientes. O que falta é que os alunos(as) tenham um maior  comprometimento. 
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3 – Insuficientes. Acredito que com uma frequência maior desses encontros possam permitir 
que a formação seja mais efetiva. 
 
4 – Suficientes. São suficientes desde que o aluno estude em casa e busque se aperfeiçoar. 
 
5 – Suficientes. Com as novas diretrizes educacionais, os professores e as instituições 
educacionais são os mediadores da aprendizagem, isso quer dizer que a formação do aluno 
não só acontece com as exposições temáticas do professor, mas com o direcionamento e 
sugestões desafiadoras para que o aluno seja autônomo na construção de seu próprio 
conhecimento. Isso de fato aconteceu em cada teleaula em que nos era proposto sites, livros e 
questões que nos levava a pensar sobre aquilo que estávamos aprendendo. 
 
6 – Suficientes. O aluno que ingressa num curso EAD deve ter conhecimento de que o curso é 
orientado e a aprendizagem depende exclusivamente dele mesmo 
 
7 – Suficientes. Os encontros e interações ao vivo são extremamente importantes e creio que 
deveriam ser cada vez mais frequentes, de modo que o professor possa atender a mais dúvidas 
dos alunos. 
 
8 – Suficientes. São suficientes para obtermos as informações adequadas para que possamos 
fazer as devidas pesquisas e leituras e desenvolvermos os trabalhos sugeridos, porque se 
ficarmos apenas com as informações passadas no polo, não conseguiremos desenvolver os 
estudos. Temos que nos dedicar, no mínimo quatro horas por dia em pesquisas, estudos e 
leituras. 
 
9 – Insuficientes. Não são suficientes pelo fato de que o curso EAD é muito além das aulas 
presenciais no polo e das aulas atividade, pois o aluno EAD precisa de autodisciplina e 
muita pesquisa através das fontes oferecidas pelos professores. 
 
10 – Entendo que as aulas e atividades no polo são de extrema importância para a formação 
do aluno. Contudo, o que completa a formação é toda a estrutura de aprendizagem nos 
planejamentos de atividades semanais, com o envio de pesquisas, leituras, vídeos e redações 
sobre esses estudos. 
 
11 – Suficientes. É claro que o aluno não pode ser limitado e contar “apenas” com as aulas 
presenciais semanais, ele deve ampliar as informações recebidas, porém, afirmo que as aulas 
foram suficientes para minha formação, já que desenvolvia o conteúdo por meio de pesquisas. 
 
12 – Suficientes. São suficientes, mas poderia haver mais retorno das atividades. 
 
13 – Suficientes. Claro que gostaria que tivesse mais encontros, pois é muito bom o convívio. 
 
14 – Suficientes. Sim. Foi extremamente proveitoso, pude verificar que a educação está 
“vivenciando” uma transição de uma fase, de uma época com características definidas. 
Percebe-se deste ponto, a integração da tecnologia com a educação, as mudanças na 
construção do conhecimento. A questão de número 3, foi mencionado os recursos 
multifuncionais como a teleaula, a aula atividade, o planejamento semanal. Cada um desses 
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métodos tem por objetivo abordar diretrizes pertinentes à disciplina/tema; posso citar a 
teleaula, um meio de referência dos slides à explicação do professor, sendo este, elemento 
chave para efetivar a razão do projeto semanal; toda esta mobilidade nos conduz, nos 
convergem para direções onde podemos agregar valores e saberes, isso garante ao professor a 
liberdade na construção da técnica de ensino, e o uso dessas soluções permitem valorizar a 
aprendizagem do estudante que é um ser ativo/rápido/simultâneo, características estas 
dadas aos nativos da era digital, essa geração que vive conectada. E para mim, claro! 
 
15 – Suficientes. No meu caso, não tenho o que reclamar; pois o curso a distância, nunca foi 
distante para mim, sempre foi muito presente na minha aprendizagem. 
 
16 – Suficientes. Os encontros são indispensáveis e suficientes. Podem ser mais bem 
aproveitados se os alunos dispersos, ou com algum déficit de atenção forem encaminhados 
aos profissionais competentes, tais como  como psicopedagogos e psicólogos. 
 

Respostas da questão 4 
 

As orientações dos professores auxiliares durante a realização das atividades 
semanais avaliativas em relação aos temas desenvolvidos pelos professores 
temáticos, de forma geral, são:  
(   ) adequadas (   ) parcialmente adequadas (   ) inadequadas  
Faça algumas considerações. 
 

1 – Adequadas. Pelas orientações e disponibilidades  dos professores. 
 
2 – Parcialmente adequadas. Nem todos os professores são realmente prontos nas respostas e 
na orientação, depende muito de quem está ali naquele momento. 
 
3 – Parcialmente adequadas. Como na resposta anterior creio que as interações e orientações 
dos docentes para a realização das atividades devam ocorrer de uma maneira mais frequente 
com isso possibilitando ao aluno ganhar mais confiança no que foi proposto. 
 
4 – Adequadas. Foram  fundamentais. 
 
5 – Adequadas. 
 
6 – Adequadas. As orientações, assim como as sugestões para leituras e pesquisas 
complementares sempre são pertinentes com o conteúdo da aula. 
 
7 – Adequadas. A participação dos professores auxiliares são absolutamente necessárias, pois 
são eles que fazem a intermediação entre os alunos e o professor que está dando a aula. 
 
8 – Adequadas. Sempre fui auxiliada em tudo que precisei: dúvidas, locais  e links para 
pesquisas, leituras dirigidas, entregas de trabalhos, tanto por internet como com a  monitora 
do polo, que sempre me auxiliou também. 
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9 – Adequadas. São adequadas, porque eles são intermediários entre o aluno e o professor. E 
sempre se maneira muito positiva. 
 
10 – Adequadas. Com certeza absoluta as interações e orientações dos professores auxiliares 
nas atividades semanais, são adequadas para nossa formação. 
 
11 – Adequadas. Os professores auxiliares desempenhavam seus papéis de maneira 
organizada e objetiva, respeitando os limites do momento. 
 
12 – Adequadas. Os retornos poderiam ser mais frequentes e mais individualizados. 
 
13 – Adequadas. São ótimas atividades, e o aluno não sente desorientado, pois quando há 
duvida é possível conversar comum dos professores para sanar a dúvida. 
 
14 – Adequadas. No período em que fui aluna desta instituição, sempre recebi o respaldo de 
um orientador, refiro-me aos professores auxiliares para a elaboração e realização das 
atividades semanais avaliativas. Informo também que não só nas atividades avaliativas, 
mas em todo processo à realização do estágio obrigatório referente aos procedimentos 
adequados, à abertura de fórum para sanar dúvidas, um campo de perguntas frequentes para 
os alunos, para viabilizar o processo educativo escolar supervisionado. 
 
15 – Adequadas.  São adequadas; pois justamente trabalham aquilo que está proposto no 
curso de letras.  
 
16 – Adequadas. Não tive nenhum problema, ao contrário, surpreenderam-me muitas vezes 
quando deles precisei ate mesmo em fins de semana. 
 
Respostas da questão 5 
 

A comunicação, por meio do AVA Moodle, com os professores auxiliares, que 
acompanham as entregas das atividades avaliativas, esclarecem dúvidas e 
corrigem estas atividades é:  
(   ) satisfatória (    ) pouco satisfatória (    ) insatisfatória.  
Comente:  
 

1 – Satisfatória. Pelo fato de estarem em contato direto com os alunos esclarecendo suas 
dúvidas. 
 
2 – Satisfatória. Durante todo o curso, só encontrei esclarecimentos rápidos e precisos com 
uma professora, no restante... Só perguntas sem resposta em tempo hábil. 
 
3 – Pouco Satisfatória. Aqui vai a mesma resposta que as anteriores, contatos mais 
frequentes são essenciais, os professores auxiliares ficam engessados pela forma que é 
atualmente. 
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4 – Satisfatória. Não tenho do que reclamar, pois todas as vezes que precisei fui atendida e 
tive minhas dúvidas sanadas. 
 
5 – Satisfatória. Muito satisfatória, uma vez que há várias opções de interação: chat, 
fóruns, fóruns de dúvidas e-mails... 
 
6 – Satisfatória. Salvo raras exceções, não tenho tido problemas em contatar os professores 
quando necessário. 
 
7 – Satisfatória. A comunicação é satisfatória, embora nem sempre as devolutivas ocorram 
no prazo indicado pelos professores auxiliares. 
 
8 – Satisfatória. Sempre houve “pronto-atendimento” em relação as minhas dúvidas. Nunca 
a resposta demorou demais ou deixou de vir. 
 
9 – Satisfatória. Os professores auxiliares respondem prontamente ao esclarecer dúvidas, ao 
acompanhar as entregas das atividades avaliativas e tarefas. 
 
10 – Satisfatória. Sempre foram satisfatórias. 
 
11 – Satisfatória. Acredito que todos estavam dispostos a terem um bom relacionamento com 
os alunos, ajudando-os a compreender seus erros ou acertos e isso era esclarecido em cada 
devolutiva das atividades. 
 
12 – Satisfatória, mas alguns professores auxiliares demoravam em responder. 
 
13 – Satisfatória. Pois quando acontece a devolutiva a mesma sempre vem explicando e 
corrigindo os erros, facilitando a aprendizagem do aluno e esclarecendo suas duvidas. 
 
14 – Satisfatória. Os professores auxiliares foram uma verdadeira bênção para mim, fossem 
assuntos pertinentes à língua portuguesa ou à língua espanhola. Eu não obtive problemas no 
que diz respeito ao emitir, transmitir e receber mensagens, pois o trato, o convívio virtual e 
presencial sempre foi muito bom. 
 
15 – Satisfatória. Como já havia dito, apesar de ser um curso a distância, os professores 
sempre estiveram muito presentes no desenvolvimento pedagógico de nossas tarefas. 
 
16 – Satisfatória. Resposta igual a n°. 04. 
 

Respostas da questão 6 
 

Fale sobre a relação professor/aluno e como ela acontece no AVA Moodle? O 
que você pensa dessa relação, como se sente? Vê problemas ou dificuldades? 
Justifique sua resposta. 
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1 – Na Universidade a relação professor e aluno é normal, talvez além do normal, apesar de 
ser um ambiente virtual o professor esta presente a todo momento, tirando duvidas e 
orientando os alunos. 
 
2 - Penso que existe ainda muitas dificuldades neste campo, por um lado temos alguns alunos 
descontentes e cheios de dúvidas, mas que querem fazer valer suas vontades a todo custo, de 
outro temos alguns professores também com dificuldades, mas que não admitem sua falta de 
preparo para lidarem com certas situações.   
 
3 - Como toda relação à distância, ela se torna fria, mas sabemos que um ensino à distância é 
assim mesmo. A minha linha de pensamento é que ao optar fazer um curso de graduação 
virtual, você sabe que será assim, se quiser algo muito diferente terá que procurar o 
presencial, mas acredito que possa aprimorar essa relação fazendo que ela se torne um pouco 
mais interativa. Julgar se ocorre problemas ou dificuldades é difícil, pois depende da 
característica de cada aluno. 
 
4 - Como escrevi acima, foi espetacular, além de terem me ajudado na hora de fazer o 
trabalho, foram essenciais para ampliar meu conhecimento. 
 
5 – Se por um lado, sentimos a falta de um contato mais pessoal, de falar pessoalmente, de 
um contato mais afetivo, por outro, mesmo no ambiente virtual, há uma relação de respeito 
de simpatia ao ponto de muitos alunos se alegrarem quando a aula é ministrada por 
determinado professor que os alunos gostam. 
 
6 – A relação com os professores se dá da mesma maneira que ocorreria num curso presencial, 
com a diferença que a resposta às questões não são dadas de imediato, mas um pouco depois. 
Como em geral este tempo é curto, não há nenhum problema. Não vejo nenhum inconveniente 
nisso, ao contrário. Algumas vezes esta distância é vantajosa, principalmente quando as 
questões propostas ainda estão um pouco nebulosas na mente do aluno. A distância, em 
minha opinião, ajuda a criar maior discernimento. 
 
7 – A proposta de interação entre professores e alunos via Moodle é absolutamente 
necessária para o bom andamento do curso EAD. Por isso, entendo que essa plataforma deve 
servir para aproximá-los e estreitar o relacionamento. A maior dificuldade que vejo é que nem 
sempre os professores (especialmente os titulares) entram na plataforma para esclarecer as 
dúvidas dos alunos. Isso, em minha opinião, traz uma maior demora na respostas às dúvidas 
dos alunos. 
 
8 – No início, tive dificuldades, porque não sabia muito sobre informática e nem sobre 
ambiente virtual. Para mim, foi uma aprendizagem conjunta: o curso de letras, propriamente 
dito, a aprendizagem da informática em si, que eu não tinha, a vivência com o Moodle, 
problemas pessoais de interaçao com as pessoas, inter relações sociais, pois estava com 
Síndrome do Pânico no início do curso. Em todos os âmbitos fui ajudada por professores, 
monitores e colegas do pólo, e, ao final do curso, tive a oportunidade de obter uma 
graduação, um novo campo profissional e, enfim, uma nova vida. Para mim, esta graduação 
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representou um grande ponto divisor em minha vida: o antes do EAD na Universidade e o 
depois, que é o que vivo hoje. 
 
9 - Eu acho que a relação do professor e aluno é muito boa. Apesar de o ambiente ser virtual, 
acho que os professores são muito atenciosos e procuram responder sempre prontamente 
quando surgem dificuldades. 
 
10 – Eu particularmente entendo que é uma relação perfeita e sinto-me muito satisfeito 
nessa relação de ambiente virtual. 
 
11 – Bom, a maior dificuldade que enfrentei está relacionada a algo simples como a 
comunicação. Ás vezes, uma simples pergunta, uma pequena dúvida, que no ensino 
presencial seria sanada rapidamente, no caso do EAD levava até um dia par chegar a 
resposta e o fato de ter que ficar “digitando” todas as dúvidas é um pouco exaustivo. 
 
12 – Não vejo dificuldades, o que percebo é que alguns professores não respondiam, 
realizavam as suas aulas e desapareciam do Moodle, já outros estavam mais disponíveis. 
 
13 – Observo a relação professor aluna ótima no ambiente virtual, pois sempre que precisei 
fui orientada e acredito que se for diferente a relação aluno e professor nesse ambiente 
deixaram de ser EAD. 
 
14 – Essa correlação professor/aluno sempre vivenciará situações, onde as propostas de 
reformas sempre acontecerão em prol da ciência, da informação. Portanto, os instrumentos 
midiáticos, não se fixaram como intrusos, são apenas novas ferramentas com o intuito de 
aprimorar a prática pedagógica. Em suma, o professor no seu campo da pesquisa/ensino e o 
aluno no seu papel de aprendiz/crítico, independente da modalidade (virtual/presencial) o 
prazer, a emoção em todo tempo marcarão presença neste universo do processo de ensino-
aprendizagem. Menciono neste momento um comentário feito com muita propriedade pela 
professora da Universidade em uma teleaula; peço desculpas, porque não saberei retratar 
neste texto com tanta exatidão as palavras dela, devido ao tempo que passou, mas a 
professora disse em linhas gerais “que um professor, sendo amante de seu ofício, de sua 
missão, traz consigo um brilho, a vivacidade, a expressividade no olhar”.  Eu, aluna de 
modalidade a distância, concordo, até neste ambiente meramente tecnológico, a representação 
“personificada” do poderio das máquinas; mesmo assim, é possível sim, traspassar fronteiras 
do mundo da terminologia técnica e, conhecer, desbravar a educação digital. Os meus 
professores exerceram com bom êxito esta missão de agentes transformadores e com o “brilho 
no olhar”. Obs.: Espero ter respondido esta questão. 
 
15 – Bom eu não tenho nem o que falar, a não ser coisas extremamente boas e positivas a 
respeito de todos os meus professores; são muitíssimos compromissados e atenciosos para com 
os alunos, “não parece ser ambiente virtual e sim presencial”, justamente pelo fato dos 
professores, estarem sempre fazendo parte da nossa aprendizagem cotidiana. Penso e me 
sinto totalmente amparada e bem atendida pelos meus professores, tutores, coordenadores, 
direção, secretaria acadêmica e todos os profissionais da faculdade. Não vejo problemas de 
forma alguma pelo contrário, quando temos alguma dificuldade, eles nos auxiliam. 
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16 – A relação é indispensável. Ela é o ponto de partida e também apoio de ambos (professor 
e aluno) as dificuldades são inerentes ao processo. O aluno precisa sair de sua zona de 
conforto tornando-se independente e responsável pelo seu desenvolvimento. Por sua vez, o 
professor devera enfrentar o desafio de acompanhar o aluno “ de longe”, longe do seu olhar 
aguçado de mestre, no âmbito “ físico”. 
 
Respostas da questão 7 
 
Quando a relação pedagógica acontece de maneira satisfatória a que você 
atribui isso? 
 
1 – Que realmente existe uma interação professor – aluno – universidade. 
 
2 – Nesse caso, vejo que houve aquela interação necessária para o bom andamento dos 
acontecimentos. 
 
3 – Competência e empatia. 
 
4 – À interação professor e aluno. 
 
5 – A toda equipe pedagógica e técnica. O Polo de apoio, o professor tutor, os responsáveis 
pela tecnologia, a didática do professor temático etc. 
 
6 – Ao empenho em se fazer um trabalho de qualidade. É somente assim que o docente 
consegue atingir seus objetivos, quando se preocupa não apenas com o conteúdo, mas com o 
aluno como indivíduo em fase de absorção de conhecimentos. 
 
7 – Atribuo à participação do professor auxiliar que intermedeia a relação entre aluno e 
professor titular e à boa vontade do professor titular em responder às dúvidas dos alunos. 
 
8 – Aos esforços mútuos. O aluno tem que estar aberto e à procura do conhecimento (não 
precisa, como no meu caso, estar capacitado, como eu não o era na área de informática) ; e os 
professores comprometidos com o conteúdo e o modo de passá-lo aos seus alunos, 
principalmente por ser um ambiente virtual: Será que todos vão entender a forma como estão 
sendo passadas as informações? 
 
9 – Atribuo ao aluno e ao professor, pois é uma troca. O aluno tem que estar aberto para esta 
relação pedagógica acontecer e isso vale também para os professores, pois se trata de um 
ensino-aprendizagem. 
 
10 – Ao preparo e comprometimento dos professores, além da estrutura virtual.   
 
11 – Para mim, um dos momentos mais importantes se dá quando professor ministra a aula e 
desenvolve seu raciocínio por meio da teleaula. Embora eu recebesse o conteúdo semanal e o 
estudasse, o momento da teleaula ajudava o esclarecimento das dúvidas que surgiram no 
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decorrer do estudo. Não esquecendo que é de extrema importância que o aluno trabalhe com o 
conteúdo semanal. 
 

12 – Ao interesse do professor e do aluno em manter o processo vivo e atuante. 
 

13 – Eu atribuo a universidade, ao grupo de professores e principalmente ao interesse do 
aluno. 
 

14 – Eu atribuo a um projeto político-pedagógico. Eu sempre acreditei na união, em um 
trabalho colaborativo, participativo; na reunião de forças, de vontades, de coesão. É 
importante inserir na escola instituições que são importantes na vida de um aluno, como a 
família, a comunidade, a igreja; essas interações agregam valores. Deve-se criar um clima de 
ensino coletivo que permita uma reflexão sobre as mudanças que estão ocorrendo no mundo 
contemporâneo; e já que a tecnologia é uma “máquina” que abre processos de capacitação 
para o mercado, e está a serviço do homem, é importante que a educação e a tecnologia 
caminhem de mãos dadas, porque o que se vê é a mudança de equipamento, mas não de 
procedimento; partindo da questão do disparate político-administrativo. 
 

15 – Acredito que tudo é um todo; ou seja, unimos a força de vontade do aluno junto com a 
participação pedagógica e compromissada dos professores. 
 

16 – Interesse do aluno em aprender e do professor em ensinar. Investir tempo* na relação ( 
tempo no sentido de prioridade). 
 
Respostas da questão 8 
 
Teça comentários sobre a afirmação: Na modalidade EAD a qualidade dos 
processos de ensinar e aprender depende diretamente da qualidade das 
relações estabelecidas entre professor e aluno. 
 

1 – Também. Mas tem que haver interesse do aluno para pesquisar e aprender. 
 

2 – É primordial que haja essa boa relação entre alunos e professores, a má informação é tão 
nociva quanto a má recepção. 
 

3 – Discordo dessa afirmação, pois o aprendizado independe da qualidade da relação entre 
docente e aluno. A iniciativa maior tem de vir do aluno, seria dele o interesse mor, pois 
acredito que havendo isso não há como o docente não interagir com o aluno e acaba sendo até 
um estímulo para o docente. 
 

4 – Acho que não só no EAD é assim, o que acontece é que no ensino à distância, essa 
interação tende a ser mais intensa. 
 

5 – Não só na modalidade EAD, mas em todas as modalidades de ensino, porque é na 
interação que se concretiza a aprendizagem, caso haja algo que interrompa isso, como a falta 
de confiança naquilo que o professor propõe, por exemplo, coloca em risco o ensino. 
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6 – Como disse acima, o professor empenhado em instilar cultura é reconhecido pelo aluno de 
imediato. E é aí que começa a se formar as relações que se manterão até o final do curso. 
 
7 – Concordo com a afirmação, pois, embora o curso na modalidade EAD dependa, em 
grande parte, da iniciativa do aluno em estudar, se não houver uma boa relação entre 
professor e aluno, por meio da interação via plataforma Moodle, o processo de ensino-
aprendizagem não será aperfeiçoado, tornando a formação do aluno deficiente. 
 
8 – Como respondi na questão acima: os dois lados têm que estar comprometidos, interligados 
e abertos a todo tipo de informação, consulta e indagação, e até a críticas. 
 
9 – Não. Porque na realidade não temos tanto contato com os professores, mas é lógico que 
facilita o ensino e aprendizagem quando o professor mostra carisma e prontidão ao responder 
nossas dúvidas. Porque se percebemos na fala do professor algo que não agrada alguns 
alunos, com certeza isso irá dificultar o nosso relacionamento. Posso dizer que isto é raro, 
mas acontece. 
 
10 – Concordo plenamente com esta afirmação, pois é o grande diferencial na modalidade 
EAD. 
 
11 – Acredito, que neste ponto ainda há uma falha e vou explicar. O contato com o professor 
das aulas é muito restrito e ás vezes percebia que ao nos questionar sobre os assuntos 
abordados na teleaula, o próprio professor já tinha uma opinião formada e não nos permitia 
“pensar/responder” de maneira diferente e ficava alheio durante a semana para qualquer 
questionamento. 
 
12 – Por ser a distância, a interação professor-aluno é o que delimita a qualidade do ensino. 
Quanto maior a participação do aluno e a disponibilidade do professor, maior e melhor o 
resultado. 
 
13 – sim, pois é dessa forma que o aluno vai criar um vinculo com o professor e aprender de 
forma sastifatória o conteúdo. 
 
14 – Tenho para mim, que esta afirmação está involucrada às respostas anteriores. O 
processo existe que é toda a teoria. Essa teoria sendo o conjunto de princípios fundamentais, 
e que tem como primazia a excelência, a busca e a concretização por resultados. Exatamente, 
este ambiente qualidade de processos/ qualidade das relações consistem no “pacto” 
estabelecido entre professor/aluno. A sala é um “laboratório” é um termômetro, onde se gesta 
o conhecimento, exercendo a interação de saberes. Só sabemos se algo alcançou nossas 
expectativas e quiçá, as ultrapassou quando desenvolvemos essas habilidades, adquirimos 
competências intelectual, comunicativa; em verdade, é quando sentimos no coração uma 
conexão entre o eu e o mundo cognitivo. A consciência de nós mesmos. Há um ditado que diz 
“não há comunicação sem envolvimento”. 
 
15 – Sim é justamente o que respondi na pergunta anterior, as combinações do desejo de 
aprender, esforço e a contribuição participativa dos professores, resultam sem dúvida no 
processo e qualidade de aprendizagem. 
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16 – Concordo com a afirmativa. Existe a necessidade do vinculo mestre- aluno, do contrário 
a modalidade EAD se tornaria apenas mais um entretenimento (ainda que educativo) 
deixando sua proposta de formação profissional inalcançável. 
 

Respostas da questão 9 
 
Existe afetividade e proximidade apesar da distância física? Qual a importância 
dessa relação para a formação de um professor de Letras? 
 
1 – Proximidade sim. Apesar da distância estamos tempo integral em contato com 
professores e tutores. Para um professor de letras tudo é aprendizado. 
 
2 – Tanto o carinho quanto a aversão à distância existe. Eu penso que quanto mais 
proximidade houver entre as duas partes, melhor vai ser o desempenho do aluno e a 
facilidade do professor em lidar com os problemas que surgirem. 
 
3 – Pode ocorrer, mas acredito que em casos pontuais, não algo frequente. Essa relação como 
toda relação quando bem construída irá produzir resultados satisfatórios e a própria 
utilização em sala de aula, te a ver muito com empatia. 
 
4 – Sim, existe e é fundamental, pois o professor de Letras trabalha com a língua,portanto 
saber desenvolver a afetividade por meio da escrita torna-se fundamental. 
 
5 – Sim claro. O professor não trabalha com máquinas, mas com seres humanos. Demonstrar 
simpatia, cortesia e sincero interesse pelo bem do outro, é uma forma de exercer o poder 
influenciador do professor, considerando que os alunatos estão em processo de 
desenvolvimento, para formar Cidadãos mais humanos e solidários na sociedade. 
 
6 – Existe, naturalmente. O afeto independe da proximidade, tem mais a ver com reconhecer 
no outro coisas que falam ao nosso íntimo. E é claro que quando lidamos com pessoas de 
quem gostamos, o desejo de agradar acontece naturalmente. Assim, o aluno se esforça para 
fazer ver ao professor seu interesse, sua dedicação. E o trabalho flui de ambos os lados. 
 
7 – Sim, se o professor está em constante interação com os alunos. Caso contrário, não 
haverá proximidade. E essa relação é de grande importância para a formação do estudante de 
Letras, tanto para absorção do conteúdo como para a observação da didática empregada. 
 
8 – Com certeza existe, senão eu não estaria respondendo a este questionário…rsrs…Entre 
aluos e professores estabelecemos laços de afetividade, cumplicidade, quantas vezes pedi 
socorro a meus professores? E aos colegas também: acostumamo-nos a conversar pela internet 
e até hoje fazemos isto. Nos “vemos” no facebook, itramos dúvidas, trocamos ideias. 
Esporadicamente nos encontramos nas atribuições de aulas do estado…aqueles que seguiram 
a carreira por este segmento. Creio que seja uma relação duradoura e consistente. 
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9 – Sim. Porque o aluno EAD tem a oportunidade de se comunicar com o professor a 
qualquer momento e quando o aluno é mais participativo ou quando o aluno tem dificuldades 
acabam se aproximando mais dos professores, criando um vinculo afetivo. E também outra 
forma de aproximação é quando os alunos deixam de ter essa distância física e acabam 
participando de eventos proporcionados pela Universidade e posso dizer que no meu caso foi 
um prazer ter conhecido alguns professores. E como aluna de Letras isso me incentivou 
muito para continuar a minha vida acadêmica e profissional. 
 

10 – Entendo que apesar da distância física, existe uma interação afetiva “virtual” entre 
professor e aluno. Isto porque, há o empenho do professor em ensinar e do aluno em aprender, 
condição essencial para a formação de um professor de Letras. 
 
11 – Sim, principalmente por meio dos professores auxiliares. Nosso contato era direto com 
eles. Embora, o curso seja A Distância, eu não me sentia só na caminhada, ao contrário a 
afetividade era existente em ambos os lados e com certeza me ajudou na formação. 
 

12 – Sim existe. Um pouco importante, mas não fundamental. 
 
13 – sim apesar da distancia consegui criar vinculo com meus professores, pois sempre que 
necessário,estávamos conversando sobre varias coisas e acredito que a formação do professor 
de letras foi muito boa ,pelo relacionamento mútuo e troca de experiências. 
 
14 – Efetivamente! Claro que sim! Não é a distância que determina o relacionamento, é o 
coração, é a busca pelo mesmo resultado. A importância dessa relação consiste em saber que 
não há fronteiras quando há um sentimento em comum. O aprender e o ensinar não são uma 
via de mão única, aí se constitui a beleza educacional, uma reação ativa ao mundo 
circundante. O conhecimento é vivo e vale a pena experienciar essa prática. 
 
15 – “Sem sombra de dúvida”, a proximidade e afetividade é tão intensa e comprometida, 
que muitas das vezes até esquecemos que é um curso a distância. É de suma importância, 
pois além de nos motivar, mostra que o bom relacionamento de professor e aluno, torna a 
aprendizagem mais produtiva e prazerosa. 
 
16 – SIM. Esse questionamento, ou melhor, posicionamento  que  propõe não ser possível 
uma afetividade é um mito. Sou professora formada pela modalidade EAD e em nada sinto-
me desmerecida. Construí vínculos sólidos com professores que perduram ate hoje. 
 
Respostas da questão 10 

 
Estudar a distância exige que o aluno tenha iniciativa, participação, 
determinação, organização, seja ativo no processo de construção do próprio 
conhecimento.  
a) Como você se vê neste processo? A sua relação foi modificada ao longo do 
curso? 
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b) Como os professores auxiliam neste processo? Quais foram as maiores 
dificuldades? 
c) As devolutivas das atividades avaliativas, de forma geral, colaboraram de 
maneira efetiva na sua formação? 
 

1 – Inicialmente, perdida. Ao longo dos estudos e com auxilio dos professores, passei a 
aprender como se estuda com a EAD – e ter iniciativa para aprofundas nosd estudos, ter 
organização para estudar e claro, com todo auxilio vindo dos professores os alunos passam a 
ser ativos no processo de construção. Quanto as devolutivos, colaboram sim, até que sejam 
devolutivas já nos aprofundamos muito nos estudos. 
 

2 – a) Como você se vê neste processo? A sua relação foi modificada ao longo do curso? Eu 
sempre fui metódica e determinada, eu não diria que mudei, mas me aprimorei durante o 
curso.  
b) Como os professores auxiliam neste processo? Quais foram as maiores dificuldades? Falo 
por mim,  o carinho e a fé que senti de uma professora em especial, em alguns momentos 
durante o curso, foi assim como uma alavanca no ponto certo na hora exata, as dificuldades 
ficaram menores, deixando de ser  obstáculos intransponíveis.  
c) As devolutivas das atividades avaliativas, de forma geral, colaboraram de maneira efetiva 
na sua formação? Sinceramente, as datas das devolutivas não eram cumpridas, mas 
colaboraram sim de maneira efetiva em minha formação. 
 

3 – a) Como você se vê neste processo? A sua relação foi modificada ao longo do curso? 
Dentro desse contexto efetivamente fui o que o próprio enunciado da questão 
afirma(desculpe-me a falsa modéstia). A minha relação foi uniforme do início ao final do 
curso.  
b) Como os professores auxiliam neste processo? Quais foram as maiores dificuldades? O 
auxílio que o professor pode dar é mostrando a sua competência e conhecimento do assunto 
abordado. Nas tele aulas mostrarem que não estão lendo um script, tentar prender a atenção 
do aluno. 
c) As devolutivas das atividades avaliativas, de forma geral, colaboraram de maneira efetiva 
na sua formação? Não posso dizer que foram preponderantes e que são essenciais, para mim 
especificamente não influenciaram muito,porem, toda tentativa se torna válida. 
 

4 – Eu acredito que fui bastante participativa no meu processo de aprendizagem,E , claro, 
os professores ajudaram muito, davam apoio, tiravam dúvidas, orientavam. 
Assim como as devolutivas que sempre continham comentários a respeito do trabalho 
realizado. 
 

5 – a) Como você se vê neste processo? Como construtor de minha aprendizagem. A sua 
relação foi modificada ao longo do curso? Sim. Eu fui, paulatinamente, entendendo o que se 
requeria e com isso comecei a planejar melhor meu tempo.  
b) Como os professores auxiliam neste processo? Dando dicas de estudo, postando o 
planejamento semanal e os objetivos de cada módulo.  Quais foram as maiores dificuldades?  
Entender a linguagem da plataforma de estudos.  
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c) As devolutivas das atividades avaliativas, de forma geral, colaboraram de maneira efetiva 
na sua formação? Sim. 
 

6 – a) Como você se vê neste processo? A sua relação foi modificada ao longo do curso? 
Descobri que, ao contrário do que acreditava, sou capaz de ser organizada. Ou aprendi a ser. 
b) Como os professores auxiliam neste processo? Quais foram as maiores dificuldades? Os 
professores ajudam à medida em que o tempo de estudo vem estabelecido em cada atividade, e 
eu procuro acompanhar este tempo. A maior dificuldade é a ansiedade. Geralmente preparo 
as atividades antes que o link seja aberto e fico incomodando pra liberar. Não aguento 
esperar. 
c) As devolutivas das atividades avaliativas, de forma geral, colaboraram de maneira efetiva 
na sua formação? Com certeza. Todas as devolutivas especificaram as correções quando 
havia. 
 

7 – a) Como você se vê neste processo? A sua relação foi modificada ao longo do curso? De 
fato, exige determinação e organização. No decorrer do curso, aprendi a me planejar melhor 
para estudar e cumprir com as atividades. 
b) Como os professores auxiliam neste processo? Quais foram as maiores dificuldades? Os 
professores auxiliam com o desenvolvimento do planejamento semanal e indicações de prazos 
de entrega de atividades. 
c) As devolutivas das atividades avaliativas, de forma geral, colaboraram de maneira efetiva 
na sua formação?  Sim, sem dúvida. Elas são totalmente necessárias. 
 

8 – a) Como você se vê neste processo? A sua relação foi modificada ao longo do curso? Com 
certeza, tudo  em minha vida foi modificado ao longo do curso. A começar do pavor de sair 
de casa, ter largado o trabalho devido ao pânico, a iniciativa de procurar um “socorro” nos 
estudos e em uma nova perspectiva de vida e profissão. A organização vem com os estudos, 
pesquisas, o “aproveitar” do mínimo tempo que se tem para estudar e pesquisar. 
b) Como os professores auxiliam neste processo? Quais foram as maiores dificuldades? A 
minha maior dificuldade, no início, foi conhecer o computador, a internet e o Moodle. 
Depois, tudo fluiu. A cada semana as dificuldades aumentavam, mas estou muito feliz por 
ter me dedicado bastante, pois todos os trabalhos que desenvolvi estou usando agora em sala 
de aula e, se  eu tivesse me dedicado mais, usufruiria melhor dos meus próprios trabalhos 
hoje. 
c) As devolutivas das atividades avaliativas, de forma geral, colaboraram de maneira efetiva 
na sua formação? Sim, foi com os meus erros que aprendi a me corrigir, desenvolver melhor os 
trabalhos e crescer nos estudos. 
 

9 – Com certeza, não existe outra forma de estudar a distância sem a iniciativa, 
determinação, organização pessoal e ser ativo. 
a)Como você se vê neste processo?  A sua relação foi modificada ao longo do curso? Eu 
procuro ter todos estes atributos acima citado, pois se não houver muita autodisciplina, não 
garante uma boa aprendizagem neste processo de construção do conhecimento. E realmente 
não dá para ser diferente até a conclusão do curso. 
b) Como os professores auxiliam neste processo? Quais foram as maiores dificuldades? Os 
professores auxiliam neste processo através das atividades dadas no planejamento semanal 
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de maneira organizada e dando uma estimativa de horas, do qual o aluno terá que cumpri-las 
para terem bom êxito. No começo do curso existe a grande dificuldade de cumprir tal 
planejamento, mas depois se torna rotina. 
c) As devolutivas das atividades avaliativas, de forma geral, colaboraram de maneira efetiva 
na sua formação? Sim, mas o que mais dificulta são as demoras da devolutiva e isso acaba 
gerando uma certa ansiedade no aluno, pois ele não sabe se as atividades estão corretas ou 
não. 
 

10 – a) Como você se vê neste processo? A sua relação foi modificada ao longo do curso? 
Sinto-me  muito confortável neste processo. Sempre fui muito determinado em meus estudos e 
essa exigência estrutural melhorou ainda mais no meu processo de conhecimento.  
b) Como os professores auxiliam neste processo? Quais foram as maiores dificuldades? Os 
professores nos auxiliam com orientações a cada passo nos estudos deste processo. 
c) As devolutivas das atividades avaliativas, de forma geral, colaboraram de maneira efetiva 
na sua formação? Com certeza absoluta, porque além das correções são acrescentadas 
explicações em situações de erros ou por não entendimento à atividade proposta. 
 

11 – a) Como você se vê neste processo? A sua relação foi modificada ao longo do curso? 
Desde o início procurei me organizar para conseguir acompanhar e compreender o conteúdo. 
E no decorrer do curso já estava preparada para desenvolver qualquer atividade solicitada. 
Posso afirmar que fui muito feliz nos anos que estudei, pois era “precavida” e não deixei na 
para última hora, isso me ajudou muito! 
b) Como os professores auxiliam neste processo? Quais foram as maiores dificuldades? 
Alguns professores são presentes e aptos a ajudar, porém a maioria ajuda de maneira sutil. 
Sinceramente, acredito que o sucesso do EAD deve-se aos “professores auxiliares”, pois eles, 
mais do que qualquer outra pessoa esclarecem as dúvidas e ajudam na compreensão do 
conteúdo.  
 A maior dificuldade com os professores era falta de comunicação necessária para desenvolver 
um aprendizado, porém esta lacuna era preenchida pelos professores auxiliares. 
c) As devolutivas das atividades avaliativas, de forma geral, colaboraram de maneira efetiva 
na sua formação? Sim! Por meio das devolutivas era possível ver com clareza o que estava 
incorreto e reforçar as respostas corretas. 
 

12 – a) Como você se vê neste processo? A sua relação foi modificada ao longo do curso? O 
ensino a distância permite que cada aluno organize o próprio tempo, por isso me vi preparado 
e capaz de me adequar ao processo, o que não modificou a minha relação. 
b) Como os professores auxiliam neste processo? Quais foram as maiores dificuldades? O 
professor ajuda até mesmo pelas aulas gravadas o que permite revê-las. Sem maiores 
dificuldades. 
c) As devolutivas das atividades avaliativas, de forma geral, colaboraram de maneira efetiva 
na sua formação? Sim, as devolutivas ajudaram, mas deveriam ser mais frequentes. 
 

13 – a) Como você se vê neste processo? A sua relação foi modificada ao longo do curso? Com 
certeza como as atividades dependiam também do meu esforço acredito que  a relação foi 
amadurecendo,isto é a parte mais importante do curso ,ele promove este bem estar e 
amadurecimento diante da profissão. 
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b) Como os professores auxiliam neste processo? Quais foram as maiores dificuldades? As 
maiores dificuldades foi o contato,por exemplo não existia o corpo a corpo como ocorre nos 
cursos presenciais,e tudo dependia exclusivamente do aluno ,não dava para esperar o 
professor para sanar,tinha que correr atrás,mas não acredito que isso seja ruim. 
c) As devolutivas das atividades avaliativas, de forma geral, colaboraram de maneira efetiva 
na sua formação? Sim, pois esclarecia de forma positiva as questões que estávamos erradas e 
qual seria a resposta correta. 
 
14 – a) Como você se vê neste processo? A sua relação foi modificada ao longo do curso? 
Coloco-me em um bom patamar enquanto discente. Procurei ler sobre os temas propostos, 
analisá-los, construí e participei com meus colegas de classe a dinâmica do mundo 
educacional. Eu acredito que a relação sempre se modifica, porque é tudo novo. O aluno 
assume uma postura de conhecimento do terreno, ao longo do período/do processo forma-se 
uma verdadeira parceria. O interessante (falo por mim) que não existia mais a relação 
“modalidade a distância” X “aluno”. Eu entendia que havia uma obrigação de caráter 
educativo. Explico-me. Regra básica para qualquer estudante EAD, se organizar e manter-se 
firme no propósito. Como existe uma “flexibilidade” de horário, pode-se (nem sempre) mas, o 
aluno está sujeito a cair na armadilha do “depois eu faço”; “tenho tempo”. Nem sempre é real 
esse tempo. Às vezes, o trabalho é complexo e querer resolvê-lo no último momento não é 
bom, haverá um sério risco do aluno se prejudicar, não desenvolver o que se espera dele com 
aquela atividade. Por isso, é imprescindível adotar horários e fazer-se cumprir. O material 
era disponibilizado no fim de semana (acredito que na sexta-feira); então havia um tempo 
hábil para efetuar as leituras, orientar-se no que dizia respeito às atividades avaliativas; às 
atividades complementares, chamado de Portfólio. A atividade avaliativa em  específico, 
valia nota para compor no módulo, então havia um prazo para a entrega. 
b) Como os professores auxiliam neste processo? Quais foram as maiores dificuldades? 
Geralmente, eu tinha o hábito de ler todo o planejamento semanal para orientar-me quanto à 
aula. Fazia as minhas leituras e procurava de forma primitiva, porque não tinha muito 
conhecimento sobre o assunto, marcar alguns pontos destes textos com relação à teleaula, 
baseando-me pelos slides. Quanto às atividades avaliativas, eu lia, caso não entendesse 
conversava com minha colega (a mais próxima, claro). Ela também tinha essa prática para 
comigo. Mas, quando era muito complexo, eu recorria aos meus professores auxiliares, porque 
assim, eu teria tempo para receber a resposta e não causaria tanto “terror” à professora. 
Mesmo porque os professores não tinham somente a mim para cuidar; havia os polos do 
Brasil para prestar a ajuda e os esclarecimentos necessários.  
c) As devolutivas das atividades avaliativas, de forma geral, colaboraram de maneira efetiva 
na sua formação? Sim. Às vezes, eu ficava decepcionada comigo mesma, porque poderia ter 
avançado na análise do tema. Essas atividades foram importantes para o meu 
desenvolvimento cognitivo. Aprender a enxergar de forma ampla e ao mesmo tempo saber 
sintetizar, substanciar  o texto. 
 
15 – a) Como você se vê neste processo? A sua relação foi modificada ao longo do curso? Eu 
me vejo neste processo, como um fator que foi extremamente enriquecedor para o meu 
crescimento pedagógico e pessoal, pois hoje sou bem mais organizada, disciplinada nos meus 
compromissos e determinada naquilo que quero alcançar, percebo hoje que tudo deve ter um 
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começo, meio e fim; pois aprendi a seguir em frente e não desistir, aprendi também lutar pelos 
meus objetivos e buscar a conquista, quando entrei para a Universidade, não sabia 
argumentar sobre assuntos e temas, e nem mesmo conseguia escrever bem, tinha inúmeras 
dificuldades relacionadas a vários aspectos, das quais com o decorrer do curso, foram sendo 
supridas, “recebi os instrumentos certos e fui aprendendo a usar cada um deles”, hoje consigo 
compor até poemas e argumentar de maneira adequada sobre diversos assuntos. Obs: Quando 
iniciei o curso a distância, não sabia nem sequer ligar um computador e tudo parecia tão 
distante da minha realidade de vida, com o decorrer do curso, fui aprendendo a lidar com a 
tecnologia na aprendizagem, da qual facilitou inúmeras coisas para mim, não tenho 
vergonha de dizer, mas quando comecei o curso, não sabia nem o que era um e-mail, usar 
internet, fazer pesquisas, sites e nem ler pelo computador, tudo isto era totalmente 
desconhecido para mim, um mundo que eu nem imaginava conhecer e aprender, hoje tenho 
uma bagagem de aprendizagem que não tem dinheiro que compre, algo que o vento não move, 
o tempo não apaga, ninguém pode tirar de mim, uma riqueza que nenhum ladrão pode 
tocar  a qual está dentro de mim e vou carregar para todo sempre.    
b) Como os professores auxiliam neste processo? Quais foram as maiores dificuldades? 
Auxiliam de forma positiva, nos orientando sempre. Minha maior dificuldade no começo, 
sem dúvida foi lidar com a tecnologia na aprendizagem, como havia dito não sabia nem ligar 
um computador, mas no decorrer do curso estas dificuldades foram sendo eliminadas. 
c) As devolutivas das atividades avaliativas, de forma geral, colaboraram de maneira efetiva 
na sua formação? Sim e muito, pois através delas sabemos como estamos e o que devemos 
melhorar. 
 
16 – a) Como você se vê neste processo? A sua relação foi modificada ao longo do curso? Sim. 
Tornei-me mais focada, objetiva e pratica. 
b) Como os professores auxiliam neste processo? Quais foram as maiores dificuldades? Os 
professores são guias . A relação  de confiança  que transmitem a certeza de que nos 
alcançaremos êxito em aprender, somente é possível devido ao empenho dos professores 
c) As devolutivas das atividades avaliativas, de forma geral, colaboraram de maneira efetiva 
na sua formação? Sim. Prazos precisam ser estabelecidos e cumpridos. A formação do aluno, 
apesar de virtual, aponta para o modelo que ele irá enfrentar em salas de aula. Quando 
haverá prazos a serem cumpridos entre ele, as escolas e seus futuros alunos. 
 
Respostas da questão 11 
 
Trace comentários e observações sobre como as ferramentas disponíveis no 
AVA Moodle auxiliam ou dificultam a sua comunicação e formação: (comente a 
respeito de cada uma delas a partir do seu uso e experiência) 
a) mensagem      b) fórum      
 
1 – Mensagem – mais direcionada. 
Fórum – muitas vezes sem respostas concretas do que pretendemos. 
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2 – a) mensagem: Poucas professoras respondiam as nossas mensagens em tempo. De 
algumas, nem mesmo tinhamos resposta. 
b) fórum: Da mesma forma no fórum, algumas professoras eram muito participativas, 
corrigiam e davam seu parecer quanto às postagens. Já outras nunca apareceram muitos 
alunos, participavam apenas para somar pontos.   
 
3 – a) mensagem      b) fórum   
Posso dizer que em ambas situações me adaptei facilmente, não encontrei dificuldades.      
 
4 – a) mensagem-por meio dela recebíamos informações das tutoras sobre horáiros de provas, 
material, e qualquer outra alteração, sempre eficiente. 
b) fórum- eu adorava participar do fórum, aprendi muito, mas o que percebia que as pessoas , 
muitas vezes, só queriam fazer e receber comentários positivos, e quando não acontecia isso, 
elas levavam para o lado pessoal, mesmo pessoas da sua turma que poderiam falar sobre o 
problema com você.Acredito que esse problema seja algo cultural, brasileiro é assim. 
 
5 – a) mensagem: Muito boa para informar e deixar o aluno por dentro de tudo que tem a ver 
com seu curso e com sua aprendizagem    
b) fórum: Lugar muito interessante onde os diferentes comentários e a mediação dos 
professores tutores corroboram para o esclarecimento do tema. 
 
6 – a) mensagem      b) fórum       
Não costumo mandar muitas mensagens.  Quanto ao fórum, aí sim. Acho extremamente 
interessante o intercâmbio de opiniões (às vezes acaloradas) que se consegue através deste 
recurso. Talvez pela distância as pessoas são mais honestas nas suas colocações. Gosto disso. 
 
7 – a) mensagem: são o meio mais rápido de comunicação entre professor e aluno e os alunos 
entre si. Vejo as mensagens como o meio mais rápido de sanar dúvidas, dar e receber recados e 
estreitar o relacionamento. 
b) fórum: em minha visão, os fóruns servem para a absorção de conteúdo, desenvolvimento e 
discussão de ideias e interação entre todos. Por meio do fórum, aprofundamos conceitos e 
ampliamos conhecimento. Apenas acho que os fóruns deveriam ter uma condução maior do 
professor temático para que haja uma conclusão após o debate entre os alunos. 
 
8 – a) mensagem: as mensagens sempre me ajudaram a enviar os trabalhos nas datas certas e 
tirar minhas dúvidas quanto aos trabalhos propostos. 
 b) fórum: No fórum, como eu sempre era uma das ultimas a postar a mensagem, tinha 
dificuldades em colocar alguma observação nova,pois todos os colegas já   haviam colocado 
suas argumentações. 
 
9 – a) mensagem: A mensagem é uma ferramenta muito importante, pois podemos nos 
comunicar com mais facilidade e com uma pronta resposta.      
b) fórum: O fórum também é um instrumento importante, porque existe uma troca de 
opiniões a respeito das aulas atividades, porém se o fórum servir para alguma atividade, do 
qual os alunos precisam opinar sobre os trabalhos uns dos outros, pode causar algum 
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estranhamento ou divergência causando grande polêmica e até um desconforto entre os 
alunos.      
   
10 – a) mensagem - informa e direciona sobre atividades e temas de estudos. 
b) fórum – permite uma interação com os demais alunos, permitindo a troca de 
conhecimentos e ideias, além de aprender mais com a exposição dos envios.     
  
11 – a) mensagem: As mensagens nada mais são que o nosso “diálogo” com o professor. 
Utilizei muito esta ferramenta, porém, como citei acima, ás vezes para tirar uma pequena 
dúvida levava até um dia ou alguns casos até mais de semana. O lado positivo: sanar 
dúvidas e o lado negativo: esperar muito por uma simples resposta. 
b) fórum: O fórum ajuda na compreensão do tema e expandi o conhecimento. A troca de 
ideias permite nosso crescimento, por isso acredito ser ele de grande aproveito.  
      
12 – a) mensagem: As mensagens eram as grandes ferramentas, através delas muitas dúvidas 
foram sanadas.  
b) fórum: E os fóruns eram ótimas oportunidades de debater assuntos que seriam pouco ou 
quase nunca abordados em sala de aula. 
 
13 – Tantos as mensagens como o próprio fórum serviu como experiência, pois sempre que 
acontecia a devolutiva, ou outro assunto em relação a faculdade,curso tinha esse contato 
com o professor,e nos fóruns pudemos fazer novas amizades e debater sobre o assunto da 
atividade proposta,foi muito bom. 
 
14 – a) mensagem: A mensagem, eu entendia que foi uma forma de comunicação. O professor 
auxiliar precisava manter esse contato com os polos, com o corpo discente; e nada mais 
correto utilizarmos esse meio de contato para estabelecer um caminho de acesso 
professor/aluno. Quanto às mensagens, eram sempre pertinentes, elucidativas, e na 
impossibilidade de compreensão havia todo um canal de acesso aos professores auxiliares, 
seja via Moodle, via telefone do departamento EAD. Eu já precisei falar com os professores 
numa situação de emergência e sempre fui atendida pela equipe EAD via telefone e até 
pessoalmente. O que quero dizer é que nunca me senti desamparada por esta equipe docente. 
b) fórum: O fórum, sinceramente era um espaço interativo. Claro que alguns alunos 
confundiam o espaço EAD_Letras com conversas e comentários nada pertinentes ao tema 
abordado. Por outro lado, havia alunos com suas considerações que simplesmente “enchiam” 
meu coração e meu intelecto. Seres extremamente inteligentes e acima de tudo havia conteúdo 
e automaticamente refletiam por todo fórum. Porque esse era o objetivo, o intuito do fórum 
estabelecer esse sistema de comunicação entre os polos. Lembro-me que gostava de ler as 
respostas de alguns alunos de polos  até de estados diferentes; das quais concordava com 
alguns pontos de vista e explanava o meu pensar concomitante a outros alunos que possuíam 
em sua base o mesmo ponto de vista sobre determinado assunto. 
 
15 – a) mensagem: Quanto á mensagem, ajuda muito no processo de comunicação e também 
no esclarecimento de algumas dúvidas.        
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b) fórum: O fórum é muito bem vindo, justamente por auxiliar no processo de conhecimento 
de diversas opiniões e ideologias, na interação social e argumentativa de todos. 
 
16 – a) mensagem: Vista nesse âmbito como " comunicação essencial" . Sem ela a interação e 
os relacionamentos jamais se estabeleceriam. 
b) fórum: Um laboratório onde o aluno expõe suas experiências e absorve a dos demais. 
 
Respostas da questão 12 
 
Como você avalia a sua relação (seja comunicação ou contato) com o 
professor temático do curso de Letras (o professor que ministra a teleaula, 
propõe a aula atividade, organiza o planejamento semanal e promove os 
fóruns). 
 

1 – Avalio como satisfatória, vez que o professor está preparado para nos passar um 
conteúdo do qual nos servirá para estudos e pesquisas. Um ponto de partida direcionado. 
 
2 – Eu não tive maiores problemas nesse campo, graças a Deus terminei meu curso sem que 
houvesse maiores problemas. Ao contrário, deixei ali alguém que conquistou meu carinho, 
respeito e amizade sincera. 
 
3 – Foi satisfatória, falando de forma geral. 
 
4 – Bom, dependia do professor, tive professores mais acessíveis, e com eles era muito bom 
trocar mensagens sobre as disciplinas e dúvidas. 
 
5 – Muito boa. 
 

6 – Só tenho contato pessoal com uma professora, mas esta não conta porque já é da família. 
Quanto aos outros, embora não haja este contato, tenho a impressão que nos conhecemos, 
talvez pelas atividades que fazemos juntos, ainda que em espaços físicos diferentes. 
 

7 – Depende do professor. Há alguns que são participativos e interagem com os alunos 
durante a semana em que o seu planejamento semanal está sendo aplicado, o que contribui 
para a absorção do conteúdo. Outros, ao contrário, não têm essa participação, dificultando o 
aprendizado, pois não há retorno para as dúvidas. 
 
8 – Na minha timidez, pouco recorri a eles, mesmo porque ,hierarquicamente, deveria pedir 
informações primeiro à professora tutora. Mas , nas vezes que tive que me  reportar 
diretamente a eles , fui muito bem acolhida e minhas dúvidas foram sanadas. 
 
9 – A minha relação é ótima, nunca tive problema com nenhum professor, inclusive procurei 
conhecê-los pessoalmente e todos foram muito amigáveis. 
 
10 – Sem nenhuma dificuldade, para mim tudo é bem claro de definido. 
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11 – Minha relação sempre foi ótima com todos, não tenho o que reclamar, exceto a falta 
contínua de troca de informações, este fator deve ser mudado. 
 
12 – Alguns eram bem acessíveis, o que facilitava o bom andamento do curso, mas outros 
não participavam do fórum que ele mesmo havia proposto. 
 
13 – Avalio como positiva, pois aprendi muito. 
 
14 – No que diz respeito a esse contato direto com o professor temático, na verdade durante 
o curso não precisei de forma tão incisiva ter tanto contato com eles, mas conheço alunos que 
necessitaram do auxílio desses professores e, foram bem atendidos, nunca houve qualquer 
distanciamento por ser aluno na modalidade EAD. O professor temático do curso de Letras, 
sempre teve muito cuidado com relação a isso. A coerência da escolha dos textos e os links 
sempre pertinentes à teleaula. Dependendo da aula e do tema, o planejamento semanal era de 
fato repleto de atividades como as atividades avaliativas, participações no fórum, atividades 
complementares. 
 
15 – Avalio como uma relação produtiva e colaboradora. 
 
16 – Avaliado de um modo simplista categorizaria esse professor temático de: crédulo ou 
incrédulo. 
Crédulo: O professor que acredita no ensino EAD, porque ele não se intimida e consegue 
desenvolver seu trabalho com excelência. 
Incrédulo: O professor que "titubeia" frente ao desafio. Não (parece) oferecer o seu melhor 
conteúdo e/ou dedicação. O aluno percebe essa postura ainda que inconscientemente. 
 
Respostas da questão 13 
 
Para você, nos encontros presenciais no polo, o contato mantido com a 
monitora tem sido satisfatório? Quais as dificuldades ou facilidades sobre esta 
relação? 
 

1 – Quando fiz a Faculdade, foram quase que satisfatórios, pois entendo que um monitor 
tem ao menos que entrar na sala de aula sabendo o que consta do planejamento da aula para 
poder auxiliar o aluno quando necessário. 
 
2 – Não tive nenhuma dificuldade, sempre encontrei neles disponibilidade e muita vontade 
em ajudar, foram exemplares. 
 
3 – O contato com a monitora foi de excelência, posso afirmar que não houve dificuldades. 
 
4 – Todos os monitores que tive foram excelentes! 
 
5 – Só tive facilidades, pois a equipe do pólo onde estudei é muito boa. 
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6 – Coitada. A menina é um anjo só por me aturar. Mas falando sério, sempre se prontificou 
a esclarecer minhas dúvidas. É uma pessoa extremamente dedicada e acessível. 
 
7 – Sim. É satisfatório. Não vi nenhuma dificuldade no relacionamento com o monitor. 
 
8 – Ao longo do curso, tivemos várias monitoras, cada uma com seu modo particular. Para 
mim, todas foram bastante acessíveis, sempre prontas a esclarecer minhas dúvidas e, quando 
não podiam fazê-lo, prontamente postavam mensagem ao responsável para esclarecer o 
assunto. Tenho hoje, a oportunidade de trabalhar na mesma escola que minha monitora: ela 
na lingua espanhola e eu de lingua portuguesa. 
 
9 – O meu contato sempre foi satisfatório independente do monitor. Não vejo dificuldades 
somente facilidades, pois quando surge alguma dúvida ou algum problema a monitora sempre 
está pronta a nos ajudar. 
 
10 – Sempre foram extremamente satisfatórios e de plena desenvoltura, em perfeita relação 
com monitores. 
 
11 – O contato é ótimo! Os monitores sempre auxiliam no que está ao alcance deles e 
proporcionam aos alunos uma sala tranquila. Não vejo dificuldades. 
 
12 – Sim, são satisfatórios. A disponibilidade e a capacidade de respostas até mesmo no final 
de semana ajuda bastante. 
 
13 – O contato com a monitora foi excelente pois ela nos ajudou muito,tornando nossa 
amiga e companheira,nos auxiliando em nossas dificuldades . Pois sempre entrava em 
contato com os professores para sanar nossas duvidas enviar nossos comentários para o 
professor, foi uma relação ótima. 
 
14 – As quartas-feiras sempre foram muito boas, meu relacionamento com a monitoria foi 
muito bom também. Nunca recebi nenhuma reclamação! Sempre obtive o respaldo necessário 
desde o primeiro momento em que pisei na sala até o último ano quando conclui o curso. 
Foram e são grandes profissionais. Achei interessante que havia um cuidado com a 
“colocação” de cada monitor em seu respectivo período do curso de Letras. Menciono o curso 
de Letras, porque foi meu curso. Acredito que esse critério coube para todos os cursos de 
ensino a distância da Universidade. 
 
15 – Sim nunca tive nenhum problema e a facilidade dela está presente auxilia justamente 
nas orientações. 
 
16 – Minhas experiências com monitoria em Polos algumas vezes encaixaram-se nessa 
definição de " crédulos"  e " incrédulos". Alguns se mostraram débeis e evasivos. Um paradoxo 
difícil de administrar, pois enquanto todo o sistema EAD (professores, professores temáticos, 
tarefas, fóruns, etc.) mostrava-se eficientes e funcionando para o fim que se propôs, com a 
monitoria algumas vezes, acontecia o inverso. São pontos estratégicos que oferecem 
oportunidade de melhoria. 
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Respostas da questão 14 
 
O que você pensa sobre a modalidade de ensino a distância como 
possibilidade de formação profissional e sobre a formação de professores 
nesta modalidade? 
 

1 – Me surpreendeu, por ser melhor que o ensino presencial, pois exige inciativa do aluno 
para aprender. O planejamento da aula semana, nos força a estudar antes da tele aula, nos 
força a estudar uma semana inteira, com trabalhos, portfólios, e pesquisas, o que nos leva a 
aprender realmente. 
 
2 – Depende de cada aluno. A modalidade a distância é de grande ajuda para aquelas 
pessoas que não podem parar de trabalhar, porém querem melhorar sua formação, vai 
depender da forma que cada profissional encara sua vida e seus problemas, uns fazem isso 
com mais seriedade, outros nem tanto. Em todos os casos, suas reações  não dependem da 
formação pedagógica que tiveram e sim de suas atitudes frente a vida. 
 
3 – Toda tentativa de ensino é válida, mas julgo para formação profissional e 
especificamente de professores ainda deixa a desejar. Falando por mim que fui estudante de 
letras, hoje não me sinto capacitado para ser um docente. Omisso não quero dizer que a 
modalidade é inútil, creio que deve passar por correções no rumo. 
 
4 – Acho que depende muito do aluno, muitos procuram pelo preço, e com uma deficiência 
muito grandeno que diz respeito ao que sabe, seja pelo tempo que ficou sem estudar, seja pela 
má formação na educação básica e culpam o curso por não compreenderem o que está sendo 
ensinado. 
 
5 – Uma modalidade de ensino que, em comparação com a modalidade presencial, tem 
algumas desvantagem e vantagem, mas totalmente capaz de formar o individuo para as 
demandas da profissão: ter preparo técnico e intelectual sem esquecer-se da importância de 
saber conviver e de promover a solidariedade, a igualdade e a Paz. 
 
6 – Aí fica difícil. O EAD por si mesmo é uma boa opção, o problema são os alunos. 
Infelizmente nem todos compreenderam ainda que devem se dedicar aos estudos e os 
planejamentos são apenas orientações, assim como as participações presenciais no pólo. 
Jamais se deve ver esta modalidade como uma forma mais simples e prática de se obter um 
diploma. 
 
7 – Creio que o ensino a distância é uma realidade que veio para ficar. É uma ferramenta 
importante para a formação do profissional, pois ensina, além do conteúdo propriamente 
dito, organização e autodisciplina. Além disso, ensina os futuros professores a dominarem as 
novas tecnologias, o que é fundamental para quem vai ensinar alunos que nasceram na dita 
“era digital”. 
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8 – Penso que essa modalidade de ensino abriu um leque de oportunidades a muitas pessoas 
que sonhavam ter uma graduação e não podiam, tanto pelo custo, como pela distância e 
gastos com condução.Alguns professores com quem trabalho, discutem o fato de que nós, 
formados por cursos à distância, fizemos o curso “pela metade”,não somos capazes de 
preparar e ministrar aulas decentes e atraentes aos alunos, mas, com o decorrer dos anos, esta 
mentalidade vai mudar e nós, formados à distância, vamos mudar este quadro através de 
nossa postura, nossa capacidade, nossa dedicação e,principalmente, através do trablaho que 
estamos efetuando com estas crianças. Eu,particularmente, já estou fazendo a diferença no 
meu meio profissional. 
 
9 – Eu acho que essa modalidade nos dá uma ótima base para sermos bons profissionais, 
porque além do curso de Letras, eu também fiz Pedagogia EAD e posso dizer que se eu tive a 
oportunidade de ter passado em dois concursos públicos para professora tanto no Estado de 
São Paulo, como na Prefeitura de Santo André é graças a ótima formação acadêmica, através 
da modalidade do ensino a distância. 
 
10 – Com muita convicção, entendo que essa modalidade associada aos recursos tecnológicos 
permite a formação profissional, além de formar professores nesta modalidade. 
 
11 – Maravilhosa! O EAD proporciona um ensino eficaz e a flexibilidade no horário de 
estudo ajuda o aluno a estudar até mais que um aluno de ensino presencial. Como aluna de 
EAD, vi o quanto é necessário estudar e se dedicar para obter conhecimento, notas e 
completar o curso, não vi nenhuma facilidade e, por isso acredito na possibilidade de 
formação profissional. 
 
12 – Acredito que com envolvimento e disposição pode-se formar bons professores mesmo a 
distância. 
 
13 – Acredito que são ótimas, pois formam profissionais aptos ao mercado de trabalho. 
 
14 – Penso que é um trampolim para a formação de professores nesta modalidade. Um aluno 
que tem interesse em seguir para o mundo da docência neste sistema de ensino, com toda 
certeza, já possui uma bagagem “na prática”. Ele vivenciou o processo enquanto discente. 
Possui uma visão e tem fundamento que é possível sim dar certo no que tange à formação de 
alunos que qualquer área que possibilite o ensino a distância. Eu costumo receber boletins da 
FGV Online, porque em meu estágio de supervisionado das atividades científico- cultural, eu 
realizei cursos online pela FGV. Devo informar-lhes que não foi nada fácil. Enfim, depois 
deste contato, agora recebo informativos para realizar cursos justamente a distância. 
Portanto, um profissional que tem interesse nesta área EAD, possui muitas direções seja no 
segmento de graduação, na área técnica. Por fim, soluções proporcionadas para neutralizar 
as barreiras da distância otimizando o tempo dos alunos. Eu acredito bastante nesta 
modalidade e tem muito futuro em diversos caminhos. O importante apenas é escolher 
instituições educacionais que conduza este trabalho com responsabilidade,  competência, 
credibilidade. Da mesma forma com que fazemos nossas escolhas para o ensino presencial. 
Obs.: Espero ter respondido esta questão. 
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15 – Acredito que a modalidade a distância consegue unir o que mais precisamos atualmente, 
a aprendizagem e a disponibilidade de tempo. Obs: A formação de professores a distância é 
tão competente e produtiva como a presencial, para mim é até melhor; pois podemos 
organizar o tempo para estudar. 
 
16 – Um caminho relativamente novo (no Brasil) e indispensável à  formação de novos 
profissionais frente a crescente demanda de que necessitamos. 

 
Respostas da questão 15 
 
As atividades avaliativas e provas realizadas colaboraram efetivamente na sua 
formação?  
 

1 – Com certeza, é primordial para o ensino. 
 
2 – Sim, todas as atividades avaliativas e provas nos forçaram a rever todas as matérias 
estudadas e sempre com atençao redobrada, pois eram na sua maioria perguntas com  
respostas dissertativas. 
 
3 – As atividades avaliativas construíram mais do que as provas, creio que prova são 
métodos falhos na avaliação de um aluno, trabalhos e as próprias atividades ajudam a 
construir muito mais um aluno. 
 
4 – Sim, as atividades sempre fizeram com que eu fosse buscar informação, pesquisar, e tal 
processo, aumentou meu conhecimento. 
 
5 – Sim. 
 

6 – Quando não me fizeram ter pesadelos, sim. Acho que as provas e atividades são muito 
mais aprofundadas do que as presenciais. Os conteúdos são bastante minuciosos. 
 
7 – Sim, colaboraram. Apenas acho que deveriam conter mais devolutivas, inclusive das 
atividades que não são avaliativas, pois realizamos os exercícios propostos, mas não. 
 

8 – Certamente. Como já disse anteriormente, os trabalhos que realizei durante a graduação, 
estou utilizando em sala de aula como as histórias em quadrinhos, as resenhas, e outros. Não 
propriamente o trabalho, mas a técnica desenvolvida e o modo de fazê-lo. 
 
9 – Sim. Porque é a única forma dos professores avaliarem a nosso progresso no processo de 
aprendizagem. 
 
10 – Sem dúvidas colaboram na formação do aluno, porque tudo é muito bem elaborado e 
estruturado. 
 
11 – Com certeza. As atividades avaliativas e as provas eram desenvolvidas de maneira que 
o aluno precisava interar do assunto, estudar e pesquisar para conseguir obter êxito. 
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12 – Sim. Com a avaliação mediamos o nível do nosso aprendizado. 
 
13 – Sim, pois as atividades bem como as provas fazem parte do processo de formação. 
 
14 – Perfeitamente. As atividades avaliativas como mencionei em respostas anteriores 
ofereceu um desenvolvimento significativo enquanto aluna. Já as provas, também foram 
importantes na minha formação. A formulação das questões concernentes ao propósito do 
módulo estudado. Perguntas abertas, com único intuito de buscar nos alunos as respostas  
condizentes ao tema, mas que também pudéssemos oferecer uma análise própria do cerne da 
questão. As respostas eram todas dissertativas com muita atenção à gramatica e à coerência 
textual. 
 
15 – Sem dúvida; pois através delas também colocamos o que aprendemos e podemos ver o 
que precisamos melhorar. 
 
16 – Sim, elas são o "prumo e esquadro" que avaliam nosso crescimento e desenvolvimento. 

 
Respostas da questão 16 

 
Pensando na relação pedagógica e na sua formação como professor, na 
modalidade EAD, você quer comentar algo que não foi abordado nas questões 
anteriores? 
 

1 – Somente que o curso na Modalidade EAD  deveria ser extensivo a todas as escolas, pois 
seria uma forma de forçar o aluno a estudar e realmente aprender.  Apesar de ser a distância 
essa modalidade prepara o alno para enfrentar a sociedade com tranquilidade e sabedoria. 
 
2 – Quero dizer que eu não me formei com a intenção de ser professora, quis apenas melhorar 
meus conhecimentos, mas posso afirmar sem nenhum medo de errar que aquele profissional se 
forma achando que finalizou seus estudos e que está pronto para exercer sua profissão, esse 
já fracassou. A vida está em constante mudança, todos os dias surgem coisas novas para 
aprendermos e com elas novas formas de aplicação daquele aprendizado. 
 
3 – Tudo o que foi falado anteriormente foi o suficiente. 
 
4 – Acredito que não. 
 
5 – Sim. Eu sinceramente fiquei muito satisfeito com minha formação na modalidade EAD, 
pois após terminar o curso de Letras EAD, consegui passar no Concurso Público Estadual 
para professor de Língua Portuguesa. Sei que muitos professores que estudaram na 
modalidade presencial não conseguiram esse tento. Assim, acredito que, não que a 
Universidade tenha me dado todo o conhecimento necessário para meu sucesso, mas que ela 
me ensinou a estudar e me mostrou como  aprender a aprender que é o objetivo de toda 
educação contemporânea. 
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6 – Creio que não. Me pareceu que todos os temas pertinentes foram satisfatoriamente 
abordados. 
 
7 – Acredito que a peça chave para o bom desenvolvimento do curso EAD, além das 
atividades avaliativas e provas, é a constante interação entre os alunos e os professores. 
Para tanto, é importante não somente a participação dos professores auxiliares, mas também 
dos professores temáticos, especialmente na semana em que ministram suas aulas. Assim, o 
aluno toma contato com as abordagens didáticas dos professores, além do conteúdo 
programático propriamente dito. 
 
8 – Estou fazendo uma pós-graduação em EAD na area de educação mas, infelizmente não 
tenho as mesmas opiniões e referências que tive quanto à Universidade. Ainda assim, não 
deixo de acreditar na formação dos cursos da EAD e não deixarei de prestigiar pois não 
pretendo parar de estudar: todas as areas requerem continuidade dos estudos e, sem dúvida, 
a educação é a princiapal delas.Agradeço a oportunidade de participar desta pesquisa. 
 
9 – Não. Acho que foi tudo abrangido através das perguntas elaboradas. 
 
10 – Entendo que o conjunto de respostas e comentários feitos, deixa clara a importância da 
modalidade EAD nos dias de hoje. É uma estrutura aplicada há mais de 20 anos nos grandes 
centros culturais, especialmente na Europa. Em uma Universidade de Madri há um Curso de 
Direito EAD, com interação tecnológica virtual dos alunos que participam de situações reais 
exercidas por Professores, Advogados, salas de Júri. Neste último caso, o aluno pode 
interagir como Juiz, Promotor, Advogado, Jurado e até mesmo do réu. Infelizmente não 
salvei o site da Universidade, mas quis demonstrar toda a importância e credibilidade dessa 
modalidade de ensino. 
 
11 – As questões anteriores trouxeram uma amplitude sobre vários temas e acredito que ficou 
claro a junção de todos. Em fim, defendo o EAD por entender que ele não é inferior ao 
ensino presencial, deixando claro que mesmo indo ao Polo de Apoio Presencial uma vez por 
semana, eu dedicava, no mínimo 6h por dia, no estudo em casa. 
 
12 – Não, acredito que a pesquisa abordou bem o tema. 
 
13 – Eu apenas quero agradecer a oportunidade que tive de aprender como aprendi na 
Universidade, aos professores maravilhosos que passaram pela minha vida ,o meu eterno 
obrigado.E fazer parte de uma universidade conceituada no mercado é um privilégio para 
alguns e ter um corpo docente como tive é melhor ainda,meu muito obrigada por tudo. 
 
14 – A lição mais importante, que é muito bom saber que conclui o meu curso de Letras – 
Licenciatura na língua portuguesa e língua espanhola. Entender que o papel do professor 
para com o seu aluno é orientar e ensinar, ajudar a conhecer, oferecer a eles por meio do 
conhecimento, da aprendizagem a ideia de sua própria capacidade, e por consequência 
prosseguir um caminho e amando o que faz. O que quero dizer é que preparamos estes seres 
desde sua tenra idade até o nível superior para que estas crianças/adultos possam exercer 
com prazer as suas respectivas profissões e enxergar a sua importância na sociedade, no 
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mundo. Mas, nada disso se tornaria possível se não tivessem vivenciado a arte de aprender, o 
mundo escolar, sob a orientação de seus queridos mestres. E um professor ao olhar para este 
indivíduo, para este cidadão visualiza este mundo de vitórias. Gostaria de agradecer à 
professora Patrícia Sosa Mello pela oportunidade de responder ao questionário de seu projeto 
de pesquisa para a dissertação de mestrado denominado “Avaliação de Aprendizagem na 
Formação de Professores em EAD: um olhar a partir do Curso de Letras.” Espero que com 
minhas humildes palavras para estas questões tão bem elaboradas, eu possa ter contribuído 
para a formação de parâmetros ao seu projeto. 
 
15 – Gostaria de comentar, que só tenho a agradecer pelo meu curso, meus professores 
queridos, coordenadores e a toda equipe que compõe a Universidade a Distância. 
 
16 – A modalidade EAD foi a única oportunidade que me foi possível realizar o sonho de ser 
professora. O excesso de responsabilidades na vida adulta e na meia idade tonaria inviável 
qualquer outro caminho para minha formação. Tal investimento agregou a minha vida uma 
mudança contundente. Ao ponto de abrir-me portas inimagináveis fora dela (da formação) 
possibilitou-me, por exemplo, atualmente viver fora do Brasil exercitando a docência nos 
EUA num organismo que se chama "Fundação vamos falar português" 
(www.vamosfalarportugues.org). Uma instituição que proporciona aos filhos de brasileiros e 
também outras Qual a sua nacionalidade?s, a oportunidade de aprender o nosso idioma. 
Apresentar um diploma de professora emitido pela Universidade foi um divisor de aguas. 
Quero acrescentar a minha gratidão por participar desse questionário. Uma mostra de que a 
Universidade continua acreditando no seu maior investimento: o aluno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vamosfalarportugues.org/
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