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RESUMO 
 
 
 
 
 

 
O presente trabalho propõe um entendimento sobre as relações interpessoais entre 
os sujeitos envolvidos na construção e execução do projeto pedagógico de Educação 
na modalidade a distância sob uma perspectiva etnometodológica e multirreferencial 
de educação. Propomos identificar como as relações se estabelecem no cotidiano da 
EAD, quais são seus agentes organizacionais e como estes se interagem na 
estruturação do trabalho, uma vez que a EAD exige uma complexidade de 
profissionais de diferentes saberes para a concretização de seus objetivos. Tomando 
como referência os cursos de educação a distância da UMESP, pretendemos, por 
meio de observação, relatórios, aplicação de questionários e entrevistas, identificar 
como cada agente se vê e se percebe no processo, e de que forma entende e 
reconhece o outro no desenvolvimento das atividades do referido curso. Utilizando 
como referência o percurso realizado na elaboração e operacionalização de uma 
teleaula desejamos reconhecer os processos comunicacionais entre o grupo de 
profissionais técnicos, dos gestores, dos docentes e discentes dentro da organização 
acadêmica, analisando suas conexões e rupturas, assim como a abrangência e 
importância de suas funções na prática diária.  
 
 
Palavras-chave: Educação a Distância, Etnometodologia, Multirreferencialidade, 
Relações Interpessoais, Teleaula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

The present study proposes an understanding of the interpersonal relationships 
between subjects involved in the construction and execution of the pedagogic Project 
of Distance Learning under an ethno methodological and multi-referential perspective 
of education.We propose identifying how relationships are established in Distance 
Learning, which its organizational agents are and how they interact in the 
organization of the work, since Distance Learning requires an array of professionals 
with different kinds of knowledge so as to achieve its goals. We used as reference 
Distance Learning Courses at UNESP and through the use of observation, reports, 
questionnaires and interviews, we intend to identify how subjects see and understand 
themselves in the process and how they understand and recognize other subjects in 
the development of activities of such course. Using as reference the steps taken in 
the elaboration and realization of a video-conference, we aim at recognizing the 
communication process within the group of technicians, managers, professors and 
learners in the organization, as well as analyzing connections and ruptures, the wide-
range actions and the importance of its functions on a daily basis. 

 
 
Key words: Distance Learning, Ethno methodology, Multi-referentiality, Interpersonal 
relationships, Video Conference. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
 
 
 
 

Este trabajo propone un entendimiento sobre las relaciones interpersonales entre los 
sujetos envueltos  en la construcción y ejecución del proyecto pedagógico de 
Educación en la modalidad a distancia bajo una perspectiva etnometodológica y 
multireferencial de educación. Proponemos identificar como las relaciones se 
establecen en el cuotidiano de la EAD, cuales son los agentes organizacionales y 
como estos se interaccionan en la estructuración del trabajo, una vez que la EAD 
exige una complexidad de profesionales de diferentes saberes para la concretización 
de sus objetivos.  Tomando como referencia los cursos de educación a distancia de la 
UMESP, pretendemos, por medio de observación, informes, aplicación de 
cuestionarios y entrevistas, identificar como cada agente se ve y se percebe en el 
proceso, y de que manera comprende y reconoce el otro en el desarrollo de las 
actividades del deferido curso. Utilizando como referencia el camino utilizado en la 
elaboración y operacionalización de una tele clase deseamos reconocer los procesos 
comunicacionales entre el grupo de profesionales técnicos, de los gestores, de los 
docentes y discentes, así como la amplitud e importancia  de sus funciones en la 
práctica diaria.  
 
 
Palabras-clave: Educación a Distancia, Etnometodología, Multireferencialidad; 
Relaciones Interpersonales, Tele clase. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

Para conhecermos o universo da EAD faz-se necessário remeter-nos ao 

cenário da globalização do mundo, que parece trazer consigo uma série de 

transformações em todos os planos da sociedade, exigindo novas posturas e novos 

paradigmas. Nunca a sociedade modificou-se tanto e em uma velocidade tão rápida 

como nos últimos tempos. Surgiram as  Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs), que promovem a transmissão imediata de informações que atingem todos os 

cidadãos e interferem em todos os processos da sociedade.  

Neste contexto, o sistema educacional também foi solicitado a atender as 

demandas de uma sociedade globalizada. As novas tecnologias passaram a integrar 

o currículo das instituições de ensino e impulsionam professores e alunos a se 

adaptarem a estas novas exigências.   

Dentre várias opções de tecnologia, vamos detalhar aqui a Educação a 

Distância (EAD), que, de certa forma, utiliza-se de diversos instrumentos de 

comunicação e de tecnologia ao mesmo tempo. Segundo Freitas (2006, p.58), a 

“EAD surgiu em função de atender às demandas de alguns segmentos da população 

que não tinham acesso ao sistema clássico de educação”. Na verdade, ele existe há 

muitos anos, sem os recursos tecnológicos hoje utilizados. 

Abordando diversos estudos sobre EAD, tais como Moran (2000), Soares 

(2006), Freitas (2006) é uníssono a afirmação de que independentemente da 

quantidade de tecnologia empregada a EAD não pode ser concebida sem um projeto 

pedagógico coerente e bem planejado. Vários são os conceitos a serem estudados 

na metodologia de aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), 

mas todos perdem sua ação se forem estanques ao papel do educador como 

mediador da aprendizagem. 

Entretanto, essa mediação de aprendizagem adquire na EAD características 

diferentes. Ao contrário do que acontece na educação presencial, onde o professor 

tem total abrangência de sua ação pedagógica junto ao aluno, na EAD ele não atua 

sozinho: a mediação pedagógica é resultado de um trabalho conjunto de profissionais 
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com competências diversas que se complementam na ação mediadora. Talvez esta 

seja a diferença mais significativa entre a Educação a Distância e a presencial.  

Sob esta égide, segundo SartorI, a comunicação na EAD ocorre por meio de 

duas mediações, a tecnológica e a humana: 

 

[...] a segunda é realizada por intermédio de uma organização de 
apoio, composta por coordenadores, professores, tutores, produtores 
de material didático, enfim, toda equipe envolvida em um curso 
realizado a distância. Cada uma dessas funções realiza ações de 
importância capital para a garantia de continuidade dos fluxos 

informacionais e comunicacionais. (SARTORI, 2005, p.06). 

 

Com base neste contexto infere-se que a EAD contempla saberes de diversas 

ciências e se faz importante elaborar a análise de seus processos mediante uma 

visão multirreferencial de educação, a fim de que diversas perspectivas possam ser 

estudadas em âmbitos divergentes, em posições distintas, em papéis variáveis e sob 

olhares discordantes. Assim, Ardoino  entende a multirreferencialidade da seguinte 

forma: 

 

[...] como uma proposta epistemológica que concebe o conhecimento 
a partir de múltiplas perspectivas, fazendo uma leitura plural que 
supõe a quebra de fronteiras disciplinares e da monorreferencialidade 
na compreensão, análise, explicação e construção do objeto de 

conhecimento. (ARDOINO, 1998, p.8) 

 

O estudo do processo educativo na EAD sob o enfoque da 

multirreferencialidade parece ser oportuno, pois pode desvendar processos 

individuais e internos de posicionamento profissional e pessoal. O âmago destes 

estudos baseia-se na complexidade do ser humano enquanto agente de um mundo 

que se modifica em tempo recorde. Portanto, entendemos que cada agente do 

processo da EAD necessita ser percebido com um indivíduo, ao mesmo tempo, único 

e múltiplo. 

Único, pois se trata de uma especificidade humana, com características 

genéticas únicas, com história de vida distinta, com sonhos, medos e contradições 

exclusivos, e, múltiplo em seu caráter interativo que se relaciona entrosa, envolve e 

convive com inúmeros sujeitos em situações diversas. 
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Para que possamos ter uma visão mais esclarecedora dessa dimensão 

multidimensional e complexa da natureza humana julgamos necessário discutirmos 

os aspectos que ensejam posturas estigmatizadas e possíveis distorções 

comportamentais que fragmentam a formação humana, tais como as relações de 

poder, de comunicação, de interação e percepção, frente a este universo de 

representações que acreditamos constituir o projeto pedagógico de um curso e 

consequentemente as relações que demarcam o cotidiano escolar.  

Na EAD, além dos desafios de utilização de tecnologias de ponta e 

atualizações técnicas constantes, entendemos ter também o desafio de compreender 

e desenvolver as relações interpessoais. Estas relações vão se estabelecer por meio 

de processos comunicacionais que, segundo Ardoino: 

 

[...] Aparentemente, é uma língua única, a língua veicular nacional, 
que serve para elaborar, trocar, transmitir, expressar, traduzir, 
mobilizar afetos, ideias, opiniões crenças, Na verdade, são línguas 
muito diferentes umas das outras, pelos modelos que implicam, até 
mesmo em razão de suas visões de mundo subjacentes, que 
coexistem e se justapõem através de tudo o que nos parece mais 

banal aceitar como óbvio. (ARDOINO, 1998, p. 25) 

 

Compreendemos que a composição do entendimento das diferentes 

linguagens pode situar a elaboração do projeto pedagógico na EAD e sua 

consequente consecução de forma a estabelecer um fluxo comunicacional mais 

próximo das realidades e necessidades cotidianas. 

No planejamento das atividades a serem desenvolvidas na EAD, julga-se 

necessário contextualizar o fluxo comunicacional, contemplando, no entender de 

Azevedo e Gonçalves, que este fluxo: 

 

[...] envolve profissionais com diferentes formações, no sentido de 
atender às necessidades do processo, desde pensar o conteúdo do 
curso, o perfil do profissional que se quer formar, a pesquisa de 
mercado que justifica o oferecimento do curso, até a adequação de 
tecnologias para elaboração de materiais e disponibilização de 
conteúdos de maneira adequada. (AZEVEDO E GONÇALVES, 2005, 
p.08) 

 

Além dos fluxos citados acima devemos considerar também os fluxos de 

comunicação que se instalam no próprio procedimento de acesso à EAD, ou seja, o 

relacionamento entre professores e alunos, uma vez que estamos lidando com a 
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comunicação através do virtual, onde os números de ruídos de comunicação se 

tornam ainda maiores do que os ruídos do sistema presencial de aulas. Ressalta-se 

aqui, a questão da necessidade de contato humano entre discentes e docentes, e 

entre discentes e discentes, uma vez que a educação se processa em espaços 

diferentes.  

Nos projetos de EAD julgamos indispensável também contemplar uma 

formação docente diferenciada, uma vez que a especificação para este tipo de ensino 

requer professores capacitados para diversos domínios. Azevedo e Gonçalves fazem 

uma referência bastante significativa para ilustrar esta necessidade: 

 

[...] o papel do professor não é ensinar, mas ajudar o aluno a 
aprender, não é transmitir informações, mas criar condições para que 
o aluno adquira informações, não é fazer brilhantes preleções, mas 
organizar estratégias, para que o aluno conheça e construa seu 
próprio conhecimento. Não é alguém que sabe muito, mas que seja 
capaz de trabalhar em equipe, inclusive para pensar o curso. 
(AZEVEDO E GONÇALVES, 2005, p.06) 

 

Da mesma forma o aluno da EAD precisa entender que sua postura em curso 

de EAD também terá que ser diferente dos processos tradicionais; o fato de não ter 

a “vigilância” presencial do professor não pode alterar o comprometimento do aluno 

com as aulas e com o conteúdo a ser desenvolvido. Segundo Azevedo e Gonçalves: 

 

Aprender designa a busca de informações, revisão da própria 
experiência, aquisição de habilidades, descoberta de significados nos 
seres, fatos e acontecimentos, mudança de atitudes e de 
comportamentos – sendo o educando o centro dessa etapa do 
processo. (AZEVEDO E GONÇALVES, 2005, p.12) 

 

Estas alusões ao comportamento do aluno e do professor nos parecem 

familiares e não conseguimos separar estas características das propostas 

educacionais presenciais. Estas especificações traçam uma diferença que deveria 

apenas se situar na linha do espaço físico que separam estes processos. O uso de 

tecnologia de informação, os adjetivos atribuídos a EAD, tais como flexibilidade, 

interatividade, interaprendizagem, virtualidade, intertextualidade, multilinearidade, 

multivocalidade, autonomia, etc., são adjetivos que deveriam fazer parte de qualquer 

contexto educacional, nos projetos pedagógicos e nos planos diários de aula. 
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A EAD está longe de ser apenas um instrumento tecnológico; apresenta-se 

como uma modalidade de educação alternativa que vislumbra a ampliação dos 

horizontes pedagógicos promovendo um impacto significativo sobre as metodologias 

educacionais, podendo possibilitar processos de inclusão a muitos estudantes que se 

encontram a margem dos estudos e do conhecimento. 

Desta forma é possível perceber que a expansão da EAD nos contextos 

educacionais requer um estudo mais detalhado de seus processos e do entendimento 

das relações interpessoais que permeiam sua execução, sendo este o tema deste 

projeto. 

Entendemos que buscando um melhor entendimento das relações 

interpessoais na construção da EAD sob um enfoque multirreferencial e 

etnometodológico, poderemos ajudar na fundamentação de um método de 

aprendizagem tecnológico imerso em realidades sociais diferentes e disposto a 

efetivamente propiciar um caminho mais democrático na utilização de novas 

tecnologias educacionais, voltados para a disseminação do conhecimento e para o 

desenvolvimento de talentos e amplos saberes. 

Neste complexo cenário de representações e de contextos advindos da 

implementação da EAD investigaremos como os indivíduos se comportam e reagem 

nas diferentes situações e como se posicionam frente às necessidades dessa nova 

modalidade de ensino. Pesquisaremos onde começa o fio condutor dos processos 

comunicacionais na EAD, e como a autonomia de cada colaborador pode ser 

entendida e exercida. Pretendemos entender como a diversidade de profissionais 

exigidos para a formatação dos processos educativos na EAD, atrelada às diferentes 

histórias de vida de cada um poderá dar conta de romper com processos 

institucionalizados e promover uma educação que permita efetivas possibilidades de 

acesso ao conhecimento e formação humana. 

Acreditamos que o aprimoramento das relações existentes na construção da 

EAD pode refletir de maneira positiva no resultado dos processos educacionais a 

distância, uma vez que o melhor entendimento das pessoas com seu universo 

pessoal, profissional e social pode significar a construção de projetos mais 

transparentes, mais significativos, mais coerentes e mais próximos das exigências 

locais e globais onde estão inseridos. 

 Quando passamos ao entendimento individual de cada pessoa envolvida no 

processo, oportunizamos o conhecimento dos contextos próprios que permeiam cada 
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um. Como cada um se enxerga no processo, quais são suas dificuldades, facilidades, 

desejos, aspirações, conflitos, medos, como lidam com suas emoções, como se 

agrupam, como reagem ao outro, enfim canalizamos o entendimento das 

especificidades do grupo. 

Pretendemos evidenciar que os profissionais da EAD necessitam de uma 

prática de integração contínua, lógica e permeável, que os coloque em uma postura 

permanente de formação de sujeitos. Barbosa (1998), afirma que “ser sujeito não é 

um dado, é uma construção” e para que esta construção se instale é necessário 

dizer-se “implicado”: 

 

[...] descobrir-se, permitir-se entrar em contato com o processo de 
transferência e contratransferência que se estabelece como condição 
para que a própria relação educativa se instale. Significa estar atento 
ao que ocorre dentro do educador enquanto se processa a relação 
educativa. No caso deste, como profissional, é preciso que tenha 
acesso em profundidade ao que ocorre dentro de si como condição 
para uma leitura profunda do processo que ocorre dentro do educando 
e mais ainda: uma leitura em profundidade do processo mais amplo 
que envolve os processos referentes aos sujeitos em ação. 
(BARBOSA, 1998, p. 9). 

 

Entendemos que o conceito de “implicação” deve ser concebido por todos os 

integrantes da equipe multidisciplinar da EAD, e, nesse contexto, passam a ser, 

todos, indistintamente, educadores e como tais, responsáveis diretos pela formação 

de seus educandos. 

Na EAD o fluxo comunicacional demonstra ser intenso e o entendimento de 

seu funcionamento requer um estudo mais aprofundado das relações que se 

estabelecem em diferentes níveis. Expondo o aspecto operacional, fica claro que ele 

é dependente de vários profissionais e, portanto complicado, mas, considerando 

estes profissionais, seres humanos únicos, ele se torna complexo. Apreendendo esta 

complexidade, o estudo destas relações requere ser pesquisado e entendido 

mediante uma abordagem multirreferencial que propõe Ardoino: 

 

[...] uma leitura plural de seus objetos (práticos e teóricos), sob 
diferentes pontos de vista, que implicam tanto visões específicas 
quanto linguagens apropriadas às descrições exigidas, em função de 
sistemas de referências distintos, considerados, reconhecidos 
explicitamente como não redutíveis uns aos outros, ou seja, 
heterogêneos. (ARDOINO, 1998, p. 24). 
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Justamente considerando esta heterogeneidade é que inferimos que a 

construção da EAD necessita ser apreendida coletivamente, não que a educação 

presencial e os processos educativos nela instalados não sejam complexos e inter-

relacionados, mas são aplicados e operacionalizados individualmente e na EAD se 

não houver um conjunto de trabalho a aula não se constitui.  

A EAD concebe, portanto um universo de representações composta por 

diferentes atores, com especificidades técnicas distintas, saberes complementares e 

pessoas únicas com formações e características ímpares. Embasado neste contexto 

o presente trabalho propõe um entendimento sobre as relações interpessoais entre os 

sujeitos envolvidos na construção e execução da Educação a Distância sob uma 

perspectiva multirreferencial e etnometodólogica da educação.  

Os conceitos sobre a Multirreferencialidade foram utilizados por entendermos 

que a análise das relações interpessoais na construção da EAD necessitava de um 

referencial teórico que pudesse dar conta da multiplicidade de enfoques a serem 

considerados e fundamentaria o estudo de outras possibilidades de visualizarmos a 

tecnologia nos contextos de formação humana.  

Entretanto necessitávamos também complementar estes entendimentos sobre 

uma base etnometodológica a fim de identificar os modos operantes que cada 

colaborador se utilizava para desempenhar suas funções e como estas estratégias 

são construídas no decorrer do processo. 

Ao debruçarmos nossos estudos sobre as relações interpessoais na 

construção da EAD sob um enfoque etnometodológico e multirreferencial nos 

remetemos a um fio condutor de nossos processos de aprendizagem que envolve 

nossos conhecimentos empíricos, nossas percepções e nossas próprias histórias de 

vida. Assim julgo pertinente relatar minha história pessoal e os caminhos percorridos 

para a construção deste trabalho.  

O interesse pelo aprimoramento das relações interpessoais decorreu de 

minha experiência profissional enquanto educadora e especialmente como 

administradora educacional. Ainda muito jovem, aos 17 anos, ingressei na faculdade 

de pedagogia, embora meu ideal profissional fosse ser médica ou dentista. Na 

época tivemos um contratempo familiar e as condições econômicas apenas me 

possibilitaram entrar na área da educação. Abracei a ideia e comecei a trabalhar em 

uma pré-escola, como professora. Quando estava no segundo ano da graduação fui 

convidada para ser auxiliar de direção de uma escola privada que oferecia somente 



19 

cursos supletivos.  A partir daí não saí mais da área administrativa. Fui 

coordenadora pedagógica, diretora e supervisora do ensino fundamental e médio 

sempre em escolas particulares da mesma mantenedora de ensino. 

Posteriormente, este mesmo mantenedor me convidou para atuar no ensino 

superior, exercendo uma assessoria educacional para implantação da Universidade. 

Desempenhei várias funções, lecionei no ensino superior e culminei minha trajetória 

como pró-reitora acadêmica, cargo que ocupei durante oito anos consecutivos. 

Assim, toda minha carreira profissional se fundamentou na área administrativa 

e neste percurso aprendi que o difícil não era administrar os processos, mas as 

pessoas, como elas se apresentavam diferentemente e requeriam considerações 

distintas. Dessa forma, estudar as relações interpessoais sempre fez parte de meus 

interesses acadêmicos, inclusive quando da realização de um curso de mestrado, 

que cursei na própria instituição em que eu trabalhava, dissertando sobre as 

relações interpessoais na administração escolar. Entretanto, embora o curso tenha 

sido concluído, ele foi validado como uma especialização, uma vez que não foi 

recomendado pela CAPES. 

Quando da minha saída da instituição acima referida, resolvi voltar a estudar, 

mas agora de uma forma diferente, pois quando realizei o curso de mestrado na 

outra instituição era uma correria, eu não sabia se trabalhava ou ia assistir às aulas, 

se eu lia os textos ou resolvia os problemas do trabalho, fora os afazeres 

domésticos, marido, filhos, etc. Decidi então só estudar: meu maior objetivo era 

melhorar meu referencial cultural, atualizar minha formação acadêmica com 

dedicação e afinco. Entrei como aluna especial no mestrado em educação da 

UMESP e retomei meus estudos de língua inglesa. 

Comecei então a cursar duas disciplinas em regime especial, no 2º semestre 

de 2006, Teorias Críticas da Escola na Sociedade Contemporânea, com o Prof. Dr 

Décio Azevedo Marques de Saes e Educação e Tecnologias de Informação e 

Comunicação: Fundamentos e Perspectivas Críticas, com o Prof. Dr Joaquim 

Gonçalves Barbosa, Prof. Dr. Fábio Josgrilberg e Profa. Dra. Adriana Azevedo. 

Neste momento não tinha projeto de pesquisa e nem ideia do que eu gostaria 

de pesquisar. Durante as aulas da segunda disciplina citada, comecei a ter contato 

com os estudos multirreferenciais abordados pelo professor Joaquim e com as 

Tecnologias de Comunicação e Informação com os professores Fábio e Adriana. 
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Estes últimos já trabalhavam na EAD da Metodista e nos convidaram para conhecer 

os processos desta modalidade de ensino. 

A partir de então me interessei pelo assunto e despertei minha atenção para 

entender como se processariam as relações interpessoais no contingente de 

pessoas com formações tão distintas que atuavam na EAD. Entendi que seria 

relevante estudar como se davam as relações nos processos de educação na 

modalidade a distância, como profissionais de formação tão heterogênea e com 

níveis acadêmicos também diferentes se entendiam e se completavam na 

operacionalização do trabalho. A principal curiosidade era perceber como, em um 

universo único de ensino e aprendizagem, os profissionais se relacionariam e se 

submeteriam uns aos outros e às abordagens especificas de suas respectivas áreas 

de atuação. Neste sentido minha experiência profissional me habilitava a supor que 

estávamos lidando com duas instâncias profissionais bastante diferenciadas dos 

contextos regulares de funcionamento de uma escola, os professores doutores e os 

profissionais de informática. No meu entender ambos apresentavam uma distinção 

em suas posturas profissionais colocando-se sempre acima dos demais, os 

professores doutores porque estudaram muito para obtenção deste título e os outros 

porque detinham um conhecimento muito específico e, portanto restrito a poucos. 

Neste contexto, agendei com o professor Fábio e fui conhecer como 

funcionava a EAD da Metodista. Conheci todos os setores, conversei com dois 

tutores e tive a oportunidade de assistir a uma teleaula. Nesse primeiro contato já 

me senti extremamente atraída e percebi que daria para realizar um trabalho 

interessante, uma vez que pude perceber alguns pressupostos que fundamentariam 

a pesquisa. 

Apresentei a ideia ao professor Joaquim que me estimulou a pesquisar o 

tema atrelando-o aos conceitos de multirreferencialidade. Desta forma surgiu meu 

projeto de pesquisa que foi apresentado no processo seletivo do curso de mestrado 

no ano de 2007. 

Quando comecei o curso regular de mestrado optei por frequentar mais duas 

disciplinas com o Prof. Joaquim, que agora já era oficialmente meu orientador. Com 

o tempo e com o subsidio das leituras sugeridas por ele, fui agregando sentido à 

minha pesquisa e delimitando seu tema. Como não estava trabalhando e já tinha 

feito duas disciplinas como aluna especial, conclui todas as disciplinas do curso em 
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2007, restando apenas seminários de pesquisas que deveriam ser cursados junto 

com a elaboração do trabalho.  

Entretanto no final de 2007 fui surpreendida por um grave acidente 

automobilístico com meu filho mais velho, graças a Deus hoje totalmente 

recuperado, mas que me obrigou a interromper meus estudos por quatro meses. 

Retomando-os em abril de 2008, já com toda a bibliografia lida, e com alguns 

registros esboçados, comecei a escrever e em maio do mesmo ano iniciei a 

pesquisa de campo. 

Por sugestão do Prof. Joaquim agendei uma pré-entrevista, constante no 

ANEXO UM, com uma professora tutora e uma professora temática, na verdade não 

foi uma entrevista foi uma conversa de como funcionava a EAD e suas principais 

impressões sobre a modalidade de educação. 

As considerações extraídas destas conversas me ajudaram a fundamentar a 

pesquisa e a esboçar seu planejamento e execução. A partir de então obtive uma 

autorização verbal do pró-reitor de graduação da EAD da UMESP para conhecer os 

processos e conversar com os colaboradores envolvidos.  

Comecei então minhas observações e fui surpreendida com o local que já se 

apresentava totalmente diferente de meu primeiro contato há um ano e meio atrás: o 

espaço físico estava ampliado e a disposição das pessoas era totalmente diferente 

com lugares mais específicos para cada setor de trabalho.  

Indaguei se havia algum documento que me subsidiasse o entender do 

funcionamento do processo como um todo, o que cada setor fazia e quem eram os 

profissionais que atuavam.  Como isso não existia julguei que seria importante 

entender detalhadamente como aconteciam os trabalhos e o que cada um fazia. 

Dessa forma comecei a percorrer os setores e conversar com os colaboradores; as 

perguntas eram basicamente o que eles faziam, como, suas formações acadêmicas 

e nesse ínterim observava cada movimento e cada expressão que poderiam nortear 

e fundamentar minha pesquisa. 

 A escolha dos profissionais foi acontecendo durante o processo de 

observação. Conversava com aquele que se mostrava mais disponível, mas afável e 

interessado pelo meu trabalho. De um modo geral as pessoas foram muito gentis e 

sempre dispensaram muita atenção à minha pessoa. Como o interesse da pesquisa 

era conhecer e identificar como era o processo e de que forma as relações 
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interpessoais se estabeleciam, organizei um roteiro onde eu pudesse conversar pelo 

menos com um colaborador de cada setor de funcionamento da EAD. 

 Utilizando-me das expressões de Bauer e Aarts (2007, p.57) objetivávamos a 

“tipificação da variedade de representações das pessoas no seu mundo vivencial”, 

neste caso específico representado pelos colaboradores da EAD, almejávamos 

“entender diferentes ambientes sociais no espaço social, tipificando estratos sociais 

e funções, ou combinações deles, juntamente com representações específicas”. 

Nesse contexto percorri todos os setores, gravei algumas conversas, redigi 

muitas observações e fui anotando as expressões não verbalizadas compondo meu 

jornal de pesquisa, constante do ANEXO DOIS. O Jornal de Pesquisa é um recurso 

metodológico contemplado nos estudos multirreferencias e amplamente discutido e 

praticado nas aulas do Prof. Joaquim como uma forma de registrar sistematicamente 

nossas impressões, conexões, sentimentos, expressões, construir informações 

sobre o vivido, o percebido e o concebido, caminhando para processos de autoria. O 

Jornal de Pesquisa apresenta-se como uma forte estratégia para a formação dos 

pesquisadores requerendo disciplina no hábito de escrever, perceber, anotar e rever 

suas próprias construções.   

 Iniciei esta etapa de trabalho no dia 20/05/2008 Neste mesmo dia fui 

apresentada a todos os colaboradores que se encontravam nos departamentos, 

observando atentamente os espaços físicos e começando minhas conversas no 

setor de produção de materiais didático com a assistente de produção. 

Retornei ao campo de pesquisa no dia 27/05/2008 e neste dia detive-me a 

observar e conversar com o setor de produção de materiais: com um webdesigner, o 

colaborador preparava uma apresentação e pude observar durante pelo menos mais 

de três horas as dificuldades encontradas por ele para preparar um único material. 

Neste mesmo dia acompanhei o desenvolver das atividades no setor de suporte 

técnico, conversei com as funcionárias e acompanhei o trabalho de uma delas. 

No dia seguinte, 28/05/2008 propus-me a entender o funcionamento do setor 

de coordenação e detive-me às funções de uma auxiliar de coordenação de cursos. 

Como sempre procedia conversei um pouco sobre as atividades e depois solicitei 

que ela trabalhasse normalmente para que eu pudesse acompanhar. Ela procedeu à 

implantação de uma teleaula no SIGA (Sistema Integrado de Gestão de 

Aprendizagem) e manteve suas rotinas de atendimento ao telefone, dos polos, de 

professores e coordenadores. 
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Neste mesmo dia acompanhei a realização de uma teleaula do curso de 

pedagogia, observei a preparação dos tutores antes do início da mesma e 

posteriormente o trabalho de duas tutoras no estúdio. 

No desenvolvimento de minha pesquisa, no dia 29/05/2009, tive a 

oportunidade de conversar com mais uma assistente de produção de materiais 

didáticos que me detalhou o funcionamento do PLA e do PMI (Plano Letivo 

Alternativo e Plano de Inclusão Metodológica). 

Dando continuidade à observação segui para o setor de apoio aos polos, 

apreendi o trabalho realizado na expedição de materiais, conversei com uma 

colaboradora do setor de divulgação dos materiais e com um assessor de 

gerenciamento dos polos.  

A próxima etapa foi conhecer o estúdio de gravação das teleaulas, que 

aconteceu no dia 03/06/2008. O gerente de estúdio esclareceu os procedimentos de 

funcionamento, me apresentou sua equipe, com a qual conversei brevemente. Na 

oportunidade também foi possível acompanhar mais uma teleaula do curso de 

administração de empresas. 

Julgo oportuno relatar que durante todas estas conversas e observações 

realizadas nos setores especificados, pude também observar, nas entrelinhas, os 

processos interacionais entre todos os colaboradores, o entre e sai cotidiano, as 

reações dos participantes e suas respectivas condutas, as conversas paralelas e 

outros comentários. Não consegui acompanhar detalhadamente o trabalho dos 

coordenadores de curso, dos gerentes e demais gestores, mas consegui apreender 

um pouco de seus afazeres e competências por meio de nossas observações 

sistemáticas dos acontecimentos. 

Terminada esta fase da pesquisa de campo, retomei a elaboração das 

entrevistas, que tinham sido construídas com base no referencial teórico. Ratifiquei 

algumas, ajustei outras, e acrescentei o que julguei pertinente e interessante nas 

observações realizadas. Apresentei-as ao meu orientador que contribui 

significativamente para a respectiva triagem e reconstrução das mesmas. As 

entrevistas foram singularmente importantes para valorizar, distinguir e fundamentar 

as observações realizadas no campo de pesquisa. Segundo Gaskel, 

 

o emprego da entrevista qualitativa para mapear e compreender o 
mundo da vida dos respondentes é o ponto de entrada para o 
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cientista social que introduz, então, esquemas interpretativos para 
compreender as narrativas dos atores em termos mais conceptuais e 
abstratos, muitas vezes em relação a outras observações 

(GASKELL, 2007, p. 65). 
 

Retomei ao campo e comecei a agendar as entrevistas conforme o quadro 

constante no ANEXO TRÊS. Realizei 13 entrevistas, sendo duas com tutores, três 

com alunos, uma com um webdesigner, uma com o coordenador de produção de 

materiais, uma com o coordenador de curso, uma com a professora temática, uma 

com a monitora de polo, uma com a assistente de produção de material didático, 

uma com a assistente de coordenação de curso e uma com a assessora pedagógica 

da Pró-reitoria que lamentavelmente foi perdida em meus registros.  

A “seleção” dos entrevistados objetivou abranger todos os colaboradores 

envolvidos na elaboração dos processos de construção da EAD, buscando em cada 

setor pelo menos um representante. A escolha específica de cada entrevistado se 

deu em função da reciprocidade em relação ao trabalho, da sua disponibilidade de 

agenda e, no caso da coordenação de curso, por indicação de três colaboradores. 

Estas opções foram resultado da interação social que se estabeleceu entre mim e os 

colaboradores durante minhas primeiras visitas ao campo de pesquisa. As 

entrevistas estão transcritas no ANEXO QUATRO. 

O termo seleção utilizado acima fundamenta-se nos conceitos apresentados 

por Gaskel, 2007, p. 68, no sentido de que em uma pesquisa qualitativa não é 

realizada “para contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de 

opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em questão” 

As entrevistas foram agendadas no período de 11 a 29 de junho de 2008. 

Para conciliar a disponibilidade das pessoas entrevistadas com a minha, acabei 

realizando mais umas 12 horas de observação in loco, sem conversar com ninguém, 

apenas olhando, pois nem sempre a hora marcada para a realização da entrevista 

podia ocorrer em função dos compromissos profissionais que requeriam a atenção 

do colaborador. Muitas vezes ocorreram imprevistos e eles não podiam comparecer, 

enfim, mas tudo isso foi muito interessante do ponto de vista da pesquisa porque 

permitiu que eu tivesse mais tempo para observar os processos. Isso ocorreu nos 

escritórios, nas salas de aula, nos polos, nos estúdios, muitas vezes ficava horas 

observando enquanto aguardava o colaborador, me proporcionando absorver várias 

impressões e acontecimentos que talvez não tivesse tido a oportunidade de ver e 
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ouvir caso tudo tivesse saído conforme o planejado. Todas estas observações 

constam em meu jornal de pesquisa. 

As entrevistas aplicadas aos colaboradores da EAD continham todas um 

núcleo comum objetivando identificar opiniões e pressupostos de cada colaborador e 

outras, mais específicas a cada função pesquisada, a fim de subsidiar percepções 

particularizadas. É o que Gaskel, (2007) chama de “tópico guia”. Durante a 

realização das entrevistas, procuramos estabelecer uma relação de reciprocidade 

com os entrevistados, demonstrando frequentemente o entendimento de suas 

colocações e deixando-os a vontade para falar o quanto e o quê gostariam, 

implementando uma flexibilidade oportuna para minhas conjecturas. Dessa forma, 

na maioria das entrevistas, conseguimos ter uma postura ativa, sempre procurando 

participar de alguma forma com o entrevistado, seja pela atenta escuta, pelo olhar 

compenetrado, por pequenas expressões faciais, corporais e até mesmo por 

intervenções, solicitando o melhor entendimento de alguma fala, ou algum 

detalhamento que julgasse importante, buscando sempre cruzar informações que 

comporiam a ação dos grupos de entrevistados. 

 Após transcrever todas as entrevistas procedi a uma leitura atenta de todas, 

reli-as e fui formatando as ideias novamente, juntando o convergente e divergente, 

fazendo conexões do que poderiam explicitar ou não os objetivos da pesquisa. Mais 

uma leitura repleta de anotações e parti para a tabulação das respostas agregando 

cada pergunta do núcleo comum com as respostas de todos os colaboradores e 

dessa forma fui obtendo uma visão do pensamento de todos em relação aos 

questionamentos realizados. Fui tecendo minhas impressões que aliadas às minhas 

observações conduziram-me ao alinhamento das conclusões. Não apresento neste 

trabalho a reprodução total desta tabulação, pois demandaria mais 74 páginas de 

leitura, mas procurei delinear um quadro ilustrativo resumindo estes apontamentos 

no ANEXO CINCO. 

Assim, este trabalho foi construído em uma perspectiva de pesquisa 

qualitativa, subsidiada por um referencial teórico que visou fundamentar os 

principais conceitos abordados: EAD, Relações Interpessoais, 

Multirreferencialidade e Etnometodologia. Esse levantamento bibliográfico 

oportunizou a produção de conhecimentos imprescindíveis para subsidiar a 

percepção de nossas hipóteses da dinâmica e do entendimento do funcionamento 

do objeto da pesquisa.  
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Nosso plano de pesquisa foi desenvolvido no período de maio a junho de 

2008, na Universidade Metodista de São Paulo – UMESP, localizada em São 

Bernardo do Campo, que atua desde 1938 no seguimento educativo e desenvolve 

cursos de Educação a Distância há dois anos e meio. Atualmente, no segundo 

semestre de 2008, oferece quinze cursos de graduação na modalidade a distância 

em 37 polos regionais distribuídos por todo o Brasil. 

Na estruturação deste trabalho estaremos no primeiro capítulo esclarecendo 

alguns conceitos norteadores para uma reflexão sobre o estabelecimento de 

relações interpessoais nos contextos institucionais, organizacionais e pessoais, 

discorrendo sobre as relações de poder, de comunicação, percepção e interação. 

 Propomos no segundo capítulo uma comparação dos conceitos de 

Multirreferencialidade e Etnometodologia, que se apresentam como eixo norteador 

na elaboração e análise de nossa metodologia de trabalho para discutirmos como o 

aprimoramento das relações interpessoais na construção da EAD pode refletir nos 

resultados dos processos educativos. 

No terceiro capítulo abordaremos as características da EAD e suas 

possibilidades de assumir um papel protagonista na quebra de paradigmas 

educacionais. Buscamos algumas alusões sobre suas aplicações no mundo 

globalizado e suas mediações possíveis e voltaremos nosso entendimento para o 

funcionamento da EAD na UMESP, apontando seus processos e uma descrição 

das etapas no percurso de criação e operacionalização da teleaula, assim como a 

forma que as relações se estabelecem entre todos os colaboradores da EAD. 

Apresentamos no quarto capítulo as informações apreendidas nas 

entrevistas e relatórios elaborados propondo uma reflexão sobre as construções e 

reconstruções das funções específicas de cada colaborador e suas respectivas 

percepções, atitudes e comportamentos nas ações cotidianas da EAD, buscando 

fundamentar como as relações interpessoais se estabelecem nos processos de 

educação na modalidade a distância. 

Nas considerações finais abordamos nossas expectativas sobre o resultado 

do estudo realizado visando implementar reflexões positivas no contexto de 

trabalho da EAD, assim como em contextos educacionais que vislumbrem o 

aprimoramento das relações interpessoais na construção de resultados positivos 

nos processos da EAD. 
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CAPÍTULO 1 - O CONTEXTO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 

 

Ao acompanharmos a evolução da humanidade, das ciências, das 

organizações e das instituições de um modo geral, observamos que cada vez mais o 

homem, enquanto ser humano está nos objetos de estudo de diversas áreas do 

conhecimento. Diferentes vertentes científicas preocupam-se em estudar, identificar, 

mensurar e entender os mecanismos de funcionamento e regulação do ser humano 

em suas ações cotidianas, visando a melhoria de suas relações e consequentemente 

também das sociedades humanas. 

Reflexo ou não da globalização, das contingências mercadológicas, do 

neoliberalismo, da revolução tecnológica, parece-nos que cada vez mais as doenças 

modernas se manifestam em comportamentos empobrecidos, em entristecimento, 

estresse, depressão, síndrome do pânico, na somatização de diversas outras 

doenças, na crise do ser, na solidão, no medo. 

 Então nos perguntamos por que o homem é esse emaranhado de sistemas 

subjetivos, emocionais, passionais, impulsivos, muitas vezes irracionais, e 

incompreensíveis para si próprios. Será que nascemos assim, será que criamos 

nossos contextos ou será que somos frutos de nossas relações com o mundo e com 

as pessoas? Os estudos científicos diversificam-se estudando a história das 

civilizações, as concepções de mundo das sociedades, as revoluções, o mundo 

físico, biológico e humano, a morfologia do funcionamento humano, do cérebro, do 

coração, das emoções, tentando cada vez mais identificar o porquê e o como 

entender o homem e suas ações no contexto social.  

Observamos cada vez mais pessoas com comportamentos únicos, loucos, 

descabidos, coerentes, individualistas, bons, honestos, ruins, sábios, apaixonados, 

infinitamente impossível de caracterizar ou numerar. E o mais importante: todos 

diferentes um do outro! Ninguém é igual ao outro, imagine, cada um pensando de um 

só jeito! 

Morin, (2000) atribui ao homem um caráter complexo, bipolarizado e com 

caracteres antagônicos: 
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o homem da racionalidade é também o da afetividade, do mito de do 
delírio (demens). O homem do trabalho é também o homem do jogo 
(ludens). O homem empírico é também o homem imaginário 
(imaginarius). O homem da economia é também o homem do 
consumismo (consumans). O homem prosaico é também o da poesia, 
isto é, do fervor, da participação, do amor, do êxtase. (MORIN, 2000, 
p. 58).  

 

Assim consideramos deflagrar como maior desafio da vida humana, 

desenvolver e aprimorar as relações interpessoais, objetivando a melhoria das 

relações individuais, pessoais, organizacionais, institucionais e socioambientais como 

condição sine-qua-non para a realização plena da vida ou, como afirma Luzzi, 

entraremos numa encruzilhada: 

 

[...] ou tomamos consciência e mudamos nossa forma de viver, ou o 
mundo que conhecemos mudará drasticamente, gerando o 
desenvolvimento de cenários futuros nada alentadores [...]. assistimos 
à tragédia humana, com 40% da população do mundo excluída do 
presente e do futuro, gerando uma sociedade cada vez mais 
irracional, injusta e violenta” (LUZZI, 2007, p.366) 

 

Dessa forma podemos aludir que depois do desenvolvimento da física 

quântica, dos estudos da Escola de Chicago, da teoria da complexidade, da 

neurociência e da psicanálise, a abordagem humana tem sido considerada de forma 

diferente. Um novo olhar tem sido colocado no entendimento da condição humana, 

em sua especificidade, em sua singularidade e ao mesmo tempo em sua pluralidade 

de potencialidades, sentimentos, emoções e ações.  

Segundo Morin (2002, p. 117), “[...] Estamos ainda na pré-história do espírito 

humano”, muitos caminhos ainda têm que ser percorridos para desvendarmos os 

mistérios de nossas potencialidades cerebrais e consequentemente nosso poder de 

transformação e criação benéficas ou maléficas. “[...] Se temos a possibilidade de 

desenvolver o planeta, temos também a possibilidade de destruí-lo.”  

Neste trabalho não tencionamos desvendar o homem e suas ações e 

representações, pois entendemos isso como uma tarefa impossível. Mas 

pretendemos elucidar alguns conceitos que poderão nortear e esclarecer alguns 

mecanismos que permitam interferir, alterar, transformar e/ou aprimorar as relações 

interpessoais, conduzindo a uma reflexão significativa sobre os modos comunicantes 

que fazemos uso em nossas ações sistematizadas, onde muitas vezes não nos 

damos conta, mas podem nos ajudar a construir relações mais prazerosas e 



29 

consequentemente mais produtivas e responsáveis nos contextos individual, 

organizacional e social.    

Para discutirmos as questões que envolvem a natureza humana e suas 

relações com a sociedade é necessário nos remetermos à questão das estruturas de 

poder na história das civilizações, onde, de diversas formas e atendendo a interesses 

específicos e intrínsecos a cada época, parece legitimar a ação dos fatos que 

estabelecem as relações do homem com o meio no qual vive.  

Compreendemos que nesta relação consolida-se o poder dos mais fortes 

sobre os mais fracos e consequentemente é estabelecida uma ordem social 

determinada por uma soberania econômica, intelectual e política que norteia a ação 

das sociedades por meio da padronização de normas que ela estabelece como ideais 

para todos. 

Foucault (2000), refere-se ao conceito de “disciplina” que rege os corpos 

dóceis como objeto e alvo do poder. Por meio da submissão dos corpos o poder se 

fundamenta e se constitui como “fórmulas gerais de dominação”: 

 

[...] A modalidade enfim: implica uma coerção ininterrupta, constante, 
que vela sobre os processos da atividade mais que sobre seu 
resultado e se exerce de acordo com uma codificação que se 
esquadrinha ao máximo ao tempo, o espaço, os movimentos. Esses 
métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, 
que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma 
relação de docilidadeutilidade, são os que podemos chamar as 
“disciplinas”. (FOUCAULT, 2000, p. 118) 

 

Entendemos que esta “disciplina” vem contornando e mascarando as 

manifestações de poder, poder que demarcou em toda a história da humanidade a 

submissão dos homens, justificou guerras religiosas, políticas e civis; contribui para 

definir uma identidade coletiva. Unifica os semelhantes e exclui os diferentes. Delimita 

objetivos comuns e enuncia o que tem ou não valor. Confere sentido às situações 

históricas do agente, traduz fenômenos e eventos através de fórmulas sumárias, 

cortantes e quase caricaturais. Profere verdadeiros veredictos sobre a maior parte 

dos assuntos. Racionaliza os interesses, mascarando-os com um verniz lógico, 

funciona não só como lentes deformadoras, mas territoriais, sociais, sempre 

encontrando uma justificativa para seus mandos e desmandos. 

O poder é subsidiado pela moral e, em uma relação de reciprocidade contínua, 

a moral sustenta o poder e o poder sustenta a moral. A moral regula as ações, 
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procedimentos e condutas pré-determinadas como aceitáveis pela sociedade; fugir a 

esta praxe é ser rotulado como “diferente”, “louco”, “revolucionário”, “amoral”, 

“promíscuo”. 

Segundo Albuquerque (1980), as ações instituídas são mantidas pelos reflexos 

em cadeia que atingem diversos setores da sociedade e retornam ainda mais 

legitimados: 

  

[...] além da unidade global, dotada de um efeito dominante, 
reconhece-se a possibilidade de analisar pré-unidades ou setores 
dotados igualmente de um efeito dominante que não é 
necessariamente idêntico ao da unidade englobante. Ora, essas sub-
unidades são, por sua vez, analisáveis, não em termos de um único 
efeito, ou práticas homogêneas, mas em termos de vários efeitos ou 
práticas heterogêneas. Chegamos assim à própria definição de 
aparelhos e somos, portanto, obrigados a supor que estes aparelhos 
se articulam com outros aparelhos se quisermos dar conta da unidade 
institucional. (ALBUQUERQUE, 1980, p.52) 

 

 Estas articulações pretendem nos remeter aos inúmeros papéis 

desempenhados pelos educadores dentro dos contextos de construção dos projetos 

pedagógicos na área educacional, em específico a de EAD. Talvez o mais difícil seja 

romper com os papéis institucionais que permeiam as relações de cada grupo, de 

cada indivíduo, assim como de cada momento em que estas relações se 

estabelecem. 

No escopo das instituições assumimos e desempenhamos papéis 

cotidianamente em uma execução automática de práticas pré-definidas. Fundamental 

é estar atento para a alimentação de um círculo vicioso de reprodução de saberes, de 

ideologias e interesses. Segundo Aquino (1995), elucidar as representações do 

sujeito acerca das práticas institucionais em que estão embutidas nele, requer a 

compreensão de como as pessoas se localizam nas relações que vivenciam, ou seja: 

 

 que lugar se atribuem e atribuem aos outros, que vínculos concebem 
como possíveis. Tudo isto, num constante movimento dos efeitos de 
reconhecimento e desconhecimento de sua própria fala sobre a vida, 
o trabalho, a instituição. (GUIRADO, 1986 APUD AQUINO, 1995) 

 

Assim é importante que os educadores se posicionem frente à instituição em 

que estão inseridos e, independente de suas aptidões físicas, culturais e intelectuais, 

se enxerguem em “[...] seu universo de representações e afetos” (AQUINO, 1995)  
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Sob essa égide podemos supor que grande parte da sociedade é demarcada 

por padrões fixos de comportamento e conduta, delimitando a ação do indivíduo por 

força da estrutura que está inserido, entendendo-se por estrutura o resultado da 

moral e do poder constituído. Pode, portanto, adquirir o homem, formatação padrão e 

peça primordial na consolidação das instituições tornando-se reflexo contínuo de suas 

intenções e interesses. Albuquerque (1980, p.81) reforça esta ideia afirmando que 

“[...] uma instituição só existe na prática de seus atores institucionais, prática que 

consiste em intervir nas relações sociais submetidas à soberania da instituição.”  

As instituições, portanto, talvez não se consolidariam se os homens não 

assumissem os papéis por ela determinados, ou seja, de autoridades e de 

subordinados, de professores e alunos, de sábios e de ignorantes, de fortes e fracos. 

Mas esta aceitação parece-nos decorrer por força da ânsia de obter o poder e o 

status social que a prática de relações sociais e econômicas, já determinadas como 

corretas, atribuem aos indivíduos.  

Nossa compreensão identifica que o ônus de romper com estes padrões são 

determinados durante toda a vida das pessoas por meio de aculturações constantes 

e maciças, por parte da família, da escola e da sociedade em geral. A ideologia tende 

a remeter à sociedade à prática de suas relações sociais e econômicas já 

determinadas como corretas a fim de obter aprovação e reconhecimento. Schour 

(1998, p. 180) retrata a força das ideologias para ratificar o poder instituído ou para 

obter transformações radicais que alterem o status quo; “[...] as ideologias políticas 

operam como alavancas de conservação da sociedade ou, ao contrário, fornecem os 

conteúdos dos programas reformistas e dos projetos revolucionários.”.  

Assim deparamo-nos com a força da ideologia dominante, percebendo que por 

mais que tenhamos consciência de sua ação também somos seduzidos por suas 

artimanhas e reforçamos o círculo vicioso de sua ação institucionalizada. Suas 

estratégias podem ser entendidas como contextos econômico-financeiros que nos 

aprisionam, assim como aos contextos sociais que estamos enraizados. Segundo 

Demo  a ideologia destina-se: 

 

[...] a motivar a obediência por parte dos dominados, criar convicção 
social de que a situação não deve ser contestada, montar a 
expectativa de que os dominantes o são por mérito, em usurpação, 
camuflar as relações conflituosas da sociedade, tornar as 
desigualdades sociais aceitas como produto incontestável da 
realidade, e assim por diante. (DEMO, 2004, p.19) 
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A sedução da ideologia pode ser caracterizada pela detenção do poder. O 

poder parece-nos ser um fato: vemos sua manifestação, onde estamos sentimos sua 

presença. O poder massifica e define, se estabelece e ordena, está em toda parte, no 

indivíduo, no grupo ou na humanidade, apresenta-se de várias formas, mas age de 

uma só maneira - da maneira que interessa ao seu detentor.  

Do mais puro poder de posse, da criança com seu brinquedo, do pátrio poder, 

dos poderes constituídos e temporais, até os plenos poderes, a humanidade tem 

demonstrado ser demarcada pela força e conveniência dos poderes. Poderes 

econômicos, instituídos, de fato e de direito. Faundez (1993, p.19) atrela a existência 

da humanidade aos apelos do poder: “Dominar consiste em exercer um poder, sobre 

qualquer um ou sobre uma comunidade. A história da humanidade não pode se 

explicar sem que se coloque a questão do poder”.  

Nesse contexto o poder encontra justificativas factíveis para a submissão dos 

homens, reabilita guerras religiosas e políticas, define punições e regras de justiça 

ocupadas pelos agentes coletivos. No estabelecimento de seu status e dominação 

cria os mecanismos necessários para sua manutenção e gera percepções 

convincentes e convenientes às situações específicas de governabilidade e liderança. 

Segundo Schour,  o poder manifesta-se por meio da ideologia das organizações que: 

 

dizem a todos quem é quem e contribuem para definir uma identidade 
coletiva. Unificam os semelhantes e excluem os diferentes. Delimitam 
objetivos comuns e enunciam o que tem valor e o que deixa de tê-lo. 
Confere sentido às situações históricas dos agentes. Traduzem 
eventos e fenômenos através de fórmulas sumárias, cortantes e 
quase caricaturais. Proferem verdadeiros veredictos sobre a maior 
parte dos assuntos. Falam às emoções ao mexer fundo nas raízes de 
cada um. Racionalizam os interesses, mascarando-os com um verniz 
lógico. Funcionam não só como lentes deformadoras, mas como 
crenças úteis. (SHOUR, 1998, p. 179)  
 

Consideramos importante perceber que o poder apresenta-se subsidiado pela 

moral, que estabelece as regras de conduta válidas para determinada sociedade ou 

grupo, e regula as ações do poder em uma relação de reciprocidade contínua, de 

forma que o poder sustenta a moral e a moral sustenta o poder. Intrínseca ao poder, 

a moral apresenta-se caracterizando a ação das instituições e remete-nos a 

processos de aculturação de valores e normas estabelecidas pela Igreja, Estado e 

Família.  
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A moral remete nosso entendimento para a regulamentação das ações em 

procedimentos e condutas pré-determinadas como aceitáveis pela sociedade, e o que 

apreendemos é que quem fugir a esta praxe é taxado como “diferente”, “louco”, 

“revolucionário”, “amoral”, “hippie”, etc. A moral segundo Schour é: 

 

[...] um dos mais poderosos mecanismos de reprodução social. 
Porque define o que é permitido e proibido, justo e injusto, lícito e 
ilícito, certo e errado. Ao arrolar obrigações, fins e responsabilidades, 
suas normas são prescrições que pautam as decisões e moldam as 
ações dos agentes. (SCHOUR, 1998, p.279)  

 

Podemos presumir que as instituições não agem de forma isolada, elas se 

fundamentam em preceitos institucionalizados das classes hegemônicas do Estado, 

articulando-se com outras instituições e subdividem-se em unidades de ação, 

chamados aparelhos ou aparelhos de reprodução. 

Foucault (2000), faz alusão a uma microfísica do poder que se manifesta na 

articulação das formas de agir das instituições e seus aparelhos, e dos indivíduos que 

as legitimam, consolidando-se como engrenagens de funcionamento das relações de 

poder e de submissão. 

 

[...] Temos em suma que admitir que esse poder se exerce mais do 
que se possui, que não é o “privilégio” adquirido ou conservado da 
classe dominante, mas o efeito de conjunto de suas posições 
estratégicas – efeito manifestado e às vezes reconduzido pela posição 
dos que são dominados. Esse poder, por outro lado, não se aplica 
pura e simplesmente como uma obrigação ou com uma proibição, aos 
que “não têm”; ele os investe, passa por eles e através deles; apoia-se 
neles, do mesmo modo que eles, em sua luta contra esse poder, 
apoiam-se por sua vez nos pontos em que eles o alcançam.  
(FOUCAULT, 2000, p. 26) 

 

Aludimos que no interior das instituições o indivíduo assume papéis 

desempenhados continuamente dentro dos processos diários promovendo uma retro 

alimentação do status quo, o que implica, na execução automática de práticas 

definidas pelos aparelhos de reprodução. 

Infelizmente nossas relações são engessadas por estas práticas e acabamos 

instituídos dentro delas.  Talvez os aparelhos de reprodução não existissem se as 

pessoas não se subjugassem a eles, mas como fugir a este contexto, como alterar o 

paradigma, como transgredir os padrões pré-fixados das relações de poder? Foucault 
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(2000) afirma que as relações de poder não são unívocas e podem estabelecer 

pontos de contraestratégias e de inversão de lutas. 

 

Seria talvez preciso também renunciar a toda uma tradição que deixa 
imaginar que só pode haver saber onde as relações de poder estão 
suspensas e que o saber só pode desenvolver-se fora de suas 
injunções, suas exigências e seus interesses. Seria talvez preciso 
renunciar a crer que o poder enlouquece e que em compensação a 
renúncia ao poder é uma das condições para que se possa tornar-se 
sábio. [...]. (FOUCAULT, 2000, p. 27). 

 

Observamos que existem alternativas e saídas para as demarcações 

institucionalizadas pelas relações de poder, mas parece-nos que a comodidade dos 

procedimentos de posse/poder e de possuído/mandado, assim como a isenção de 

culpabilidade, remete os indivíduos a uma estabilidade social. Atribuir a outro a 

responsabilidade de macroações sociais apazigua nossa consciência e justifica nossa 

conivência com as relações de poder. 

Inferimos que, notadamente fomos direcionados em toda nossa trajetória social 

e escolar a seguir os padrões pré-determinados, transgredir envolve um processo de 

mudança profundo, despende um árduo trabalho de ressignificação, de acertos e 

erros, de perdas, de retaliações. Mas é neste processo de mudança que surgem as 

possibilidades de amadurecimento e melhor entendimento das relações de poder, 

tornando-as mais autênticas e acessíveis a todos integrantes dos grupos.  

Considerando que as relações de poder sempre estarão estabelecidas em 

qualquer associação humana, melhor que sejam exercidas, já que são inevitáveis, de 

forma que todos os envolvidos, dominantes e dominados, tenham consciência de 

suas artimanhas, regras e pressupostos, a fim de que possam fazer suas reais 

opções e escolhas.  Foucault afirma:  

 

resumindo, não é a atividade do sujeito de conhecimento que 
produziria um saber, útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os 
processos e as lutas que o atravessam e que o constituem, que 
determinam as formas e os campos possíveis do 
conhecimento.(FOUCAULT, 2000, p. 27) 

 

Entender o poder e suas representações já é uma mudança de paradigma e 

um caminho para melhor compreender o homem em suas interações, suas 
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organizações, suas instituições. Conhecer os mecanismos de regulação do poder 

pode capacitar o indivíduo a aprimorar suas relações interpessoais imprimindo uma 

visão sócio-política mais consciente sobre si e sobre o outro. 

Ao apresentar as visões acima referidas, buscamos afinar nossa percepção 

sobre os fatos e sobre as pessoas que compõem nossos contextos interativos. 

Nossas percepções podem delimitar e definir ações cotidianas ampliando horizontes 

de ação ou afunilando processos, estigmatizando grupos ou pessoas ou 

oportunizando avanço nas relações sociais, pessoais e profissionais. Consideramos 

importante precisar atenção ao desenvolvimento de nossas percepções para um 

entender mais profundo do ser humano e do desempenho de seus papéis na 

sociedade de um modo geral. 

Acreditamos que quando estamos abertos a perceber a nós e os outros 

possibilitamos compartilhar e compreender o modo como cada um se posiciona frente 

aos acontecimentos e considerar as contingências da análise de cada indivíduo para 

cada acontecimento. Um fato pode ser percebido de diversas formas como salienta 

Moscovici: 

 

[...] a percepção é um processo seletivo em que a pessoa atua 
ativamente, captando e organizando os estímulos consoantes às 
suas necessidades motivacionais, experiências anteriores, atitudes, 
valores, fatores fisiológicos e outros, ao invés de uma simples 
entrada e registro das energias do ambiente, à feição de máquina 
fotográfica ou gravador de som. (MOSCOVICI, 1975, p.110) 

 

Julgamos salutar apreender que as percepções das pessoas são diferentes, 

porque diferentes são suas situações de vida; cada uma nasceu e foi criada em 

circunstâncias específicas, com uma formação de valores diferentes, com 

perspectivas distintas. É uma historicidade de vida única. Talvez possa representar 

um equívoco conceber que pessoas com uma diversidade tão grande de experiências 

ajam e pensem da mesma maneira.  

Nosso entendimento caminha no sentido de que no âmbito das relações 

interpessoais, as pessoas tabulam fórmulas de ação segundo uma formatação 

padrão e esquecem que cada um necessita de ajustes pessoais que correspondam a 

sua realidade específica. Seria pertinente tentar entender a especificidade de cada 

indivíduo e ajudá-lo a absorver as necessidades requeridas para o que realmente se 

quer implementar. 
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Nas organizações de um modo geral observamos que as relações 

interpessoais se fragmentam em percepções diversificadas que não convergem para 

objetivos comuns, gerando expectativas diferentes dentro de um mesmo contexto 

organizacional. Estar atento ao modo de pensar de cada colaborador, considerar 

suas opiniões e expectativas parece-nos ser uma forma de implementar processos 

produtivos positivos. 

Estar apto para perceber as pessoas pode indicar a possibilidade de 

reconhecer seus padrões de comportamento enraizados culturalmente, enxergar seus 

medos, seus anseios, suas representações e afetos. Ao tentar perceber o outro 

tentaremos enxergá-lo de outro prisma, distante do nosso, mais próximo do dele. 

Segundo Moscovici: 

  

A percepção vem acompanhada de um sentimento de ameaça à 
situação já organizada e segura da pessoa. [...] Há pessoas que 
tendem a ver situações sempre sob um ângulo determinado, o que 
impede a exploração ampla e livre de outros aspectos para 
compreensão e diagnose mais completa e apropriada. (MOSCOVICI, 
1985, p.119 e 120). 

 

Alcançamos o sentido de que nossas percepções podem ser equivocadas se 

não ampliarmos nosso raio de observação. Por isso, precisamos estar atentos de que 

forma avaliamos as pessoas ao nosso redor, que julgamento fazemos delas, ou 

melhor, que pré-julgamentos realizamos antes mesmo de, de fato, conhecê-las. O 

velho ditado “a primeira impressão é a que fica” parece ser praticado por muitas 

pessoas que não se dão à oportunidade de conhecer melhor o outro e entenderem 

seu modo de ser e de pensar.  

Da mesma forma quando pré-julgamos, podemos incorrer num grande 

equívoco: 

 

Nossas impressões de outras pessoas são também uma forma de 
estereótipos, abstraímos alguns aspectos de seu comportamento, 
organizamos tais aspectos em torno de determinadas disposições, e 
criamos uma imagem da pessoa. (HASTORF et al,1973, p.16) 

 

Deste modo podemos criar a imagem de uma pessoa que normalmente não 

reflete o que ela realmente é, perdendo um tempo precioso, ou até mesmo 

desperdiçando um grande talento. O inverso também expõe uma realidade: nos 
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impressionamos com pessoas que muitas vezes apenas representam papéis de 

acordo com seus objetivos pré-determinados e da impressão que lhes interessam 

transmitir. 

Neste contexto, estabelece-se, segundo Goffman (1985), o Universo das 

Representações. Em nosso entendimento a mais perigosa armadilha das relações 

interpessoais dentro dos contextos organizacionais, sociais e pessoais. Neste 

universo o indivíduo tende a situar-se no mundo de forma a corresponder às 

estruturas dominantes e desempenha papéis dentro de seus contextos cotidianos. 

Dessa forma passa a dissimular emoções, comportamentos e ajustá-los a uma 

prática social. 

Seguindo este enfoque, Goffman (1985) atribui ao indivíduo o papel de ator, 

que personaliza sua atuação nos contextos social e as aprimora de acordo com sua 

experiência e objetivos a serem atingidos. Shour (1998, p. 113) atribui o nome de 

agente individual, [...] “Embora seja meramente um indivíduo, no dia-a-dia das 

práticas sociais encarna ou dá vida a vários agentes coletivos” 

No universo das representações “o ator” pode desempenhar papéis que lhe 

são imputados ou idealizados pela sociedade, ou então papéis que ele mesmo cria 

com objetivos específicos. Segundo Goffman (1985), nos processo de representação 

o ator sempre procura parecer melhor do que realmente ele é. Assim procura 

representar com mais evidência os aspectos valorizados pela sociedade ou grupo a 

qual faz parte, garantindo desta forma uma maior apreciação.   

Nossa compreensão caminha no sentido de que, na verdade, as 

representações manifestam-se de formas verdadeiras e falsas. Normalmente as 

verdadeiras apresentam-se rotineiramente sem que o ator se dê conta disto. As 

falsas, entretanto, sempre são organizadas intencionalmente. 

Arriscamo-nos a afirmar que o ser humano está intimamente ligado aos 

padrões sociais e incondicionalmente usa máscaras para delimitar seu 

comportamento e viver na sociedade. Goffman (1985) afirma com propriedade que a 

representação do “eu” manifesta-se em nossa necessidade de sermos aceitos 

socialmente. No decorrer de nossa existência, vários são os papéis que 

desempenhamos, e nossa percepção aponta que o ser humano parece sempre ter 

que camuflar seus reais sentimentos e instintos para conviver em sociedade. 

As representações são indispensáveis, e por isso encontramos no cenário da 

vida diferentes papéis que se apresentam, de pais, de filhos, de profissionais, de 
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estudantes, de religiosos, de amantes, de descrentes, de felizes, tristes, incapazes, 

capazes e inúmeros outros, pois muitas vezes perdemos a noção do quê estamos 

representando. 

No universo das representações a lapidação de nossos processos perceptivos 

pode aprimorar a nossa capacidade de ler e entender aquilo que não está expresso, 

que não é objetivo, que não é dito, mas que muitas vezes pode falar muito mais, 

representar muito mais e significar muito mais no universo de nossas relações 

cotidianas. 

Atinamos que ao aguçar nossa percepção implementamos dar importância aos 

processos comunicacionais que se estabelecem em nossas relações interpessoais, 

procurando estudar e aprofundar nossos conhecimentos nos códigos entrecruzados 

de linguagens, figurações e sentimentos que compõe os andaimes da comunicação 

humana. 

A comunicação pode ser entendida, segundo Aurélio, simplesmente como um  

 

ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens, por meio de 
métodos ou processos convencionados” ou, entre outras definições, 
como “a capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar, de 
conversar, com vista ao bom entendimento entre pessoas. AURÉLIO 
(2000, p. 165) 

 

Observamos, portanto, que, longe de ser um simples processo, a comunicação 

pode ser um dos principais fatores de sucesso ou insucesso das relações sociais, 

organizacionais e pessoais. Sua execução, aparentemente simples, depende de um 

emaranhado de especificações emocionais, subjetivas, culturais e históricas da 

concepção humana, adquirindo assim múltiplas contextualizações que a tornam 

extremamente complexa e objeto de estudos de todas as ordens e áreas do 

conhecimento científico. 

Arantes afirma como o pressuposto básico da comunicação: 

 

O pressuposto básico de um processo de comunicação eficaz é o de 
que aja um entendimento comum entre o emissor e o receptor. Para 
isto um dos requisitos básicos é o de que a mensagem tenha o 
mesmo significado tanto para o emissor como para o receptor. E o 
significado depende da interpretação da mensagem pelo receptor e 
não da interpretação do emissor ou de qualquer outra pessoa 
(ARANTES, 1998, p. 269) 
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Assim, os conflitos podem se estabelecer na rotina das organizações, nos 

relacionamentos pessoais e nos convívios sociais por omissão de sentido na 

linguagem utilizada ou mesmo na inversão de entendimento. Um planejamento, um 

pensamento ou uma ação podem ser prejudicados em sua operacionalização em 

função dos desvios ou quebra da informação correta ou de sua interpretação. 

Muitos parecem ser os intervenientes que alteram a comunicação, o arsenal de 

informações que armazenamos consciente e inconscientemente em nossas 

“caixinhas de surpresa”, ou seja, em nossas emoções e sensações, são tão grandes 

que tornam nossas reações e interpretações únicas e por vezes extremamente 

equivocadas. Quantas vezes damos significados particularizados às palavras e 

expressões e às pessoas, sem nenhum fundamento: na gíria diríamos, “ih, ela viajou 

na maionese”.  Portanto, é importante que a comunicação seja pensada e articulada 

corretamente para que não caiamos nos desvios comunicacionais que interferem, 

contaminam e deturpam nossas relações interpessoais. 

Segundo Moscovici (1985) as redes de comunicação nas organizações se 

estabelecem em dois planos: o formal, pertinente à sequência do fluxo de trabalho e 

o informal, estabelecida através de um canal a parte da comunicação que ocorre 

entre os colaboradores.  

É neste contexto de comunicação informal que parecem acontecer as maiores 

distorções. Estas distorções ou desvios de comunicação podem ser originários da 

falta de cultura (entendimento), interpretações errôneas, informação dúbia, 

incompreensão, individualismo ou até por boicote às normas vigentes ou às chefias. 

É nesse plano onde acreditamos que as pessoas individualmente criam estratégias 

para manterem-se ativas nos contextos organizacionais e suportarem as pressões 

cotidianas. 

A comunicação informal que também acontece nas composições pessoais e 

sociais e também se mostra responsável por desentendimentos constantes nas 

relações das pessoas, são vulgarmente conhecidas pelas “fofocas e mexericos”, se 

fundamentam nos mesmos princípios organizacionais. Em qualquer grupo a rede de 

comunicação informal existe: nas comunidades religiosas, nos clubes, nas escolas, 

na família, no esporte e em todos os tipos de relacionamentos. 

Entretanto a comunicação informal pode também ser utilizada como uma forte 

aliada na equalização das relações dentro dos grupos, servindo como um termômetro 

que pode regular os comportamentos e direcioná-los aos objetivos e às metas a 
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serem atingidos, dando suporte à comunicação formal e criando redes de 

comunicação paralelas que ampliem os focos comunicacionais e difundam mais 

rapidamente as informações, solidificando os relacionamentos. 

Sob a égide das conceituações de comunicação, podemos perceber que as 

relações interpessoais parecem ser construídas nas ações cotidianas e têm um papel 

preponderante no sucesso dos processos organizacionais, pessoais e sociais. Como 

o objetivo deste trabalho é perceber como se dão as relações interpessoais na 

Educação a Distância, direcionaremos nossos estudos ao ambiente universitário onde 

ocorre o desenvolvimento das relações educacionais entre seus respectivos 

profissionais. 

É de nosso entendimento que a maior especificidade da escola, enquanto uma 

organização, é que sua produção não é mensurável, o produto não sai formatado e 

pronto para consumo. O foco de sua atuação fundamenta-se no ser humano, são 

seres humanos lidando com seres humanos em uma integração de ensino e 

aprendizagem permanentes: não há fim para o conhecimento nem para o resultado 

final de formação humana. 

 Consideramos ser pertinente que a comunicação na escola desenvolva 

competências para lidar com a imprevisibilidade futurística da sociedade e com a 

imprevisibilidade individual de cada agente educacional, a saber, colaboradores, 

professores, alunos, comunidade, administradores e autarquias superiores. Observa-

se que a complexidade de sua organização e operacionalização de seus processos 

perpassa os padrões de qualquer outro tipo de organização. 

Dessa forma a comunicação na escola poderá adquirir condições de abranger 

todos os envolvidos no processo, atingindo os níveis horizontais, verticais e 

transversais do sistema uma vez que todo o trabalho escolar está fundamentado no 

relacionamento humano, e este não se consolida sem que haja uma comunicação 

clara e objetiva. Organizar uma escola significa organizar as relações, relações de 

todas as ordens, das absurdas às mais fantásticas e surpreendentes. O universo de 

personalidades reunidas no âmbito escolar transcende qualquer tabulamento de 

atitudes e procedimentos. São ações imprevisíveis que condensam especificações 

individuais, coletivas, sociais, políticas, econômicas, morais e emocionais. 

A organização escolar requer, em nosso entendimento, um trabalho artesanal, 

diferenciado, conciliador de opiniões e gerador de ações efetivas em torno de um só 

objetivo. A pluralidade de opiniões e expectativas dentro do universo escolar é muito 
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grande e requer uma comunicação que contemple a complexidade cognitiva e 

emocional de todos os envolvidos. 

Para tanto a escola necessita cumprir um de seus principais papéis: educar. 

Educar, segundo Moran vai muito além do ensinar e aprender. 

 

Educar, numa perspectiva ampla, consiste em ajudar a si mesmo e 
aos outros a aprender a viver, em ajudá-los a desenvolver todas as 
habilidades de compreensão, emoção e comunicação que lhes 
permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e profissionais, 
tornando-se pessoas e cidadãos realizados e produtivos. Educar é 
ajudar a compreender a si mesmo, os outros, o mundo. É um 
processo de desvendamento e integração de níveis mais complexos 
da realidade, aprendendo a encontrar significado para o que está 
solto, disperso, integrando as dimensões externas e internas, 
passado e presente, o individual e o social. É, também, é um 
processo de aprender a “desaprender”, a deixar de lado o que não 
serve mais, o que não nos ajuda mais a evoluir. (MORAN, 2000, p. 
155) 

 

Sob esta concepção de educação, a visão de comunicação também amplia 

seus significados e as relações interpessoais parecem ganhar cada vez mais 

importância na estruturação dos trabalhos educacionais, em especial neste estudo 

sobre a Educação a Distância.  

A Educação a Distância requer o intercâmbio de diversos saberes e 

consequentemente de distintos profissionais. A questão que debatemos neste 

trabalho é justamente como esta integração de conhecimento acontece e como são 

construídas as relações interpessoais neste contexto. 

Parece-nos claro afirmar que as relações se dão por conta dos 

relacionamentos que se fundamentam por meio da comunicação. Portanto não 

vivemos sem nos relacionarmos, sem entendermos nossa complexidade, suas 

variáveis e consequências. Dentro do relacionamento humano surgem ações e 

reações, e segundo Moscovici, 

 

essas interferências ou reações, voluntárias ou involuntárias, 
intencionais ou inintencionais, constituem o processo de interação 
humana, em que cada pessoa na presença de outra pessoa não fica 
indiferente a esta situação de presença estimuladora. O processo de 
interação humana é complexo e ocorre permanentemente entre as 
pessoas, sob forma de comportamentos manifestos e não manifestos, 
verbais e não verbais, pensamentos, sentimentos, reações mentais 
e/ou físico corporais. (MOSCOVICI, 1985, p.24) 
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É exatamente neste sentido que salvo melhor juízo surgem as dificuldades dos 

relacionamentos, porque cada indivíduo enquanto portador de todas estas 

características esquece ou desconsidera que o outro também as tem, e age somente 

em função das suas e de seus interesses pessoais. 

 

É muito cômodo jogar a culpa no outro pela situação equívoca, mas a 
realidade mostra a nossa parcela de responsabilidade nos eventos 
interpessoais. Não há processos unilaterais na interação humana: 
tudo que acontece no relacionamento interpessoal decorre de duas 

fontes: eu e o(s) outro(s). (MOSCOVICI, 1985, p.25) 

 

Ao considerarmos o “eu” e os “outros” passamos a interagir coletivamente do 

contexto de regras e limites pessoais para as regras e limites grupais, onde partimos 

para uma representação de conveniência dentro dos grupos. 

Ponderando que é no grupo e na interação das pessoas que as relações 

interpessoais se manifestam, com suas representações e interesses, observamos a 

possibilidade de consecução de objetivos comuns, equilíbrio e sucesso das 

organizações e consequente melhoria na qualidade de vida das pessoas e da 

sociedade. 

Entretanto, para que a comunicação aconteça, é necessário que as pessoas 

estejam dispostas a ouvir a si mesmas, se predispondo a entender seus processos 

intrínsecos e se permitindo encontrar seus medos e angústias a fim de superá-los e 

assim poder melhorar seus relacionamentos extrínsecos. Moran defende uma 

comunicação que busque a humanização: 

 

Comunicamo-nos para humanizar-nos, para tornar-nos mais 
equilibrados, abertos, sensíveis, positivos; para aprender, 
desenvolver e realizar, em todos os níveis possíveis, nossas 
melhores qualidades pessoais, profissionais, intelectuais, emocionais, 
familiares, estéticas. Comunicamo-nos para sentir o prazer de estar 
juntos, para mostrar aos outros que temos valor e para sentir-nos 
valorizados, acolhidos, produtivos. Comunicamo-nos para vivenciar 
todas as formas de amor. (MORAN, 2000, p. 05) 

 

Mas onde buscaremos espaços para vivenciarmos todas as formas de amor 

em uma sociedade globalizada, onde os valores neoliberais e de individualismo 

prevalecem e mascaram todas as relações estabelecidas dentro de uma 

organização? O que Moran propõe é um espaço de comunicação mais aberto, mais 

acessível às necessidades do homem enquanto ser humano, factível de imperfeições, 
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de medos, de angústias, de carências, em que possam despir-se de suas máscaras 

de autoridade, arrogância e superioridade e que simplesmente possam ser pessoas 

dotadas de habilidades específicas que podem ser disponibilizadas como 

mecanismos de aprendizagem mútua, de crescimento e desenvolvimento humano. 

Nossos estudos nos direcionam para o entendimento de que a comunicação 

enseja um olhar mais voltado para os processos internos do indivíduo, em uma busca 

de significação mais coerente e prazerosa. Desta forma o indivíduo poderá estar mais 

habilitado para entender a sucessão de estados e de mudanças que ocorrem com o 

outro a sua volta. 

Entendemos que à medida que ocorre o aperfeiçoamento da percepção do 

homem em relação a si e aos outros, maiores são as probabilidades de 

estabelecermos relações interpessoais mais transparentes que proporcionem um 

melhor clima organizacional e consequentemente grupal e pessoal. Num círculo 

constante de alterações e transformações cotidianas, as pessoas vão buscando seus 

eixos, seus pontos de equilíbrio e por intermédio da integração, vão percebendo que 

a diferença traduz a especificidade do ser humano e aí se encontra o grande 

diferencial da humanidade. Aceitar o diferente, procurar entender suas bases de 

fundamentação, seus modos operantes, compreender que nem sempre o diferente é 

errado, mas que pode agregar, colaborar, construir uma nova forma de ação que não 

precisa ser necessariamente melhor ou pior, mas que é uma nova forma de fazer.      

É justamente nesta especificidade do ser humano, suas interações e inúmeras 

possibilidades de ação, que mergulhamos em sua complexidade, e justamente no 

entendimento do pensamento complexo proposto por Morin,  que vamos encontrar a 

“vertente da unidade e diversidade humana”: 

 

A unidade não está apenas nos traços biológicos da espécie Homo 
sapiens. A diversidade não está apenas nos trações psicológicos, 
culturais, sociais do ser humano. Existe também uma diversidade 
também biológica no seio da unidade humana, não existe apenas 
unidade cerebral, mas mental, psíquica, afetiva, intelectual; além 
disso, as mais diversas culturas e sociedades têm princípios de suas 
múltiplas diversidades. Compreender o humano é compreender sua 
unidade na diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso 
conceber a unidade do múltiplo, a multiplicidade do uno. (MORIN, 
2000, p. 55) 
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 Encontramo-nos aqui defronte a um embate entre o complicado e o simples, 

entretanto a complexidade não se resume apenas a sistemas ou situações difíceis a 

serem resolvidas. O complicado segundo Morin; Ciurana e Motta (2003, p.44) “pode 

reduzir-se a um princípio simples, como uma madeixa emaranhada ou um nó de 

marinheiro. Já a complexidade é para os autores: 

 
à primeira vista, a complexidade é um tecido de elementos 
heterogêneos inseparavelmente associados, que apresentam a 
relação paradoxal entre o uno e o múltiplo. A complexidade é 
efetivamente a rede de eventos, ações, interações, retroações, 
determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico. A 
complexidade apresenta-se, assim, sob o aspecto perturbador da 
perplexidade, da desordem, da ambiguidade, da incerteza, ou seja, 
de tudo aquilo que se encontra do emaranhado, inextricável. 
(MORIN; CIURANA E MOTTA, 2003, p. 44) 
 

 A teoria da complexidade que a princípio nos assusta e nos intimida em função 

ora da dificuldade, ora da simplicidade de seu entendimento nos aproxima de nossos 

interiores, de nossos pensamentos mais íntimos, de sermos imperfeitos, de termos 

sentimentos distintos e muitas vezes negativos, de sermos tudo e nada ao mesmo 

tempo. Isso resulta em certa tranquilidade de sabermos que não estamos prontos e 

que podemos a qualquer momento mudar nossas concepções e rumos de 

posicionamento. 

A incerteza propicia alteração no modo de pensar, “e o pensamento complexo 

sabe que a certeza generalizada é um mito” (Morin; Ciurana e Motta, 2003, p. 53). Os 

autores citados afirmam também que a incerteza está atrelada ao incompleto, ao 

inacabado, onde nada se conclui ou permanece estático ao tempo e às situações. O 

pensamento complexo vem, portanto aquietar a ânsia de finalização, de plenitude, 

pois estaremos sempre com nossas portas abertas para a construção de novos 

andaimes e de novas possibilidades de alteração. 

Sob a égide do pensamento complexo apresentamo-nos todos com uma 

ignorância relativa ao acreditarmos que caminhamos para a obtenção de um 

conhecimento linear e cumulativo. O conhecimento complexo fixa-se na articulação e 

na multidimensionalidade do pensamento, concebendo o conhecimento em aspirais, 

que se retroalimentam e se reconstituem permanentemente, sem fim, nem começo:  

 

 

 



45 

Não podemos partir metodicamente para o conhecimento 
impulsionado pela confiança no claro e distinto, mas pelo contrário, 
temos de aprender a caminhar na escuridão e na incerteza. (MORIN, 
2003). 

 

Entretanto, se o pensamento complexo nos apazigua enquanto o 

reconhecimento de nossa incompletude, por outro nos encaminha para um processo 

de reflexão profunda sobre a complexa realidade que o mundo atual enfrenta, a 

destruição da natureza, as crises existenciais humanas, a eclosão de guerras, das 

doenças físicas e da alma, as drogas, a violência, as destruições e autodestruições.  

Segundo Morin, (2000) “a complexidade é um desafio e não uma solução”. 

Como reunir o sistema de significações ou relações já conhecidas compreendendo e 

interligando o pensamento complexo? Como entender as incertezas e organizar o 

pensamento para uma nova forma de articular e organizar o pensamento? 

 

- Ou seja, conceber o complexus (aquilo que é tecido conjuntamente) 
nas organizações e entre os organizadores, nos indivíduos, entre os 
indivíduos, entre indivíduos e sociedades, entre sociedades, 
- ou seja, restituir as relações, as interdependências, as articulações, 
as solidariedades, as organizações, as totalidades, 
- ou seja, colocar-se em condição de tratar a complexidade 
organizacional, a complexidade viva, a complexidade humana 
(bioantropopsicossócio-histórica). (MORIN, 2000, p. 135) 

 

 O entendimento da teoria da complexidade nos ajuda a compreender o 

universo complexo do homem e suas relações que estabelecidas com o meio. Dessa 

forma parece-nos cada vez mais evidente que necessitamos propiciar um 

aperfeiçoamento das relações interpessoais que promovam a oportunidade de 

desvendar o conhecimento humano em suas articulações e incertezas, habilitando a 

ocupar espaços democráticos de atuação e autonomia rumo à resolução de 

problemas, ao entendimento do ser humano e da sociedade. 

Formamos a opinião de que necessitamos de mediações complexas que 

reeduquem nossos sentidos para a emancipação do homem, que estabeleçam uma 

educação que respeite e oportunize as noções de pluralidade e 

multidimensionalidade, que ofereça o exercício constante da individualidade, da 

cidadania e de cooperação.  

  Esta reeducação de sentidos poderá levar o indivíduo a assumir a sua posição 

de “sujeito” onde ele seja capaz de recriar processos já solidificados pela cultura e 
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buscando alçar voos diferentes, indo à busca de alternativas de ação e pensamento, 

construindo sua autonomia e autoria. 

Para Barbosa (1998) “ser sujeito não é um dado, é uma construção”. Essa 

construção se estabelece na integração com o mundo que o forma e como ele se 

forma no mundo, expressa em seu cotidiano de diferentes maneiras e em diversos 

contextos. Parece ser nesse entrelaçamento de ações que o sujeito vai se 

constituindo, vai ressignificando suas estratégias e representações construindo os 

andaimes para se tornar um autor-cidadão. 

 

Autor-cidadão, portanto, é uma construção histórica geográfica, social, 
psicanalítica, ecológica que, enquanto tal, exige “politização” não só 
de uma dimensão do sujeito, tal como a econômica ou política 
partidária, mas da vida em suas perspectivas englobando sua forma 
de ser e de se expressar.  (BARBOSA, 1998, p. 8). 

 

 Toda esta fundamentação teórica nos leva a crer na importância das relações 

interpessoais na EAD e em sua complexidade de processos, exigindo um 

investimento nas relações, na integração das pessoas, nos processos 

comunicacionais, nos sistemas perceptivos, na construção da autonomia e autoria e 

uma atenção às relações de poder que se estabelecem cotidianamente.  

Reconhecemos, entretanto, que a EAD também requer outros fatores 

necessários para sua implementação, tais como investimento em tecnologia, recursos 

materiais e organizacionais. Não se trata de abandonar estas outras importantes 

necessidades para sua consecução, mas, por intermédio do aprimoramento das 

relações, otimizar as outras. Apropriando-me das palavras de Barbosa,  

 

[...] não proponho abolir o domínio dos conteúdos próprios de cada 
área, mas proponho não esquecer que a relação, em si, é conteúdo 
por excelência, através do qual os demais são trabalhados no 
sentido de se imbricarem num único processo de formação e 
expressão do sujeito. (BARBOSA, 1998, p. 10)  

 

Consideramos que investir nos processos relacionais no âmbito educacional 

pode propiciar estratégias de crescimento comunicacionais, habilitando as pessoas a 

se conhecerem e serem capazes de discernir na sociedade capitalista o que é bom e 

ruim para elas, fornecendo condições de aperfeiçoamento humano, não só no sentido 
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equilibrado que propõem Moran (2000), mas na direção de contestação, de agentes 

de transformação, de construção e reconstrução. 

Inferimos em nossos estudos que o paradigma educacional necessita 

demarcar trajetórias que contemplem visões multirreferenciais, plurais de ensino e 

aprendizagem, produzindo significados distintos para situações diversas, resultantes 

da ação e reação, das histórias e contradições que cada indivíduo vivencia no seu 

cotidiano dentro de grupos e de sociedades específicas. 
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CAPÍTULO 2 - A COMPLEXIDADE DAS RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS: A ETNOMETODOLOGIA E A 

MULTIRREFERENCIALIDADE 

 

 

Após procedermos a uma revisão teórica sobre as relações interpessoais e um 

breve histórico sobre a EAD, começamos a nos preocupar com identificar uma 

metodologia que nos possibilitasse um entendimento abrangente e multidimensional 

para realizarmos a pesquisa empírica. Julgávamos necessária uma metodologia que 

contemplasse a complexidade do tema abordado e a relatividade dos fatos e 

acontecimentos para uma análise integradora do sujeito e da realidade em que está 

inserido. 

Durante a realização das disciplinas que compuseram o curso de mestrado, 

que resulta nesta dissertação, obtivemos inúmeras contribuições de nossos 

professores no sentido de nos nortearem para a análise, reflexão e sistematização 

de conceitos e informações que nos possibilitaram o desabrochar do espírito 

investigativo, questionador e crítico e ampliaram nossos processos de autoria, de 

formação do sujeito, de pesquisadores e de cidadãos mais abertos e sensíveis aos 

processos globalizantes que permeiam a educação e a comunidade acadêmica. 

Estes estudos e contribuições nos remeteram ao encontro de uma nova 

postura metodológica que coloca a subjetividade no centro de uma nova ciência, 

onde a ressignificação do material interno do sujeito possa propiciar uma melhor 

compreensão de suas ações e reações no contexto em que esta inserido. 

Este novo paradigma busca resgatar a unidade do sujeito com o todo e o 

impulsiona a uma noção de construção e de auto-organização. A partir daí cada 

experiência seria única e não haveria limite para a experiência humana. 

No âmbito desse paradigma emergente, Ardoino (1998) propõe uma 

referência especifica às ciências educacionais, buscando uma abordagem 

multirreferencial das situações educativas e formativas. Refere-se a uma abordagem 

multirreferencial por entender que o processo educativo é complexo e requer 

diferentes olhares e uma leitura plural de seus objetos práticos e teóricos. Neste 

contexto é necessário entendê-lo sob diferentes pontos de vista e com linguagens 

apropriadas a cada situação.  
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Complementando a perspectiva de construção e auto-organização os estudos 

de Coulon (1995) também revelam uma ação metodológica que nos coloca em 

contato com uma sociologia de ação, apoiada na prática dos indivíduos e no mundo 

social que constroem cotidianamente, estudando suas estratégias e modos 

operantes. 

Encontramos, portanto no método etnometodológico de Coulon (1995) e nos 

estudos da multirreferencialidade de Ardoino (1998), as ferramentas que 

necessitávamos para direcionar nossos estudos, pesquisando as “entrelinhas” do 

processo de construção da EAD, tentando compreender o todo por meio das ações 

que se manifestam cotidianamente no processo e principalmente, utilizando as 

palavras de Barbosa (1998, p. 9), “uma abordagem não fechada em si, mas aberta à 

complexidade da realidade e à interioridade significante do sujeito observador”.  

A opção de estudarmos as relações interpessoais na construção da EAD 

resultou de nossa curiosidade em entender como profissionais tão distintos poderiam 

conviver em um espaço único de elaboração de projetos de ensino e aprendizagem. 

Como seriam as relações dos professores de diversas titulações com os técnicos de 

imagem, de estúdio, com profissionais de outra área de formação, enfim com toda a 

heterogeneidade de profissionais exigida na modalidade do ensino a distância. 

 Era preciso tentar perceber como as pessoas se viam, se sentiam, se 

relacionavam com a diversidade de profissionais que são exigidos para a construção 

dos processos de Educação a Distância, que lugar se atribuíam, como enxergavam 

sua participação, seus modos operantes e suas responsabilidades dentro do 

processo como um todo. Para entendermos melhor a EAD, era preciso conhecer 

como eram construídas as relações interpessoais no contato direto com as pessoas, 

in loco. Na perspectiva da etnometodologia: 

 

o autêntico conhecimento sociológico nos é concedido na experiência 
imediata, nas interações de todos os dias. Deve-se em primeiro lugar 
se levar em conta o ponto de vista dos atores, seja qual for o objeto de 
estudo, pois é através do sentido que eles atribuem aos objetos, às 
situações, aos símbolos que os cercam, que os atores constroem seu 
mundo social. (COULON, 1995, p. 15). 

  

Sob esta égide a etnometodologia foi ampliando os horizontes de 

entendimento e fomos percebendo que era necessário observar de que forma as 

pessoas, em diferentes funções, se apropriavam de seus conhecimentos técnicos, de 
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suas percepções de mundo, como realizavam suas ações todos os dias, como 

tomavam decisões, que tipo de prática reflexiva eram apropriadas e como estas 

atividades refletiam no conjunto operacional do processo educativo. 

Cremos que a etnometodologia nos ajudaria neste percurso uma vez que se 

preocupa em entender as ações práticas do senso comum e reconhece sua 

importância no estabelecimento das relações sociais, independentemente de como 

acontecem - de maneira conflituosa, de maneira facilitadora, autoritária - o que 

importa é que elas se compactuam e interagem diretamente na construção dos fatos 

sociais.  

Segundo Coulon,  

 

a etnometodologia vem então a ser o estudo dos etnométodos que 
os atores utilizam no dia-a-dia, que lhes permitem viver juntos, 
inclusive de maneira conflitiva, e que regem as relações sociais que 
eles mantêm entre si. (COULON, 1995, p. 52) 

 

Desta forma pareceu-nos importante assumir para a presente pesquisa uma 

visão etnometodológica sobre as práticas realizadas no cotidiano da Educação a 

Distância da UMESP, para que pudéssemos ter uma dimensão geral do processo, 

para entender qual o caminho percorrido para que uma teleaula chegasse pronta ao 

seu destino final: o aluno.  Assim fomos pesquisando cada etapa do processo e 

apropriando-nos “como” cada pessoa exercia seu trabalho enquanto um colaborador. 

Entendemos esta dimensão geral como os procedimentos operacionais 

realizados, os modos operantes de cada indivíduo em seu contexto, percepções e 

ações, refletindo como os colaboradores fazem uso delas e as estratégias que se 

apropriam em suas práticas. 

Os conceitos básicos da etnometodologia, expostos brevemente abaixo, foram 

balizando os estudos para que tivéssemos um olhar atento aos seus princípios e que 

efetivamente pudesse dar sentido às realizações práticas das ações cotidianas e à 

importância da otimização das relações interpessoais no contexto global do processo 

de Educação a Distância.  

 

1 - Prática/realização - Em todas as organizações observamos regras e 

modos operantes de trabalho, mas é interessante observarmos que as pessoas não 

conseguem agir com os manuais de operacionalização prontos simplesmente, elas 
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vão se apropriando no dia-a-dia de regras próprias, de maneiras individuais de ação e 

reação, que são diretamente proporcionais às suas experiências pessoais, sociais e 

profissionais. Portanto é ledo o engano das organizações acharem que suas 

formatações operacionais decorrem somente de suas padronizações organizacionais; 

na verdade elas são resultados das apropriações que os indivíduos fazem dessas 

padronizações de acordo com sua maneira individual de ação, que se integram 

reciprocamente, interagem umas com as outras e que, no contexto geral, resultam na 

organicidade do todo.  

É nesse campo que os etnometodólogos encontram seu maior objeto. Eles 

substituem a hipótese da “constância do objeto” pela de “processo”: 

 

onde os outros veem dados, fatos, coisas, a etnometodologia vê um 
processo através do qual os traços da aparente estabilidade da 
organização social são continuamente criados. Garfinkel e Sacks, 
apud. Coulon: (1995, p.31) 
 

Coulon cita um célebre artigo de Garfinkel e Sacks (1970, p.353) onde eles 

afirmam que “os fatos sociais são as realizações dos membros”. “[...] A realidade 

social é constantemente criada pelos atores, não é um dado preexistente.” Os atores 

vão construindo no dia a dia as artimanhas para tornar o trabalho mais adaptável e 

mais próximo de sua natureza e de seus posicionamentos. 

 

 [...] Em vez de fazer hipóteses, que os atores seguem regras, o 
interesse da etnometodologia é pôr em evidência os métodos pelos 
quais os atores “atualizam” essas regras.  (Garfinkel e Sacks 1970, 
p.353)  
 

Durante a realização de nossa pesquisa pudemos observar diversos 

momentos em que os integrantes do processo questionavam diversas regras e 

buscavam justificativas para alterá-las em função de um melhor desenvolvimento das 

práticas diárias, como demonstra o texto abaixo: 

 

[...] há certa pressão para a produção de materiais, então toda 
semana tinha que ter breeze no ar, e eu sempre achei que não era por 
aí, que não tinha que fazer isso toda semana, tinha que fazer de 
acordo com a necessidade, mas não tinha que ter um prazo, assim, 
toda semana, e uma das perguntas dessa pesquisa foi se os alunos 
acessavam esses materiais e boa parte não acessava [...]. 
(COORDENADORA D) 
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 Observamos que a partir de desconfortos no dia a dia das operações na EAD 

os colaboradores foram estabelecendo percepções do que era ou não importante no 

contexto educativo para os alunos e através do instrumento de pesquisa junto aos 

mesmos comprovaram suas impressões e propuseram a mudança da regra, 

atualizando-as. 

 Por meio de uma observação etnometodológica podemos captar como os 

indivíduos intervêm nas realidades operacionais e criam novos mecanismos de 

regulação das relações interpessoais seguindo critérios pessoais até de 

posicionamento humano perante a vida e o ser humano, considerações muito 

complexas podem ser realizadas observando-se além da simples logística 

institucional e partindo para o entendimento de outras linguagens. 

 

Noutras palavras, a observação atenciosa e a análise dos processos 
aplicados nas ações permitiriam por em evidência os modos de 
proceder pelos quais os atores interpretam constantemente a 
realidade social, inventam a vida em uma permanente bricolagem. 
Será, portanto de importância capital observar como os atores de 
senso comum o produzem e tratam a informação nos seus contatos e 
como utilizam a linguagem como um recurso. Em suma, como 
fabricam um mundo “racional” a fim de nele poderem viver. (COULON, 
1995, p.32) 

 

 

2 – Indicialidade – a palavra é um termo técnico emprestado da linguística 

pelos sociólogos, oriunda da palavra indício que significa segundo Aurélio:  

 

Sinal, vestígio, indicação, circunstância conhecida e provada que, 
relacionando-se com determinado fato, autoriza, por indução, 
concluir-se a existência de outras circunstâncias, prova 
circunstancial. (AURÉLIO, 2000, p. 358)  
 

A etnometodologia utiliza este vocábulo para traduzir que as palavras e as 

frases não são estáticas ao seu significado morfológico, mas que ampliam seus 

sentidos quando entendidas em contextos específicos, em consonância com fatos 

isolados e quando submetidas a análises do tipo históricossócioemocional. 

Às vezes a simples entonação da palavra pode mudar seu sentido, o fato de 

apenas ouvirmos dissociadamente da imagem corporal pode denotar significados 

diversos, o homem, principalmente o brasileiro, fala com o corpo, se expressa em 
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vocábulos regionais, em um único país temos verbetes completamente diferentes.  

Segundo Coulon, são as formas simbólicas de linguagem que dão plenitude ao 

sentido das expressões. O pesquisador deve estar atento para buscar esta 

completude em tudo que observa: no silêncio, na fala alucinada, nos gestos, no olhar, 

na omissão, na fuga ou nas inúmeras manifestações de comunicação que o homem 

se apropria no decorrer de sua trajetória. 

 

Isto designa, portanto a incompletude natural das palavras, que só 
ganham o seu sentido “completo” no seu contexto de produção, 
quando são “indexadas” a uma situação de intercâmbio linguístico. E 
ainda: a indexação não esgota a integralidade de seu sentido 
potencial. A significação de uma palavra ou de uma expressão provém 
de fatores contextuais como a biografia do locutor, sua intenção 
imediata, a relação única que mantém com seu ouvinte, suas 
conversações passadas. (COULON, 1995, p. 33). 

 

A indicialidade nos aponta que não há generalização possível, porque cada ser 

humano é único e suas sensações e representações acontecem dentro de contextos 

espaços-temporais específicos. As estratégias na condução de projetos requerem 

buscar diferenciações nas formas de tratamento com as pessoas, pois cada uma 

reage e se comporta de maneiras diferentes - uma “repreensão” pode representar um 

incentivo para um e um desestímulo para o outro; um elogio pode significar muito 

para um e quase nada para outro. Aludimos que as pessoas são e sentem de 

maneiras diversas, e se comportam de acordo com seus padrões educacionais, 

sociais, morais e emocionais. 

Uma das situações que desvelaram nossa atenção em relação à indicialidade 

proposta por Coulon (1995) foi a questão dos prazos. De acordo com o contexto 

abordado ele assume posições de contraste de percepções. Os trechos extraídos das 

entrevistas demonstram esta preposição: 

 

às vezes se gasta muita energia desnecessária, perde tempo assim. 
Perde quase duas horas para decidir uma coisa simples, ou você tem 
que ficar o dia inteiro para cobrar uma aula, ligando para o professor 
cobrando alguma coisa, daria tempo para fazer tanta coisa, às vezes a 
gente fica o dia inteiro para tentar fazer um projeto diferente e não sai 
nada, fala, fala, fala, depois concretiza, não concretiza nada, você fica 
muito tempo com cobrança para publicação de aula, às vezes você 
fica meio que o dia esperando, você não pode fazer nada, você tem 
que ficar ligando, passando e-mail, contatando ou até fazendo a aula, 
não é justo, ela tem outras coisas para fazer [...] (COLABORADOR H)  
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[...] na minha área de atuação um prazo não é tão relevante quanto 
uma leitura detida, nós vivemos entre prazos, vivemos entre 
questões de tempos cronológicos, em prazos de entrega, então, 
estas coisas são secundárias em relação ao processo pedagógico 
em si, em relação à reflexão e ao conhecimento que nós temos 
responsabilidade de facilitar ao aluno, de orientar, de apontar, então, 
às vezes isso causa um estresse que é muito valorizado, mais do 
que outras ações positivas que nós poderíamos ter na área de 
construção do conhecimento. (PROFESSOR TUTOR B) 
 

 

Notam-se dois depoimentos completamente antagônicos porque expressam 

concepções diferentes em contextos específicos de realização do trabalho. Cada 

relato corresponde à especificidade de tarefas realizadas em setores distintos da EAD 

da UMESP. Um especifica a realidade de quem depende do envio da aula para dar 

continuidade ao seu trabalho, enquanto o outro mensura a construção do 

conhecimento que é limitada por uma disponibilidade de tempo mais atenta e 

reflexiva. Não são passíveis, portanto de julgamentos individualizados, mas 

necessitam ser entendidos em contextos que permitam a integração de perspectivas 

para mediarem novas posturas em consonância com os objetivos comuns aos 

grupos. 

 

3 – Reflexividade – Segundo Coulon (1995) não podemos confundir 

reflexividade com reflexão, porque segundo ele, não estamos permanentemente 

fazendo reflexões a respeito de nossas ações, simplesmente agimos cotidianamente, 

mas não nos apercebemos que nossas manifestações são marcadas de 

reflexividade, que se expressam em nossas formas de ação, de reação, de 

intercâmbio, de comunicação e principalmente interação. Quando descrevemos uma 

situação estamos a constituindo.  “A reflexividade designa a equivalência entre 

descrever e produzir uma interação” (COULON, 1995, p. 41).  

Para conhecermos as atividades desenvolvidas nos diversos setores de 

produção da EAD, conversamos com os colaboradores no sentido de entendermos 

qual era a função de cada um e suas responsabilidades dentro do processo. Nestas 

conversas os colaboradores foram descrevendo suas atividades e explicando o 

funcionamento das mesmas. Durante estas descrições nos foi informado que existe 

um controle em planilhas Excel onde todos acompanham o andamento dos trabalhos 
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e quando um sinaliza o término de seu trabalho o outro profissional já começa o seu, 

porque no setor de produção de material didático existe um trabalho em série. 

Entretanto nesta descrição também foi apontado que paralelamente a este 

controle, os colaboradores fazem uso de anotações pessoais, realizadas em 

cadernos individuais onde procedem a um controle manual sobre as tarefas. 

Podemos aludir que esta atitude reflete um posicionamento interno ao colaborador 

em relação ao sistema como um todo, reflete uma intenção oculta, um sentido 

diferenciado, uma postura de interação com os fatos, o que representa um significado 

específico.  

Descrever apenas pode não trazer o conhecimento da realidade que 

buscamos, quando nos aprofundamos na observação atenta da descrição,. Quando 

buscamos o detalhamento desta descrição vamos alinhavando junto às palavras 

também as sensações, sentimentos, os medos intrínsecos, a verdade escondida até 

mesmo de quem as reproduz. É o que chamamos na comunicação de “ato-falho”, 

sem perceber a pessoa disse, ou o que não queria dizer, ou até aquilo que ela não 

sabia ou sentia.  

 

A reflexidade designa, portanto as práticas que ao mesmo tempo 
descrevem e constituem o quadro social. É a propriedade das 
atividades que pressupõem ao mesmo tempo em que tornam 
observável a mesma coisa. No decorrer de nossas atividades 
ordinárias, não prestamos atenção ao fato de que ao falar construímos 
ao mesmo tempo, enquanto fazemos nossos enunciados, o sentido, a 
ordem, a racionalidade daquilo que estamos fazendo naquele 
momento. (COULON, 1995, p. 41) 

 

4 – Accountability – é o que a etnometodologia chama de tornar os fatos 

sociais relatáveis, isto é descritíveis; é a possibilidade de deixar claro aos outros a 

forma como os atores interagem em um dado contexto.  

 

Essa analisabilidade do mundo social, a sua descritibilidade e sua 
objetividade se mostram nas ações práticas dos atores. O Mundo não 
é dado de uma vez por todas. Ele se realiza em nossos atos práticos. 
[...] A propriedade dessas descrições não é a de descrever o mundo, 
mas de lhes mostrar sem cessar a constituição. (COULON, 1995, p. 
46). 
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Ao debruçarmos sobre algumas respostas dos colaboradores da EAD 

podemos perceber como em alguns momentos certas afirmações completam seus 

significados na interação do discurso, quando indagamos uma professora sobre o 

funcionamento dos processos operacionais na EAD da UMESP obtivemos a 

percepção de seu processo pessoal nesta operacionalização. 

 

Não, eu tenho acompanhado um pouco, eu achei muito interessante 
como eles começam, o Ronaldo dá o curso pra gente, de quebrar 
gelo, é uma espécie de laboratório de atuação e a gente é tão inibida, 
a gente não usa o corpo, o Ronaldo é uma pessoa encantadora, e foi 
muito difícil, e ele foi muito carinhoso comigo, por que eu tenho muita 
resistência, até hoje, eu nem olho pra mim quando eu estou na tela, 
porque a gente não se aceita, tem aquele problema de imagem, 
porque a gente não está acostumada a ficar se olhando, e é uma 
questão de um país que tem preconceito contra o corpo, a escravidão, 
é a história da escravidão, nos leva a reconhecer isso, o corpo é 
ligado ao trabalho, coisas de escravo, a intelectualidade vive no limpo, 
refletindo, as ideias não se corporificam e não se materializam no 
corpo, e a gente sem querer, a gente vai se imbuindo dessas coisas, 
eu, por exemplo, não tenho nenhum preconceito com o trabalho, nem 
com o trabalhador, mas você perde a ideologia da sociedade sem 
crítica, sem perceber, então no fundo eu acho que nós somos 
péssimos usuários do corpo. Voltando ao Ronaldo ele fez um trabalho 
lindíssimo com a gente, mexendo com a respiração, menina como foi 
difícil pra mim, quando ele pedia para estufar eu murchava, quando 
pedia para murchar eu estufava, e coisas que fiz: depois o laboratório, 
depois eles oferecem vários cursos, pra gente aprender a utilizar a 
aparelhagem, eles explicaram para gente como se formata a aula e eu 
acho que isso é um dos formatos, porque tem outros [...] 
(PROFESSORA C) 

  

Quando eu descrevo uma determinada situação e esclareço os passos, as 

conexões que realizei, os pressupostos que eu considerei, o caminho que eu percorri 

para realizar minhas ações, eu torno claro às pessoas o percurso utilizado e isso 

responde mais facilmente à compreensão de minha construção. O depoimento acima 

demonstra o quanto foi difícil para a professora lidar com a câmera e como ela 

relacionou isso com a utilização do corpo, com a aceitação pessoal e até a relação do 

corpo com o trabalho. 

 

A relatabilidade é a propriedade que permite que os atores tornem o 
mundo visível a partir de suas ações, tornando as ações 
compreensíveis e transmissíveis. Ao passo que são descritas, dotadas 
de significado e sentido através dos processos pelos quais são 
relatadas, as ações sociais exprimem o mundo social na sua mais 

pura essência. (BARBOSA, S., 2006, p.26) 
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5 – A Noção de membro de uma equipe – Ser membro de um grupo é 

compartilhar o desenvolvimento e operacionalização das ações cotidianas que regem 

determinada ordem social, demonstrando conjuntamente os métodos, a razão, a 

coerência e o caráter ordenado de suas performances. Compreendendo e dominando 

a linguagem institucional comum do grupo, o membro naturalmente se sociabiliza e 

incorpora de maneira singular o mundo social que está inserido. 

 

Um membro não é, portanto apenas uma pessoa que respira e pensa. 
É uma pessoa dotada de um conjunto de modos de agir, de métodos, 
de atividades, de savoir-faire, que a fazem capaz de inventar 
dispositivos de adaptação para dar sentido ao mundo que a cerca. É 
alguém que, tendo incorporado os etnométodos de um grupo social 
considerado, exibe “naturalmente” a competência social que o agrega 

a esse grupo e lhe permite fazer-se reconhecer e aceitar. (COULON, 

1995, p. 48) 
 

 Identificamos o sentimento de pertença ao grupo na UMESP quando 

questionamos um dos colaboradores a respeito de seu sentimento quando 

necessitava proceder a uma crítica ao seu colega de trabalho. Suas palavras 

expressam que ele se preocupa em preservar o que realmente deve ser feito dentro 

das normas institucionais, mas busca alternativas para alcançar os resultados 

preservando a coerência de suas performances. 

 

Aí é ruim, principalmente quando você vê que a coisa realmente não 
ficou legal, você já conhece, você já sabe como é, não é só aquela 
coisa, ah eu não acho legal, é uma coisa básica do designer, se você 
não gosta de moto, você não vai gostar de um site de moto, mas 
quem gosta, vai achar o site perfeito, então não tem o ruim, é só uma 
questão de cultura, de gosto, então você tem que deixar seu gosto 
de lado, você tem que ver o que é melhor para a instituição, porque 
ela já tem uma identidade, dentro de um contexto, então o que a 
gente faz, é , então “você acha legal fazer tal coisa?” “que você acha 
se fizesse assim”, você dá uma dica, “você acha que está parecido 
com o logo da Instituição”, então a pessoa já saca, “Ah é!“, você não 
precisa falar diretamente, então vai sugerindo, vai brincando, quando 
é para falar sério a gente fala, tipo uma reunião, quando você tem 
que pontuar, você pontua, agora quando a pessoa pergunta, se ela 
esta me perguntando ela já esta preparada, agora eu olhar é falar 
que não está legal, você tenta conversar e fala. Agora quando 
alguém vem perguntar: “O que você acha desse site” Aí eu vou 
pontuar, vou ser profissional, vou usar o que eu aprendi, o que eu 
estudei, o que eu sei, minha vivência, então eu vou pontuar esse, 
esse, esse, lógico da melhor maneira possível, vou sempre falar que 
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não esta legal e porque, como ficaria melhor, trazer uma solução, 
porque criticar é fácil, agora é trazer a solução. (COLABORADOR F) 

 

O colaborador, portanto demonstra ter consciência dos processos e ao mesmo 

tempo tem uma grande preocupação com a forma de fazer determinadas abordagens 

utilizando-se de mecanismos de adaptação que desenvolveu com o grupo. Ele se 

coloca de forma diferente de acordo com a particularidade de cada situação. O 

sentimento de pertença a um grupo é fundamental para que as relações interpessoais 

se estabilizem e se desenvolvam de forma a contribuir na consecução de objetivos. 

Quem não se sente pertencente a um grupo não desenvolve de forma plena suas 

potencialidades de criação e autonomia, deixando parte de seu potencial camuflado 

em suas inquietações e medos. 

 Estes conceitos etnometodológicos abriram espaço para o entendimento de 

como as relações se estabelecem em seus contextos sociais, focando a forma e o 

sentido eminentemente social das interações no interior do cotidiano da Educação a 

Distância. Entretanto esta análise não era suficiente para dar conta da complexidade 

dos contornos das relações, de seus esquadrinhamentos, de suas fantasias e 

coloridos, dos paradoxos dos encontros e desencontros e principalmente dos porquês 

das inúmeras questões relacionadas ao “ser” dos integrantes do processo.  

 As relações não se justificavam apenas na formatação lógica de seus modos 

operantes, mas algo mais, por trás da subjetividade humana, precisava também ser 

entendida. A teoria da multirrefencialidade foi amplamente estudada nas disciplinas 

do curso de mestrado e mexeram bastante com as estruturas pessoais, levando-nos 

a um melhor conhecimento de autoria e autonomia. Entendemos assim que esta 

teoria complementaria o lado mais intrapessoal dos personagens envolvidos e daria 

uma dimensão mais plural de suas ações, reações e interações.   

 Coulon, em um artigo sobre etnometodologia e multirreferencialidade, 

destaca a diferença entre categorias e perspectivas que julgamos importantíssimas 

para esclarecer a utilização destas duas teorias em nossos objetos de estudos: 

 

mudando o enfoque sobre a realidade social, não se descobrirá mais 
categorias, mas perspectivas. Ao contrário das primeiras, estas não 
são de uma essência diferente. Trata-se da mesma realidade, mas 
observada sob ângulos diferentes e complementares, o que não exclui 
a possibilidade de serem contraditórias, uma vez que no próprio âmago 
da complexidade coabitam contradições. (COULON, 1998, p.156) 
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A heterogeneidade de profissionais envolvidos na construção dos processos 

de Educação a Distância e a especificidade dos contextos escolares foram 

fundamentais para justificar nossa escolha de adotar os estudos multirreferenciais 

para dar conta do universo de representações dos atores instituídos e instituintes do 

processo educacional. Partindo do universo escolar, Ardoino (1998) entende a escola 

como um objeto das diversas ciências, estendendo-se desde a sociologia até as 

ciências administrativas. Seu caráter institucional, organizacional, geográfico, 

educativo e fundamentalmente habitado por pessoas em contextos relacionais 

distintos requer uma amplitude de óticas para o entendimento de seu funcionamento.  

Hoje a escola contempla a participação de diversas ciências para dar conta da 

complexidade dos processos de ensino-aprendizagem que atendam às demandas e 

implicações da globalização.  Diversos são os profissionais que integram a equipe 

organizacional de uma escola. Antes só os professores bastavam e atualmente temos 

além de licenciados em diversas disciplinas, administradores, comunicadores, 

pedagogos, profissionais do marketing, assistentes sociais, contadores... A escola, 

principalmente a privada, é constituída por características empresariais.  

Mas a especificidade escolar parece não residir apenas nesta heterogeneidade 

de profissionais que conclama, mas também no caráter de sua constituição histórico-

social. 

A escola é uma instituição milenar, e vêm no decorrer da história, impregnada 

de valores institucionais, políticos e sociológicos de conveniência de gerações, 

épocas e governos. Desprender-se de funções estigmatizadas, fundamentadas pela 

história requer um processo de ruptura com estruturas de poder difundidas 

racionalmente e intencionalmente nos meandros educacionais. Segundo Ardoino:  

 

as finalidades políticas, mesmos subjacentes, cujos objetivos tornar-
se-ão traduções estratégicas, invocam uma intencionalidade 
predominantemente coletiva, mas, além disso, a assunção das 
implicações diversificadas dos atores levará ao estabelecimento de 
uma ponte entre o macrocosmo dos sociólogos e ao microcosmo dos 
psicólogos. A história esta no próprio cerne de tais processos. O 
reconhecimento das relações de força e de interesses de classe dá a 
essa representação da realidade social um caráter naturalmente 
polêmico (conflitos sociais). (ARDOINO, 1998, p.34)  
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O que podemos apreender é que, paralelamente as características intrínsecas 

da “instituição escolar”, seria importante também considerarmos a complexidade do 

ser humano e de suas relações, em sua pluralidade de pensar, sentir e agir, que 

acabam por torná-lo único em sua forma física, psíquica, intelectual, emocional e 

social. 

Os estudos sobre a abordagem multirreferencial visam contemplar de forma 

mais significativa as diferentes perspectivas de ação e vislumbra um entendimento 

mais sensível e próximo das realidades interiores do homem, em busca de ambientes 

mais saudáveis de desenvolvimento do conhecimento, da cultura, da intelectualidade 

e de um posicionamento mais crítico, recriando e admitindo novos saberes e novos 

modos possíveis de convivência social. 

Seria salutar em nossos pressupostos que a escola e sua sistematização não 

fossem tratadas como uma organização formatada em padrões pré-determinados e 

rígidos, que fosse contemplada como uma essência viva de experiências e interações 

constantes, regida pela flexibilização de saberes e uma nova forma de produzir 

conhecimento, admitindo que não há conhecimento absoluto. Nas palavras de 

Ardoino: 

 

o estabelecimento escolar é um lugar de vida, uma comunidade, que 
reúne um conjunto de pessoas e de grupos em interação recíproca. 
As relações que o vivido coletivo tece no decorrer das situações 
sucessivas estão inscritas numa duração, carregadas de histórias (e 
de “histórias” e estabelecem uma contenda entre os protagonistas) e 
se encontram mesmo assim determinadas mais pela dinâmica das 
pulsões inconscientes e da vida afetiva, pela ação dos fenômenos 
transferenciais e contra-transferenciais, pelas incidências das 
implicações que têm nos papéis ou nas associações, pelo peso 
próprio das estruturas psíquicas, pelas visões específicas que 
decorrem das bagagens intelectuais de uns e de outros, do que pela 
lógica de um sistema que pretende dividir funções e estabelecer 
tarefas para bem conduzir missões. (ARDOINO, 1998, p.34) 

 

É primordial estar atento que todo profissional, que ocupa um determinado 

cargo e exerce determinada função, é incondicionalmente, um ser único, uma pessoa 

que tem uma historicidade de vida, com conflitos familiares específicos, encontros e 

desencontros singulares, formação intelectual própria, medos intrínsecos, desejos 

íntimos, sonhos particulares, concepções peculiares de formação humana, tudo isso 

envolvido em uma película de proteção que camufla sentidos, posições e acaba por 

protagonizar atores no palco da vida. 
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Nisso eles se elaboram e exprimem projetos através de uma vida 
imaginária e de uma função simbólica, que realça bastante a 
complexidade da linguagem e da comunicação, que não poderia mais 
confundir nesse caso, com a complicação de uma informação ainda 
mais sofisticada. Encontram-se aí emaranhadas, imbricadas de 
múltiplos níveis e perspectivas, mas também porque interferem, 
efetua-se uma quase anastomose, até mesmo uma hibridação, a partir 
dos mitos, das crenças, das opiniões, das normas, dos valores 
pessoais e culturais etc. (ARDOINO, 1998, p. 35) 

 

Desta forma podemos observar que o nível de complexidade dos processos 

educacionais é tão amplo que uma única visão não poderia, absolutamente, dar conta 

de compreender, analisar e conjecturar sobre seus pressupostos e fundamentações, 

daí a necessidade de contemplarmos diferentes perspectivas, com um olhar 

qualitativo de desconstrução e construção, que possibilite enxergar por outro viés que 

não o convencional, pré-determinado, pré-concebido. Nesta “desorganização” de 

padrões vamos construindo linguagens próprias que configurarão novos discursos, 

novas leituras e novos contextos. 

Na oportunidade de novas composições, vamos talhando novos talentos, 

ideias compartilhadas que podem desnudar e fazer eclodir preciosas contribuições 

para o desenvolvimento do conhecimento científico, humano e profissional. Nestas 

descobertas poderemos reconhecer o verdadeiro potencial humano de superação de 

seus limites, dificuldades, assim como a capacidade de acolhimento, solidariedade, 

dedicação e amor. 

Para atingir este novo patamar no desenvolvimento do potencial humano o 

indivíduo poderá dotar-se do que Ardoino (1998, p. 68) chama de exercício da 

“negatricidade”, “a capacidade que o outro sempre possui de poder desmantelar com 

suas próprias contra-estratégias aquelas das quais se sente objeto”   

No desenrolar de nossas observações e entrevistas detectamos várias 

manifestações do princípio de negatricidade proposto por Ardoino e identificamos o 

quanto ele tem sido importante para a construção dos processos em EAD. Por se 

tratar de uma nova proposta de modalidade de ensino dentro da instituição UMESP, 

muitas definições operacionais ainda estão sendo estudadas e aprimoradas em 

função de sua aplicabilidade funcional e necessidades. 

Um exemplo é a elaboração da teleaula. Ela apresenta padrões rígidos de 

apresentação e tempo, e muitos professores se incomodam com essa formatação 
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padrão, manifestando opiniões contrárias a essa postura. Estão implementando uma 

nova forma de abordar a teleaula, estão mostrando à equipe técnica a importância de 

uma relação pedagógica entre a imagem e a ideia a ser construída. O depoimento 

abaixo ilustra esta situação: 

 

outra questão que me chama atenção; teve uma das minhas teleaulas 
que eu ia dar aula com um tema relacionado com didática, eu estava 
discutindo função social da escola, ia trabalhar com algumas 
representações de alguns autores e preparei para uma aula de 100‟, 
13 slides, eu tinha dois recortes de filmes, eu tinha previsto uma fala 
mais dialógica, mais interativa, com questões, eu preparei 13 slides, 
sugeri que os alunos lessem dois textos, eles iam fazer uma aula-
atividade antes da aula, 13 slides para mim estavam bons, têm 
professores que fazem 50 slides, em 100 minutos, eu fiz 13 e eu fui 
questionada porque 13, pelo menino da técnica, então isso que irrita, 
eu tenho dez anos na área de didática, ele é da área da comunicação 
e nunca leu um texto sobre didática e vem me questionar se 13 slides 
são realmente suficientes para perpassar minha fala de 100‟, então, 
este tipo de relação me incomoda, ele até ajuda a produzir o material 
esteticamente, é correto [...]. (PROFESSORA N) 
 
 
[...] neste curso a gente consegue construir propostas integradas. 
Esse semestre eu trabalhei com produção de indicadores estatísticos, 
um pessoal falando de Guerra Fria, distribuição territorial, a gente 
conseguia entrar um no slide do outro, eu fazia inserções na aula dele 
e ele na minha, nós filmamos em outro dia e assim nós fizemos um 
trabalho integrado bem legal, gravamos, editamos as gravações como 
se ele estivesse lá, mas isso desencadeou um trabalho enorme, além 
das aulas, marcar os minutos, como se fossem vinhetas de entrada, 
cada nova entrada o tema que ele iria falar, ficou muito legal, mas deu 
um trabalho do cão. Em outros cursos você não consegue fazer isso, 
não sei por que razão, a burla é assim, tentar fazer coisas menos 
rígidas, você tem que dar 100 minutos de aula, só que aí eu integro a 
fala de outro professor. Na pedagogia o máximo que a gente 
consegue é trazer um convidado para falar dez minutos, ao vivo. Em 
ciências sociais a gente já começou a editar novos vídeos, a gente 
grava a aula à tarde e põe um pedaço à noite, cria outra estrutura de 
teleaula, fica mais dinâmica, em relação aos slides, em relação ao 
tamanho, ao tipo de letra, não da pra falar de Guerra Fria com slides 
coloridos. Aí a gente bate o pé e diz que os slides têm que ser branco 
e preto, esta relação é direta com o técnico e ele não abre mão, aí 
você tem que assumir, quem é o profissional aqui? Ai você tem que 
lembrar a pessoa que o dono do material é você, a autoria do material 
é sua. (PROFESSORA N) 
 

 

Atentamos que a postura questionadora nos processos implementa novas 

possibilidades de ação. As propostas encaminhadas pelos professores criam novos 

tipos de aula e levam os demais funcionários a refletirem sobre a pertinência ou não 
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de determinadas posturas rígidas e fixas. Ao exercitar outras experiências 

identificamos que estas podem aprimorar o que já está posto, construindo novos 

andaimes de entendimento. O próximo depoimento aponta como estas discussões 

foram e estão sendo importantes para a construção do processo de EAD.  

 

Acho que está melhorando, é um processo, no começo havia, pelo 
menos eu sentia, havia certo distanciamento, entre o corpo docente, 
tutores, e a parte técnico administrativo-pedagógico, de apoio, 
pareciam três coisas distintas, pareciam conflitantes e disputando 
espaço, o que era mais importante, um Power Point bonito e aí dentro 
de um critério de beleza, estético na verdade, que nem sempre é 
coletivo, que responde a uma visão de mundo, etc. Ou era a aula do 
professor, nossa era um pau isso aqui, ainda existe, mas é bem 
menos, no sentido que houve o conflito, e foi conflituoso mesmo, da 
gente ficar muito bravo, porque nós somos por natureza muito críticos 
e algumas abordagens teóricas que a gente faz, dependendo da 
imagem, a imagem não pode estar no Power Point como um enfeite, 
ela tem que estar como suporte de algum raciocínio, alguma ideia, e 
como isso era feito de uma maneira burocrática, no bom sentido, ou 
seja, a pessoa que monta ela não tem nenhuma obrigação de 
conhecer o conteúdo do curso, nenhuma, e aí ela colocava uma 
imagem que muitas vezes não batia com o que a gente estava 
discutindo, era muito conflitante, ou imagens que para nosso curso 
não era legal, mas que para ela era legal. Tem alguns desenhos que 
pra gente os alunos veem como uma infantilidade, para outros cursos 
as pessoas acham que são legais, acham que ficou legal, que é 
bonitinho, e assim vai, foi um processo muito complicado, muito, 
muitas brigas, a gente mandava tirar, “olha não faça mais isso”, “não 
coloque imagem sem consultar”, enfim, foi muito complicado, mas foi 
um conflito necessário, bom e positivo, porque as partes começaram a 
se conhecer e a valorizar o trabalho um do outro. O pessoal que dá o 
suporte, eles são essenciais neste processo, e eles tem todo um 
cuidado, eles não fazem de sacanagem, eles estão querendo ajudar, 
eles querem que o material apareça de uma forma que eles acham 
bonita, agradável, atrativa, etc., e o professor também quer a aula dele 
o melhor possível, e aos poucos essas coisas foram sendo 
conciliadas, hoje em dia o conflito é bem menor. (COORDENADORA 
D, 2008) 

 

 Ponderamos que para experenciar os processos de negatricidade o sujeito 

deverá se perceber em grupo, e estando em grupo, observar que seus desejos 

muitas vezes são distintos aos dos outros, mas isso não significa que os seus desejos 

são melhores ou piores, mas sim que eles existem e devem ser exercitados no 

convívio das relações. O relato acima demonstra o quanto o conflito foi positivo para 

equalizar os interesses e necessidades dos colaboradores em função de uma melhor 

produção para o todo, explicitando os pontos de vista de cada um e assumindo 
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posturas lógicas e coerentes, resultando em uma “conciliação”. O fato de se opor ao 

desejo do outro não o faz contra o outro, é diferente, simplesmente demonstra outra 

perspectiva, outro modo de ver, de se colocar, de seu “autorizar”. 

“Autorização” também é uma palavra utilizada por Ardoino para definir um 

conceito diretamente relacionado com o contexto da negatricidade:  

 

[...] a autorização torna-se o fato de se autorizar, quer dizer, a 
intenção e a capacidade conquistada de tornar-se a si mesmo seu 
próprio co-autor, de querer se situar explicitamente na origem de seus 
atos e, por conseguinte, dele mesmo enquanto sujeito. (ARDOINO, 
1998, p. 28) 

 

Autorizar-se é dar vazão à sua vontade própria, é nas palavras de Barbosa 

(2006), “trair os mestres” 1 no sentido de buscar uma identidade própria, de não 

repetir as mesmas ópticas e convenções, é dar oportunidade de criar novas 

representações oriundas de seu pensamento, sempre vinculada às suas verdades, à 

sua história, aos seus hábitos, é transgredir e assumir as responsabilidades e efeitos 

de nossas transgressões. 

Entendemos que quando nos autorizamos nos tornamos autores de nós 

mesmos, nos revelamos e permitimos encontrar, em nossos atos, nossa essência, 

impregnada das contingências que demarcam nossa trajetória de vida, família, 

amigos, escola, empregos, amores, incertezas, medos, frustrações. 

Apreendemos em nossas observações sobre as relações interpessoais na 

EAD que existem muitos conflitos a serem superados e muitos procedimentos ainda 

estão sendo ajustados, e embora haja certa insegurança dos colaboradores quanto 

alguns processos, eles buscam em seus espaços pessoais as ferramentas para 

implementarem proposições coerentes e produtivas no cotidiano de seu trabalho. 

Identificamos no trecho abaixo que os sujeitos se autorizam frente às dificuldades: 

  

[...] você dizer para o professor que dá aulas há anos e dizer para ele 
que a aula não vai funcionar? O senhor não vai atingir seu objetivo, o 
senhor já parou para pensar quantos alunos o senhor tem no polo, 
será que não dá para o senhor fazer uma coisa mais dinâmica, mais 
criativa, é difícil dizer aos professores para mudar alguma coisa, 
alguns tenho mais liberdade para dizer, mais acesso, outros não. Tem 
sido um desafio para mim, lidar com isso. Primeiro porque eu não 

                                                 
1
 Conceito discutido pelo Prof. Dr. Joaquim Gonçalves Barbosa nas aulas do curso de Mestrado em 

Educação da UMESP, na disciplina de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação – 
setembro/2006  
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quero que fiquem falando que eu estou me intrometendo no curso de 
ninguém, segundo porque eu sou nova, tenho professores que tem 50 
anos e que lecionam a 25 anos. Então eu chamei todos os 
coordenadores e fui tentando entender como cada um trabalha e 
percebendo como eu iria trabalhar com cada um deles, como cada um 
gosta de trabalhar e assim eles irão percebendo meu trabalho e 
adquirindo confiança em mim, mas isso eu fiz por iniciativa minha, 
ninguém mandou fazer isso. Fui informando-os de como funciona, 
para eles entenderem que meu trabalho não é pichar o trabalho deles, 
ou para dizer que não está bom, mas um olhar de pedagogo e de um 
aluno que esta vendo a matéria pela primeira vez, mostrar onde você 
deve deixar claro, vou apontar o que não estou entendendo, e se você 
fizer um enunciado mais detalhado, se não deixar as datas claras, os 
prazos, os procedimentos, a equipe não consegue formatar sua aula, 
fica muita dúvida, as informações tem que estar muito claras, são 
conclusões minhas, que eu estou sentindo, de que eu percebo, o 
trabalho lá é feito por muitas mãos, um trabalho coletivo. 
(COLABORADORA M, 2008) 
 
 
[...] aprendi um pouquinho do estúdio, cheguei a mexer um pouco 
com os equipamentos lá, uma coisa que não tem nada a ver com o 
meu trabalho, e aprendi com o pessoal do estúdio a mexer com o 
vídeo, só que assim, tinha aquele problema, o professor falava uma 
coisa, o pessoal falava outra, quer dizer era a mesma coisa, mas era 
diferente o professor falando direto para quem vai mexer, então nós 
buscamos este conhecimento e agora nós aprendemos também a 
fazer vídeo, a gente tem que fazer um trabalho de inclusão 
pedagógica para os alunos, tem que ter vídeo, não tem problema, 
nós fazemos, então, tudo assim, você vai aprendendo, você vai 
pesquisar, aprimora isso e vai fazendo. (COLABORADOR F) 

 

Retratamos neste relato a forma como os colaboradores exerceram sua autoria 

caminhando em busca de soluções coletivas, que harmonizem o grupo estimulando 

novas criações e autorias. Frente aos problemas e dificuldades tiveram uma postura 

pró-ativa para resolvê-los. Preocuparam-se em entender como cada um trabalha e 

como cada um pensa ao mesmo tempo em que esclarecem sua postura e conduta de 

procedimentos. Estabeleceram uma sintonia entre sua percepção e a dos outros, 

oportunizando liberdade de expressar seus pensamentos e ações e sua forma única 

de categorizá-los. 

São nesses processos de criação e autoria que as pessoas vão solidificando 

suas heterogeneidades no sentido de reconhecê-las e a partir disso começam a 

perceber o outro, perceber que seu limite é o outro, que o outro está presente em 

todas as situações que vivenciamos. A ideia que temos do outro é apenas a 

configuração de que ele existe, independentemente de conhecê-lo, relacionar-se ou 

estabelecer qualquer tipo de comunicação. 



66 

Identificar o outro é um conceito de “alteridade”, que não deve se confundir 

com “alteração” e que requer uma transformação concreta, real, determinada no 

tempo e nas condições pré-estabelecidas de qualquer contexto relacional. Para os 

processos de alteração ocorram é necessário partir de suas concepções intrínsecas e 

individuais para as extrínsecas e coletivas; observar, analisar, considerar, criar, 

mudar, transformar a realidade em busca de novos horizontes de sentido e de ação. 

Desta forma, os processos de negatricidade, autoria e alteração vão sendo 

construídos coletivamente e fundamentando os vínculos sociais indispensáveis para a 

realização de projetos onde se solidificam as relações institucionais, organizacionais, 

pessoais e sociais. Nesse vai e vem de interações, de construções e transformações 

que vão se criando as formas do corpo social expressas por uma comunicação 

específica materializada na qualidade das relações interpessoais estabelecidas 

cotidianamente. 

Essa sucessão de fatos ou mudanças só evoluirá se as relações estiverem 

embasadas em um enorme potencial de referências, onde o indivíduo deverá apurar 

seus ouvidos para “si” e para o “outro”, enxergando além da aparência ou da simples 

conjuntura que uma situação exprime. Ter uma escuta sensível é ouvir não só com a 

razão, mas também com o coração, com a emoção, com os sentimentos. É 

necessário ter como referência que não há referência quando se trata da 

subjetividade humana. 

Segundo Barbier, a escuta sensível começa por não interpretar qualquer juízo. 

 

Ela procura compreender por „empatia‟, no sentido rogeriano, o 
„excedente‟ de sentido que existe na prática ou na situação educativa. 
Ela aceita deixar-se surpreender pelo desconhecido que sem cessar 
anima a vida. (...) No domínio da expressão humana, o que há a mais 
cai, quando ela se encontra diante do silêncio questionador. È de fato 
com o silêncio, que nem por isso recusa os benefícios da 
reformulação, que a escuta sensível contribui para que o sujeito se 
livre de seu entulho interior. (BARBIER, 1998, p.188) 

 

A escuta sensível é uma ferramenta de mão dupla, para ouvir o outro e ouvir a 

si mesmo, quando estamos atentos a tudo que acontece a nossa volta, em posição 

de humildade para com os saberes, nosso potencial de sensibilidade se aflora para 

percepções nunca observadas. Quando Barbier (1998) se refere ao “entulho interior”, 

entendemos como resultado de tantas aflições, manias, preconceitos que foram 

introjectados dentro de nós, ou que nós mesmos nos embutimos sem nos darmos 
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conta. Talvez somente no silenciar de nossas almas possamos revolver nossas 

sensações e perceber que tudo pode, apesar da complexidade, ser mais simples, ser 

mais fácil.   

 

A atitude requerida pela escuta sensível é a de uma abertura holística. 
Trata-se de entrar numa relação com a totalidade do outro, 
considerado em sua existência dinâmica. A pessoa só existe pela 
atualização de um corpo, de uma imaginação, de uma razão, de uma 
afetividade em interação permanente. (BARBIER, 1998, p.184). 

 

 Na dinâmica das operações observadas na EAD da UMESP, encontramos 

diversas manifestações de afetividade que se complementam na racionalização dos 

processos e que implementam visões abertas e sensíveis: 

 

[...] a gente tenta levar em consideração todas as coisas que eles 
falam. Eu fui visitar um polo uma vez, que os alunos pegaram uma 
prova que a gente fez, que nós elaboramos para eles e eles falaram 
que a prova estava muito subjetiva, tá bom, falei para eles, nós vamos 
mudar. Tem uma parcela que tem um senso crítico muito bom e eu 
acho bacana porque eles tem ajudado a construir o curso. Esse 
semestre, por exemplo, a primeira prova foi em meio período só, foi 
uma chiadeira generalizada, porque eu encaminho tudo que eles 
pedem, se eu acho que tem coerência eu encaminho, aí o pessoal 
decidiu, liberou a noite inteira para prova, eles ficaram felizes, e as 
notas da segunda prova subiram, porque eles tiveram mais tempo. No 
semestre anterior a gente elaborou uma prova integrada que para nós 
era linda e para eles foi desastrosa, a gente pegou uma letra de 
música e enxergava tudo nela, eles não, então esse tipo de avaliação 
a gente faz e isso é legal, você ver onde errou, não é a história do 
erro, é na verdade você estar sempre refletindo sobre sua prática, 
estar atento, estar atento a possíveis ajustes, ao que você esta 
fazendo, ao diálogo. A ideia de você escutar o outro sujeito que está 
envolvido no processo que é o aluno, como ele está recebendo aquilo 
que para você, aparentemente está lindo, mas que para ele é 
incompreensível, a gente tem tentado fazer isso (COORDENADORA 
D) 
 
 
A valorização desse grupo que está fazendo esse grupo de estudo 
paralelo, chamar eles para sala, mostrar, valorizar. A semana 
retrasada, duas alunas trouxeram para estarem socializando, todo o 
material do semestre, como elas organizaram, elas encadernaram, 
elas separaram os textos das folhas que elas fizeram anotações, e 
tudo organizadinho, elas me mandaram uma mensagem dizendo que 
elas tinham feito e eu pedi para elas trazerem e aí passei para a sala 
toda.  Eu tenho muita dificuldade de organização, são ideias para a 
gente estar melhorando no próximo semestre, você valoriza quem faz, 
dá ideia e estimula os outros. Outro exemplo, também nesta aula, uma 
senhora, elas adquirem confiança de poder falar: “olha o que eu 
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aprendi, o que eu fiz”, é igual criança, elas querem falar, uma senhora 
disse que era a primeira atividade que ela conseguiu enviar sozinha, 
então, até um tempo atrás o grupo ajudava a estar enviando ou os 
filhos faziam na casa dela e ela estava super feliz, “eu consegui fazer 
sozinha!”, ela veio me contar e aí eu disse vamos socializar,. Aí a 
classe inteira bateu palma para ela, eu acho isso super importante, 
não é passar a mão, olha tudo que você faz é bonitinho, não, mas tem 
que estar valorizando sempre, porque também elas correm, tem 
muitas que já estão na área, outras trabalham em outras áreas, 
mesmo sendo uma vez por semana são mães de família, elas vem até 
aqui, muitas estão fazendo um esforço, muitas pararam de estudar a 
muito tempo atrás e elas questionam também (MONITORA I). 
 

 

A escuta sensível parece ser uma habilidade que se desenvolve com a vida, 

com as experiências de acertos e desacertos, com os reflexos cotidianos de nossas 

ações. Escutar sensivelmente requer o domínio das emoções e os depoimentos 

demonstram uma atenção com o outro, uma relação que vai além do profissional e 

estabelece, na afetividade, a capacidade de ouvir o outro, de valorizar sua opinião: 

suas ações, reconhecendo no outro aquilo que lhe é importante. A monitora I ao 

socializar as produções dos alunos pratica a escuta sensível e programa uma ação 

dinâmica de interações e aprendizagem. Ao escutar sensivelmente a coordenadora 

do curso reconheceu a fala do aluno, valorizou sua contribuição para o curso e 

consequentemente promoveu o desenvolvimento de sua autoestima, agregou mais 

compromisso do aluno que correspondeu nos resultados. 

 Um bom ouvinte, sensível, pode ouvir pelo silêncio, pelo choro, pelo sorriso, 

pelo olhar, é assim que um bom pesquisador pode ouvir e apurar seus resultados de 

pesquisa. É surpreendente observar a mudança de postura das pessoas em 

circunstâncias distintas. Hoje de um jeito, amanhã de outro, e como, sem querer, 

falam fundo aos seus corações e dão vazão ao que realmente querem dizer. 

Assim vamos apurando nossos sentidos e começando a perceber de forma 

mais intensa e verdadeira nossas vidas, que nada mais são do que momentos. 

Momento, que segundo Aurélio: (2000, p. 439), “é um espaço pequeníssimo, 

mas indeterminado, de tempo”. Que contradição, pequeníssimo – indeterminado, 

tempo, espaço! Como medir um momento, um tempo, um espaço, como determiná-

lo? Sem dúvida é muito singular para ser definido. A definição mais bela a respeito de 

momento parece-nos ser a de Remi Ress, que diz:  
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nunca é tarde para criar uma nova dimensão de nossa personalidade. 
[...] Com o tempo, temos tendência a nos enraizar nos momentos que 
vivemos todos os dias a não sair mais dali. A rotina se instala e não 
vivemos mais estes momentos tão intensamente. Para renascer em si 
mesmo, às vezes é preciso deixar morrer momentos para que outros 

possam nascer e se desabrochar. (RESS, 2004, p. 34). 
 

Essa definição é um sinônimo de pensar unidimensionalmente, quando não 

conseguimos nos deslocar de um momento, quando passamos a vivê-lo 

metodicamente é porque estamos focando nossos esforços, nossos sonhos e desejos 

em um único objeto, decorre daí a impossibilidade de viver novos momentos. Não 

podemos, como diz Hess, ignorar todos os nossos momentos herdados, mas também 

não podemos apenas reproduzi-los, é preciso agregar, reinventar, oportunizar novos 

espaços temporais. 

A multirreferencialidade nos possibilita o entendimento da eclosão da 

complexidade das relações que se estabelecem entre os seres humanos e suas 

respectivas sociedades, e na fundamentação dos conceitos de alteração, 

negatricidade, autorização, escuta sensível e outros que vamos dando conta da 

infinita constituição de momentos que demarcam as ciências sociais e em específico 

neste trabalho a Educação a Distância. 

No viés da multirreferencialidade torna-se muito mais compreensível a 

dinâmica das relações interpessoais que se estabelecem no cotidiano dos processos 

de Educação a Distância, seus itinerários no percurso de construção e 

operacionalização das teleaulas, até a recepção da mesma pelo aluno nos polos.  

Identificar, entender e acompanhar este trajeto utilizando-se dos métodos 

etnometodológicos e multirreferenciais pretendem dar conta da multiplicidade de 

profissionais, funções, relações, pessoas e demais intervenientes exigidos para obter 

resultados qualitativos na EAD.  
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CAPÍTULO 3 - HISTÓRICO SOBRE A EAD E OS PROCESSOS 

OPERACIONAIS DA EAD NA UMESP 

 

 

A Educação a Distância é hoje uma realidade nos contextos educacionais 

mundiais e nacionais e, embora polemizada e criticada por muitos educadores, ela 

tem sido objeto de muitos estudos e pesquisas e vem demonstrando resultados 

surpreendentes tanto em termos econômicos financeiros como pedagógicos e 

sociais. 

Por estar vinculada aos avanços da globalização e ao desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação, a EAD, reveste-se de preconceitos que a 

tabulam como uma educação mercantilista, que visa o ensino quantitativo e a 

maximização do lucro, que se baseiam na transmissão de informações e na 

oportunização de uma educação compensatória àqueles que não a concluíram 

convencionalmente. 

As ideias pré-concebidas entendem que a Educação a Distância é uma 

modalidade de ensino que atrelada às tecnologias de informação e comunicação 

traduzem-se na simples utilização de novos equipamentos e novas tecnologias 

midiáticas e que visam implementar em tempo real as transformações econômicas e 

culturais das sociedades globalizadas. 

Esta visão parece-nos estar familiarizada com as definições de EAD 

correspondentes a década de 70, fortemente demarcada pelos modelos industriais 

fordistas: 

 

[...] poder-se-ia vislumbrar o surgimento do modelo fordista de 
Educação a Distância, caracterizado pela racionalização, divisão do 
trabalho, mecanização, linha de montagem, produção de massa, 
planejamento, formalização, estandardização, mudança funcional, 
objetivação, concentração e centralização. (KEEGAN, 1986 apud 
LUZZI, 2007). 

  

 De acordo com os estudos de Belloni, (2008, p. 10) esta definição esta 

fortemente embasada nas teorias de Otto Peters, que entende a EAD como uma “- 

forma industrial de educação – e, portanto, o “ensinar” a distância é também um 

processo industrial de trabalho, cuja estrutura é determinada pelo modelo industrial 

fordista...”: 
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Estudo a distância é um método racionalizado (envolvendo a definição 
de trabalho) de fornecer conhecimento que (tanto como resultado de 
aplicação de princípios de organização industrial, quanto pelo uso 
intensivo da tecnologia que facilita a reprodução da atividade objetiva 
de ensino em qualquer escala) permite o acesso aos estudos 
universitários a um grande número de estudantes independentemente 

do seu lugar de residência e de ocupação (PETERS, 1983 apud 

BELLONI, 2008) 

 

 Entendemos que estes estudos demarcaram a trajetória da EAD no século XX 

e resultaram das necessidades capitalistas que caracterizavam esta época, e a 

educação, atrelada aos interesses políticos e econômicos, ajustou seu papel às suas 

exigências. Não podemos, entretanto deixar de considerar as importantes 

contribuições destes estudos na implantação dos processos de EAD que segundo 

Belloni: 

 

... vai evidenciar-se na expansão de oferta de educação 
(universalização do ensino fundamental e depois do ensino 
secundário) e nas estratégias implementadas (grandes unidades, 
planejamento centralizado, otimização de recursos, uso de 
tecnologias). (BELLONI 2008, p. 13) 

 

 Na sucessão dos fatos e do desenvolvimento das aplicações da EAD, os anos 

80 já demarcam novos posicionamentos.  Belloni aponta para: 

 

... duas orientações teóricas (“filosofias”) predominantes se afrontam 
ou coexistem no campo da educação em geral e da EAD em 
particular: de um lado o estilo fordista de educação de massa e de 
outro uma proposta de educação mais aberta e flexível, supostamente 
mais adequada às exigências sociais. (BELLONI, 2008, p.11) 

 

Já Luzzi, pressupõe três orientações teóricas para esta mesma década: 

 

 [...] coexistem três orientações teóricas. De um lado, o modelo 
industrial, fordista. De outro, a emergência de um modelo mais 
centrado na comunicação, mais flexível, que começa a considerar a 
comunicação bidirecional como um dos elementos centrais do 
processo de aprendizagem. E ainda uma terceira orientação, que tem 
passado despercebida na maioria das análises teóricas destacadas, 
que supera o pensamento dicotômico: aquela que define a Educação 
a Distância como um ponto de um “continuum” chamado educação, 
levantando ainda outro elemento que, nas posições dos anos 60, 70 e 
80, encontra-se quase inexistente: a importância do processamento 
didático dos materiais de estudo. (LUZZI, 2007, p. 113) 
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Estas orientações vão no decorrer da década de 90 se contrapondo e os anos 

90, segundo Luzzi (2007, p. 113) “representam uma década de modelo centrado na 

comunicação e na comunicação bidirecional.” consolidando um amadurecimento 

conceitual da Educação a Distância. 

Este amadurecimento decorre das próprias exigências da nova fase que o 

capitalismo se encontra, da necessidade de preparar profissionais que atendam aos 

seus reclamos, assim o encaminhamento das práticas educacionais vai se 

modificando, segundo os pressupostos de Belloni,  

 

... a lógica industrialista (de inspiração behaviourista e de educação de 
massa) começa a perder terreno, sendo percebida como uma ameaça 
às “qualidades menos tecnocráticas e mais humanistas” vislumbradas 
como possíveis a partir das teorias da pós-modernidade e de modelos 
pós-fordistas de organização industrial (BELLONI, 2008, p. 11) 

  

Os entendimentos de Belloni (2008) apontam para a observação de que os 

modelos de EAD nos “novos tempos do capitalismo” se ajustam e se apresentam 

mesclados com paradigmas industrializados e humanos. Assim temos encontrado 

composições de EAD mistas que apresentam enraizamentos fordistas, mas também 

vislumbram concepções dialógicas mais flexíveis. 

 Outra tendência que evidenciamos nas perspectivas de implantação da EAD é 

que além de ajustarem-se às exigências da sociedade e longe de atenderem apenas 

aos altos fluxos comunicacionais e as inovações científicas e tecnológicas, emergem 

com propósitos muito mais abrangentes, conectando e interconectando realidades 

diversas a objetivos humanizadores capazes de garantir à sociedade da informação 

características reflexiva, colaborativa e crítica sobre os processos globalizantes 

direcionados pela ideologia dominante, que muitas vezes alienam o homem em suas 

realidades locais. 

Acredita-se, portanto, que a EAD pode ser uma forte protagonista na quebra 

de paradigmas educacionais, implementando novas possibilidades de emancipação 

humana por intermédio de novas formas de construção do conhecimento e pela 

revolução da comunicação, conhecida por cibercultura.  

A cibercultura, resultante das interações da sociedade de informação, das 

novas tecnologias e da cultura, resultará, segundo Luzzi, em um ciberespaço, 
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que será o mediador da inteligência coletiva da humanidade, gerando 
toda uma gama de novos gêneros, conhecimentos, comportamentos, 
espaços de trabalho, novos autores, entre outras mudanças 
significativas. (Luzzi 2007, p. 72) 
 

Belloni (2008) faz uma alusão ao fato de que este ciberespaço ainda é restrito 

a poucos grupos, mas que a tendência é que daqui a algum tempo estas condições 

tecnológicas tornem-se disponíveis para a maioria da população a exemplo do que 

vivenciamos na era da televisão e do vídeo game. 

Cremos que poderá, em curto prazo, representar um enorme meio de inclusão 

social às comunidades que estão à margem do sistema e, nas palavras de Almeida 

(2007), podem vir a representar “alucinógenos” 2, “que ampliem o acesso à 

informação, demarcando uma nova opção na cadeia mercantilista e que de alguma 

forma possam ter olhos e ouvidos àqueles que estão “a beira exterior dos círculos de 

poder“. 

Assim, observamos que os conceitos e pressupostos da EAD, embora 

recentes, apresentam diversas formatações, e muitos já se aproximam de uma nova 

corrente de cientistas que vislumbram alternativas mais humanistas e solidárias em 

relação à condução das novas sociedades. Segundo Luzzi: (2007, p.89) os 

organismos internacionais defendem a Educação a Distância como uma alternativa 

de “democratização das oportunidades educativas”. A própria UNESCO a considera 

com um forte instrumento de desenvolvimento econômico e social, garantindo o 

direito fundamental de cada indivíduo à educação.  

No Brasil, um dos referenciais de qualidade para cursos a distância afirma: 

 
a base sobre a qual se fundamenta este trabalho é a de que o 
compromisso ético daquele que busca a distância é o de desenvolver 
um projeto humanizador, capaz de livrar o cidadão da massificação, 
mesmo quando dirigido a grandes contingentes. Para isso é preciso ter 
como foco a aprendizagem do aluno e superar a racionalidade 
tecnológica que valoriza meios em detrimento dos fins. (NEVES, 2003, 
p.01). 

 

A SEED – Secretaria de Educação a Distância – criada em 1996 e 

reestruturada em 2004 por decreto, afirma na criação de seus projetos sua firme 

intenção de democratizar o acesso e o domínio das novas linguagens de informação 

                                                 
2
 Este termo foi discutido nas aulas do Prof. Danilo, na disciplina de Perspectivas Filosóficas da 

Educação, no curso de mestrado da UMESP, dando sentido a outras formas de ação, outras 
possibilidades de se colocar no mundo e visões diferenciadas dos contextos onde estamos inseridos.  
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e comunicação, “fomentando e implementando políticas de inclusão digital”. A UAB – 

Universidade Aberta do Brasil, um de seus projetos mais conhecidos, ratifica o 

compromisso do governo para a promoção da inclusão social: 

 

assim, o projeto reafirma o caráter estratégico da educação superior e 
do desenvolvimento científico, ecológico e de inovação para o 
crescimento sustentado do País. A UAB (Universidade Aberta do 
Brasil) apresenta uma alternativa às demandas por educação 
superior, as quais geram o cenário nacional de assimetrias 
educacionais, em relação à oferta de formação inicial, continuada, já 
que, no Brasil, apenas 11% dos jovens entre 18 e 24 anos têm acesso 
ao ensino superior. Sensível a isso, o Ministério da Educação vem 
estabelecendo políticas estratégicas para universalizar o acesso ao 
ensino superior e desconcentrar a oferta nos grandes centros 

urbanos. (SEED, 2007) 
 

A partir de 2000 pudemos observar várias tendências na Educação a Distância 

difundindo-se entre as instituições de ensino do Brasil. Infelizmente encontramos 

inúmeros exemplos de práticas não politizadas socialmente, entendendo estas como 

aquelas que simplesmente implantaram moldes reprodutivistas da informação a 

grandes públicos sem preocupar-se de fato com os processos de 

ensinoaprendizagem. 

Entretanto, podemos observar modelos não só comprometidos com a inclusão 

social, mas também com a emancipação cultural, social e intelectual de seus alunos. 

Modelos que vislumbram a comunicação como uma poderosa ferramenta de quebra 

de paradigmas enraizados nas concepções de processos educativos. A Educação a 

Distância, concebida com seriedade, exige novas posturas pessoais, sociais e 

institucionais e remete a um novo olhar pedagógico, que implemente novas técnicas e 

métodos mais criativos na relação ensinoaprendizagem. 

Em sua análise sobre Educação a Distância, Luzzi (2007) afirma que ela não 

tem parado de crescer e no período de 1995 a 2006 cresceu mais de 18%. Dados 

mais recentes fornecidos pela AbraEAD (Anuário Brasileiro Estatístico de Educação 

Aberta e a Distância/2008) mostram que nos últimos três anos , o número de alunos 

na EAD cresceu 213%, e o de instituições credenciadas 54,8%. Só no ano de 2007 o 

crescimento no número de alunos foi de 24, 9% e de 14,2% no de instituições.  

Os dados apurados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais), também apresentados pela AbraEAD, identificam um crescimento só 
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na graduação e nos cursos sequenciais de formação específica que quase dobrou no 

ano de 2006, passando de 189 em 2005 para 349 em 2006. 

Esses índices denotam a forte perspectiva educacional que essa modalidade 

de ensino representará na sociedade da informação, não só no Brasil como em todo 

o mundo, e que pode ser observada no crescimento de universidades abertas a 

distância, no expressivo aumento do número de matrículas e no surgimento das 

universidades digitais.   

Outra importante informação registrada nas pesquisas de Luzzi (2007) é a 

diversidade de objetivos que norteiam a Educação a Distância em todo o mundo, e a 

especificidade do trabalho desenvolvido em cada instituição a fim de atender e 

adequar-se as exigências de suas demandas: 

 

 A Universidade de Phoenix nos Estados Unidos, única no país a atender as 

características dos trabalhadores adultos, se firmou como líder de Educação a 

Distância no país e forte agente de mudança educacional. (Luzzi, 2007) 

 

 A Universidade de Tsinghua, na China, é totalmente orientada para formar 

profissionais para a demanda do mercado, além de se voltar para a formação 

de professores e de recursos humanos para a administração pública. 

Cumprem uma função social de desenvolver estratégias completas para o 

treinamento de comunidades na luta contra a pobreza. (Luzzi, 2007) 

 

  A Universidade Allama Iqbal, no Paquistão, desenvolve curso de Ensino 

Médio focado nos problemas concretos do cotidiano das pessoas, como saúde 

básica, administração de animais domésticos, cuidados de crianças, geração 

de renda e outros específicos para as mulheres. (Luzzi, 2007) 

 

 A Universidade Dr. B, R. Ambedkar, na Índia, fornece aos presos uma 

alternativa de continuidade de estudos e posteriormente uma melhor inserção 

na sociedade. (Luzzi, 2007) 

 

  A Andhra Pradesh Open University, também na Índia, tem como foco especial 

as populações pobres e isoladas que nunca tiveram acesso à Educação 
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Superior. A universidade é considerada uma das maiores da Índia, com quase 

500 mil alunos matriculados e mais de 125 mil inscrições anuais. (Luzzi, 2007) 

 

  A Universidade de Tsinghua, na China, mantém, desde a sua fundação, uma 

estreita relação de cooperação com as empresas, estabelecendo parcerias 

que têm possibilitado aquisição de tecnologia e infraestrutura e prestado 

serviços de treinamento de recursos humanos. A partir de 2003 a universidade 

começou a inovar em duas direções: no Programa de Educação a Distância 

para treinamento corporativo e outro para ajudar a superar a pobreza. (Luzzi, 

2007) 

 

  A Payame Noor University, no Irã - define-se como uma universidade estatal e 

está sob a coordenação do Ministério da Ciência, Pesquisa e Tecnologia do 

Irã.  É também considerada a maior universidade estatal iraniana em termos 

do número de estudantes regularmente matriculados e da cobertura dada a 

toda a extensão do território iraniano. Seu objetivo principal é democratizar as 

possibilidades de acesso à educação, visando atender às necessidades vitais 

para o desenvolvimento do Irã, contribuindo significativamente na resolução 

dos problemas sociais do país. (Luzzi, 2007) 

 

  A University of South Africa, na África, tem por missão participar do 

desenvolvimento da comunidade local utilizando seus recursos potenciais a 

favor do desenvolvimento da população de baixa renda, ou seja, dos excluídos 

em geral. Além disso, foi dimensionada de modo a atender a todos os 

estudantes, especialmente aqueles oriundos do continente africano, para que 

a população possa responder às necessidades e aos desafios impostos pelo 

mercado global. (Luzzi, 2007) 

 

 UK Open University, na Inglaterra, foi instituída basicamente para promover 

oportunidades de educação e justiça social no Reino Unido, oferecendo 

educação universitária de alta qualidade para todos que desejam realizar suas 

ambições de formação educacional de modo a desenvolver seus potenciais 

humanos. (Luzzi, 2007) 
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  Centre National d‟Enseignement à Distance (CNED), na França, também 

considerado atualmente o maior centro nacional de Educação a Distância em 

operação no continente europeu e o maior no mundo com o uso da língua 

francesa. Em razão da sua larga experiência com métodos de ensino e know-

how no desenvolvimento de projetos de ensino a distância, o CNED tem 

conseguido atender às necessidades de várias demandas diversificadas: 

interesses individuais, corporativos e de agências governamentais, formação 

para professores e acordos bilaterais com parceiros de outros países e 

continentes. (Luzzi, 2007) 

 

   Universidad Nacional de Educación a Distancia, na Espanha, tem como 

grande diferencial justamente no nível de abrangência territorial, no emprego 

de diferentes metodologias de ensino e aprendizagem e na forte influência 

social que desperta com o uso de programas transmitidos por rádio e televisão. 

(Luzzi, 2007) 

 

  A Universidade Virtual do Centro Tecnológico de Monterrey, no México, tem 

por objetivo fundamental formar indivíduos comprometidos com o 

desenvolvimento de suas comunidades, de modo a interferir significativamente 

na qualidade de seu meio social, econômico e político. Propõe-se também 

desenvolver campos de estudo relevantes que subsidiem o desenvolvimento 

sustentável do México. (Luzzi, 2007) 

 

Estes são apenas alguns exemplos dos inúmeros que Luzzi (2007) apresenta 

nas experiências de Educação a Distância em diversas partes do mundo. O que 

gostaríamos de salientar neste trabalho, com base nas alusões de Luzzi (2007) são 

as inúmeras oportunidades de Educação a Distância que emergem das instituições 

escolares quando estas estão atentas à sua comunidade, às necessidades de seus 

contextos sociais, ambientais e econômicos, pois assim é possível conceber a 

Educação a Distância com um processo inclusivo que vise um desalinhamento dos 

pressupostos mercantilistas e neoliberais que regem a sociedade globalizada. É 

possível convergir os interesses econômicos com os sociais, é possível crer no 

potencial humano e nas palavras de Santos (2001) acreditar em “uma outra 

globalização”. 
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O que observamos na história da EAD é o aumento vertiginoso de seus 

processos em todo mundo, e isso se dá fundamentalmente pelo poder de alcance 

dos métodos e práticas adotados pela modalidade a distância. A representatividade 

das tecnologias e práticas midiáticas atinge em progressão geométrica os espaços 

menos privilegiados, oportunizando condições educativas mais democráticas. 

Este magnetismo midiático da televisão tem, nos últimos anos, perdido uma 

parcela de seu público para os computadores, para a mídia eletrônica, mais 

especificamente para a Internet. Milhares de pessoas estão conectadas o tempo todo 

em suas casas, trabalhos, escolas, clubes, etc., e o crescimento extrapola os 

parâmetros previstos. A circulação e distribuição de informação se espalham nos 

ambientes digitais, formando comunidades virtuais em todos os cantos do país, a 

utilização das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) vai proliferando nos 

universos pessoais, sociais, coorporativos, governamentais e principalmente nos 

educacionais. 

A modalidade a distância agregou à educação os dois maiores mecanismos de 

comunicação do planeta, dizendo muito mais do que aparentemente oferece, 

extrapolando contextos simples, articulando linguagens, conectando os 

conhecimentos, apresentando uma visão multidimensional, plural, imaginária, 

intertextual, dinâmica e surpreendentemente sedutora.   

A forma como a Educação a Distância tem se edificado nos contextos 

universitários modifica-se constantemente em uma velocidade bastante rápida, 

primeiramente devido a ser um processo relativamente novo, onde as instituições 

estão aprendendo com suas experiências diárias e segundo porque os preconceitos 

em relação a EAD estão sendo aos poucos minimizados pelos resultados positivos 

apresentados e pelo aumento vertiginoso do número de matrículas nesta modalidade.   

A adaptação dos eixos universitários, assim como sua gestão e 

funcionamento, também está sendo conclamada a se alterar rapidamente a fim de 

atender a tal demanda. O pensamento empresarial dos cursos universitários a 

distância requer um novo posicionamento e uma nova visão 

administrativoeducacional, flexível aos processos de ensino e aprendizagem, 

implementando recursos e infraestrutura tecnológica, desenvolvendo projetos 

pedagógicos modernos, materiais pedagógicos criativos, integrando equipes de 

trabalho diferenciadas, adaptando culturas organizacionais, administrando as 

relações interpessoais. Segundo Sathler: 
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  [...] é primordial um processo participativo, aberto à discussão por 
equipes multidisciplinares e liderado por profissionais com capacidade 
de ouvir, ponderar, articular opiniões e enxergar pontos fortes e fracos 
nas argumentações antes de implementar as decisões coletivas. 
(SATHLER, 2008, p.58) 

 

Romper os preconceitos na utilização das TIC também é uma exigência nos 

contextos educacionais a distância, tanto por parte dos administradores, como dos 

coordenadores, professores, alunos e comunidade. É preciso atentar-se para a 

seriedade do trabalho a ser desenvolvido, aplicar as inúmeras ferramentas 

disponibilizadas pela tecnologia sem especificar seus objetivos e sem relacioná-los 

aos contextos particularizados do processo ensinoaprendizagem talvez não garanta 

os resultados desejados.  

A mediação pedagógica apresenta-se indispensável e os atores devem 

absorver papéis diferentes no contexto educacional.  Perceber que as posturas neste 

novo layout educacional modificam-se é imprescindível: o aluno terá que ser mais 

agressivo, mais ativo, integrado ao processo e o professor deixa de ser tão ativo para 

permitir, acompanhar, incentivar e animar seus alunos em suas novas descobertas. 

Descobertas estas que os levarão, reciprocamente, ao encontro de suas 

singularidades, de seus desejos, de sua formatação de estudo e aprendizagem.  

Assim podemos contemplar potencialidades surpreendentes para a utilização 

dos meios tecnológicos, segundo Starobinas,  

 

a dinâmica de interação a partir destes meios é o que realmente 
produzirá processos de aprendizagem que possam apontar para 
horizontes mais amplos de compreensão de mundo. A ética que se 
imprimirá nos relacionamentos de colaboração virtual vai a cada 
situação se construindo, trazendo ensinamentos para cada 
comunidade sobre o tom de seu diálogo, sobre o grau de exposição 
de cada um, sobre a adequação dos temas e da formas com que são 
abordados. É a aposta na qualidade destas relações que tornará a 
trilha pelos diferentes caminhos das pedras menos árida e sinuosa. 
(STAROBINAS, 2007, p. 183). 

 

Neste âmbito, a EAD apresenta especificidades em suas práticas educativas e 

formativas que requerem uma visão diferenciada dos processos de ensino e 

aprendizagem. Aprimorar os processos comunicacionais na EAD envolve o 
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conhecimento e o estudo permanente de novas concepções de realização do 

trabalho escolar. 

Portanto a EAD deve ser contemplada com características ímpares e segundo 

Neves, apresentar uma identidade própria: 

 

programas, cursos, disciplinas ou mesmo conteúdos oferecidos a 
distância exigem administração, desenho, lógica, linguagem, 
acompanhamento, avaliação, recursos técnicos, tecnológicos e 
pedagógicos que não são mera transposição do presencial. Ou seja, a 
Educação a Distância tem sua identidade própria. (NEVES, 2004, p. 
138) 

 

Os estudos de Gatti nos apontam que “educar e educar-se a distância requer 

condições muito diferentes de escolarização presencial”, requer uma postura 

diferenciada do aluno e do professor: 

 

os alunos em processos de Educação a Distância não contam com a 
presença cotidiana e continuada dos professores, nem com o contato 
constante com seus colegas. Embora possam lidar com os temas de 
estudo disponibilizados em diferentes suportes, no tempo e no local 
mais adequado para seus estudos, num ritmo mais pessoal, isso exige 
determinação, perseverança, novos hábitos de estudo, novas atitudes 
em face da aprendizagem, novas maneiras de lidar com suas 
dificuldades. Por outro lado, os educadores envolvidos com os 
processos de Educação a Distância têm de redobrar seus cuidados 
com as linguagens, aprender a trabalhar com multimídia e 
equipamentos especiais, maximizar o uso dos momentos presenciais, 
desenvolver melhor sua interlocução via diferentes canais de 
comunicação, criando nova sensibilidade para perceber o 
desenvolvimento do aluno com quem mantém interatividade por 
diferentes meios e diferentes condições (GATTI, 2004, p. 143) 

 

 Gatti (2004, p.143) também nos alerta que os programas de Educação a 

Distância “não podem ser um salto no escuro para os participantes”, estes 

necessitam conhecer as propostas pedagógicas assim como sua estrutura de 

funcionamento. Os processos interativos na EAD são fundamentais para que o 

processo de aprendizagem se instale, os pacotes instrucionais autodidáticos não 

garantem a consecução de processos educativos, pois na maioria dos casos não 

implementam “aspectos socializadores” e “motivadores” para criarem espaços de 

“pertencimento, de cooperação, de partilha, de ser ajudado e de ajudar” 

Identificamos, portanto que a EAD apresenta especificidades que, ao contrário 

do que muitos pensam, requer processos de comunicação e interação muito mais 
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desenvolvidos e aprofundados porque, absolutamente, não dispensa e não se 

consolida sem a presença de relações interpessoais fundamentadas e 

constantemente retroalimentadas, seja no âmbito de ensino, seja no âmbito de 

aprendizagem.  

Sob a égide destes pressupostos estaremos identificando algumas 

especificidades dos processos de ensino e aprendizagem na EAD que requerem 

nossa atenção, objetivando demonstrar o quanto o aprimoramento das relações 

interpessoais nos contextos da modalidade a distância é imprescindível para sua 

realização e encontra-se diretamente relacionado com os adjetivos que diversos 

autores Moran(2000); Alonso (2005); Azevedo (2005), Pretti (2004), Peters(2006) 

utilizam para caracterizá-la, como flexibilidade, interatividade, interaprendizagem, 

virtualidade, intertextualidade, multilinearidade, multivocalidade, autonomia.  

Neste contexto a separação física entre o professor e aluno e o tempo em que 

o processo de ensino-aprendizagem se instala, aparecem como uma das mais 

evidentes características da EAD, mas que, em nosso entender se relativiza nas 

conjunturas comunicacionais que se estabelecem nesta modalidade de ensino uma 

vez que podem desvelar proximidades específicas para cada participante. Nesse 

sentido Preti refere-se a um processo de ruptura que acontece quando da: 

 

... separação do processo de ensinar do processo de aprender. Eles 
acontecem em tempo e espaço separados. Quem “ensina”, o autor 
(ou professor), e quem “aprende”, o “aprendente”, não 
necessariamente se encontram no mesmo local e ao mesmo tempo. 
Assim, o tempo e o espaço passam a ganhar nova significação a partir 
do sujeito, pois é ele quem lhes dá sentido: é o tempo e o espaço do 
sujeito! (PRETI, 2004, p. 173) 

 

No entendimento de Belloni (2008, p. 54) os processos de ensino e 

aprendizagem são mais complexos que os presenciais uma vez que a “a interação 

entre o professor e o estudante ocorre de modo indireto no espaço (a distância, 

descontígua) e no tempo (comunicação diferida, não simultânea)”. Pressupomos que 

esta maior complexidade pode ser melhor compreendida no conhecimento mutuo e 

recíproco das práticas dos sujeitos envolvidos, assim como dos processos que se 

estabelecem para a consecução das mesmas. 

Alonso considera que se os sujeitos envolvidos na EAD estivessem mesmo 

isolados a Educação a Distância não existiria, e reconhece „na existência de um 
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“encontro” entre os sujeitos envolvidos‟ a verdadeira possibilidade de se instalar os 

processos de ensino e aprendizagem. 

 

Parece que para a proposição de sistemas não-presenciais de 
ensino, o importante seria apropriar-se do conceito de “encontro”, 
compreendo-o como elemento catalisador dos processos de 
aprendizagem nesta modalidade. (ALONSO, 2005, p. 18) 
 

Ainda falando sobre este “encontro”, Alonso (2005) entende que ele pode 

estabelecer o diálogo educativo, que aliado ao imprescindível componente da 

tecnologia, seria o elemento mais importante para a análise desta modalidade de 

ensino. Podemos vislumbrar, portanto o quão fundamental é o papel das interações 

humanas neste processo, das relações, das trocas, do entendimento particularizado 

das situações e reações dos sujeitos que a constroem e interagem na busca de um 

efetivo processo de ensino e aprendizagem.  

Fazendo alusão a tecnologia e os processos interativos, Gatti (2004, p. 145) 

também ressalta a importância da socialização nos programas a distância afirmando 

que: “é o humano humanizando o tecnológico, pondo este a serviço do humano, e 

não vice-versa”. Portanto, embora a tecnologia seja reconhecida como indispensável 

no papel de mediatizadora dos processos educacionais a distância, o 

desenvolvimento de sentimento coletivo, de cooperação e de interação repercutem 

sobremaneira nas ações pedagógicas que desejamos implementar. 

Outra questão fundamental que se apresenta quando vamos discutir a 

importância do aprimoramento das relações interpessoais na EAD refere-se à 

necessidade de uma equipe interdisciplinar de trabalho, onde vários especialistas são 

chamados ao trabalho conjunto e colaborativo. Sob essa égide a EAD conclama 

vários saberes para compor o universo de ensino e aprendizagem: somente o 

professor, ou o profissional de mídia não constroem o processo. Para trabalharem 

conjuntamente necessitam relacionar-se e, portanto estabelecerem padrões de 

convivência que só serão produtivos a partir de processos comunicacionais bem 

estabelecidos.  

Para esta relação se efetivar é necessário que os profissionais envolvidos 

estejam aptos a compartilharem conhecimentos e saberes diferenciados, Foerste 

refere-se a uma “flexibilização” onde  
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partilha-se uma gama ampla de atividades, com produção de 
material didático, criação e uso de tecnologias, elaboração de 
instrumentos de avaliação, enfim, realização de debates coletivos, 

desenvolvimento de pesquisas.(FOERSTE, 2005, p.139) 
 

Talvez resida aqui uma das maiores dificuldades da EAD: os professores estão 

acostumados a uma prática individualizada, de saberes específicos e compartilhar 

isso, reconhecer o não domínio de algumas práticas, expor-se frequentemente ao 

julgamento e apreciação de colegas é uma tarefa nova ao corpo docente, envolve 

esforço no sentido de romper pré-conceitos e de estar disposto a aprender e 

reaprender continuamente. 

Esta especificidade da EAD está criando um movimento irreversível para 

novas práticas educacionais e principalmente alterando os monopólios de saber de 

muitos professores. É uma mudança externa, mas que têm que acontecer 

internamente em cada profissional, em cada ser humano que atua e interage nos 

processos educacionais de um modo geral. Foerste alude “a uma outra cultura 

institucional” já reconhecida pela academia. 

 

Essa dinâmica, do ponto de vista interno da academia, envolve equipe 
multidisciplinares e interdepartamentais, como profissionais da 
Administração, da Informática, da Comunicação, do Direito, da 
Psicologia, enfim, professores de todos os cursos de licenciatura. 
Nesse processo, abriram-se brechas concretas para a construção de 
uma outra cultura institucional no processo de formação de 
profissionais do ensino, diferenciada no que se refere às relações com 
a comunidade. Houve valorização da abertura para a participação de 
“novos pares da academia”. Destacam-se a figura dos orientadores 
acadêmicos e técnicos da secretaria de educação, estes fazendo 
parte da coordenação de polo e tendo assento nos colegiados do 
curso.(FOERSTE, 2005, p.139) 

 

 

 Na direção dos trabalhos colaborativos, os recursos educacionais na EAD 

também têm se desenvolvido de forma diferenciada, que embasados na utilização de 

diversas mídias devem se articular aos projetos pedagógicos e aos respectivos 

currículos. Por resultarem de um trabalho de diversas mãos requerem uma 

elaboração mais sistemática e planejada que coadune com a articulação dos diversos 

saberes de seus autores e “construtores”. 

 Mais uma vez a EAD demanda posturas comunicacionais e interacionais 

intensas que segundo NEDER (2005), otimizam a utilização de recursos audiovisuais 
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e a elaboração dos materiais didáticos como elementos mediadores do processo de 

ensino e aprendizagem: 

 

a produção de textos multimídia, a exemplo da produção de alguns 
textos audiovisuais, exige um trabalho de equipe. O professor e/ou 
equipe de ensino deverão estar apoiados por desenhistas, 
programadores, técnicos em computação, etc., que darão concretude 
às informações ou ideias que o professor quer ver destacadas na 
abordagem de determinado tema. O papel do professor ou da equipe 
de ensino é fundamental na produção de textos escritos, na indicação 
das imagens e dos sons que juntos comporão o texto 
multimídia.(NEDER, 2005, p. 200) 

 

 Nesse sentido, Peters (2006) salienta a importância do intercâmbio de 

informações entre os colaboradores dos processos de ensino na modalidade a 

distância. O fato dos profissionais conhecerem um pouco sobre o trabalho do outro, 

minimiza as distâncias operacionais e propicia uma melhor interlocução entre os 

mesmos favorecendo a criação e desenvolvimentos dos projetos. 

 

... entendeu-se, o quanto é importante, por um lado, ensejar aos 
docentes universitários, pelo menos aos poucos, conhecimentos 
rudimentares da tecnologia de ensino e, por outro lado, exigir dos 
tecnólogos em educação que se ocupem com as respectivas 
disciplinas e se familiarizem com elas. Somente desse modo ambos 
terão condições de se entender mutuamente e de realizar um trabalho 
profícuo em conjunto. Foi exatamente este o objetivo que a Open 
University Inglesa tinha em vista ao institucionalizar o diálogo 
permanente entre ambos os lados na forma das equipes de curso. A 
Universidad Nacional Abierta apreendeu a lição das experiências 
iniciais e instituiu as Integrated Desingns Units, com o fim de garantir 
igualmente esta colaboração entre docentes universitários e 
tecnólogos do ensino. (PETERS, 2006, p. 138) 

 

Outra questão que nos parece basilar e que diferencia o trabalho na EAD é 

que os materiais didáticos enriquecidos pelos diversos recursos tecnológicos 

dependem de mediações sistemáticas, planejadas e estruturadas segundo objetivos 

específicos dos conteúdos programáticos. Os trechos abaixo ilustram esta 

perspectiva e nos orientam para o entendimento de sua complexidade: 

  

Diferentemente dos textos escritos, que têm na linguagem verbal seu 
suporte e, por esse motivo, processam as informações de maneira 
linear, os textos audiovisuais processam a informação em paralelo, 
captando simultaneamente informações procedentes às fontes visuais 

e sonoras. (NEDER, 2005, p. 197) 
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No material impresso especificamente destinado à Educação a 
Distância, é fundamental que se consiga esclarecer uma comunicação 
de mão dupla; para isso o estilo do texto deve ser dialógico e 
amigável: o autor tem de “conversar” com o aluno, criar espaços para 
que ele expresse à sua própria maneira o que leu, reflita sobre as 
informações patentes no texto e as das entrelinhas, exercite a 
operacionalização e o uso dos conceitos e das relações aprendidas e 
avalie a cada momento como está seu desempenho. Isso significa dar 
ênfase mais à aprendizagem do que ao ensino, buscando desenvolver 

um aprendiz ativo e seguro em relação ao caminho percorrido. 
(SALGADO, 2004, p.156) 

 

Em ambos os trechos identificamos que os estímulos interacionais na EAD são 

indispensáveis e que apenas o uso de tecnologia não é suficiente para gerarmos 

processos educacionais qualitativos. O ritmo do aprendizado na EAD é cíclico, se 

retroalimenta e precisa estar estruturado dialogicamente para garantir uma mediação 

pedagógica que leve o aluno a tornar-se autônomo e independente. 

Ao objetivar que o aluno se torne mais autônomo e independente, a EAD 

programa práticas de estudo autônomo que segundo Peters (2006), em virtude de 

sua liberdade de escolher o “tempo, lugar e professores predeterminados”, também 

os obriga a decidir de que forma, tempo e em que situação e circunstâncias irão 

estudar, portanto atribui a eles a responsabilidade sobre seus estudos: 

 

análises nesta área nos dão uma impressão discrepante: por um lado, 
nele os estudantes trabalham autonomamente como em nenhuma 
outra área educacional; por outro lado, seu estudo no telestudo 
corrente é muito mais predeterminado, estruturado, amarrado a 
fatores preestabelecidos e mais regulamentado do que o estudo 
com presença, e, portanto, em alto grau heteronômico. (PETERS, 
2006, p.156) 
 
 

Raciocinando os conceitos de estudo autônomo, os currículos dos cursos na 

modalidade a distância também necessitam ter características singulares que 

garantam uma maior flexibilidade de estudos e de ensino. Para Toschi,  

 

... o currículo base do curso deve ser mais enxuto, menos extenso 
que as propostas dos cursos presenciais, uma vez que será bastante 
completado com as contribuições dos diferentes alunos.(TOSCHI, 
2005, p.173) 
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Peters (2006) faz referência a um “estudo ocasional”, que limitaria a exposição 

linear dos conteúdos e apresentaria uma estruturação mais “individual” e “não-

hierárquica”. 

 

 Ao lado disso aparece, com maior presença e futuramente talvez de 
modo dominante, o ensino transversal, que corre transversalmente ao 
ensino convencional orientado por um alvo, abandona modos 
costumeiros de pensar, ultrapassa limites das disciplinas, estabelece 
ligações dentro da multiplicidade de conhecimentos e assim 
reconhece, compreende e mantém na mira nexos complexos. 
(PETERS, 2006, p. 269) 

 

 Da mesma forma que o currículo dos processos de avaliação na EAD deve 

estar aberto a retomadas constantes e reconsiderações de percurso, tendo 

flexibilidade para acompanhar os movimentos da aprendizagem do aluno. A EAD 

requer, portanto avaliações contínuas e abrangentes que possibilitem captar o 

universo particularizado dos alunos. Em sintonia com as propostas de trabalho de 

cada instituição, Alonso defende a ideia de que na EAD: 

 

... os “novos” elementos a serem considerados no processo avaliativo 
não modificam, substancialmente, os processos de ensino-
aprendizagem que conhecemos. Esses novos elementos apenas 
ressignificam o denominado projeto político-pedagógico de um curso 
desenvolvido por meio dessa modalidade seja ele de que natureza 

for,considerando aí os processos de avaliação. (ALONSO, 2004, 

p.195). 

   

 Dessa forma, após esse breve entendimento sobre as especificidades que 

caracterizam a EAD e que justificam, ao nosso entender, o estudo das relações 

interpessoais que se estabelecem na construção dos processos operacionais da 

EAD, estaremos a seguir buscando identificar o modelo de EAD utilizado pela 

instituição pesquisada e a partir daí descrever e discutir, com base nos estudos 

etnometodológicos e multirreferenciais, o percurso de apropriação de saberes 

necessários para a consecução de uma teleaula, sua consequente transmissão, 

impactos e resultados junto aos polos educacionais e seus alunos. 

 Conforme já salientamos na introdução deste trabalho, esta descrição foi 

construída com base nas observações relatadas em nosso jornal de pesquisa e nas 

entrevistas aplicadas aos colaboradores da UMESP. 
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1. Os Processos Operacionais na EAD da UMESP 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho estaremos estudando os processos de 

EAD desenvolvidos na UMESP – SP - localizada na região de São Bernardo do 

Campo, implantando cursos de graduação na modalidade a distância desde agosto 

de 2006, apresentando, no período em que foi realizada a pesquisa, segundo 

informações dos colaboradores, aproximadamente 37 (trinta e sete) polos regionais 

de Educação a Distância e em torno de 6.000 (seis mil) alunos em quinze cursos de 

graduação: 

Administração de Empresas, Ciências Sociais, Filosofia, Gestão Ambiental, 

Gestão Financeira, Gestão de Pequenas e Médias Empresas – Processos 

Gerenciais, Gestão Pública, Gestão de Turismo, Letras Português/Espanhol, 

Logística, Marketing, Pedagogia e Teologia. Os pólos regionais localizam-se: 01 no 

Paraná (Londrina); 19 em São Paulo (Bauru, Bertioga, Biriguí, Campinas, Eldorado, 

Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Itanháem, Itapeva, Lins, Mauá, Perus, Presidente 

Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São 

Paulo, Sorocaba); 03 no Rio de Janeiro ( Macaé, Petrópolis e Volta Redonda); 01 em 

Espírito Santo (Vila Velha); 01 em Minas Gerais (Belo Horizonte); 01 em Goiás 

(Ceres); 01 em Mato Grosso (Rondonópolis); 01 em Rondônia (Porto Velho); 02 na 

Bahia (Vitória da Conquista e Salvador); 01 em Pernambuco (Recife); 01 na Paraíba 

(Campina Grande); 01 no Ceará (Fortaleza); 01 em Maranhão (Imperatriz) e 01 no 

Pará (Altamira). 

A UMESP, pautada nos princípios de educação cidadã, prevê em seu projeto 

político pedagógico a abrangência dos requisitos para implantação de uma educação 

na modalidade a distância e propõe de forma criativa e consciente o desenvolvimento 

de propostas pedagógicas que possam ir ao encontro de sua missão institucional: 

“Participar efetivamente na formação de pessoas, exercendo poder de influência na 

melhoria de qualidade de vida baseada em conhecimento e valores éticos.” (UMESP, 

2006). 

A Metodologia em cursos a distância da UMESP estão pautados nas diretrizes 

curriculares para cursos a distância estabelecidas pelo MEC, e nas diretrizes internas 

para a organização curricular de seus cursos, a saber: 
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1 - “Os cursos de graduação a distância deverão utilizar os recursos 
de (1) transmissão de teleaulas via satélite para polos regionais, 
(2) Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), (3) Biblioteca Digital 
e materiais impressos 
2 - “A utilização de outros recursos – tais como CD-ROMs ou outra 
forma multimídia – deve ser definida no projeto pedagógico do 
respectivo curso.”  
3 - “Complementarmente, os docentes podem publicar materiais no 
AVA”  
4 – “Com esse conjunto de meios, os alunos certamente terão acesso 
ao conteúdo dos módulos na Biblioteca Digital e nos polos, que 
podem, assim, receber via satélite informações em diferentes 
formatos” (UMESP, 2005) 

  

Apresenta uma organização curricular denominada “proposta transdisciplinar 

de trabalho”, onde as disciplinas são substituídas por eixos temáticos que se integram 

e se complementam no desenvolvimento dos currículos, apresentando-se em 

módulos onde são dispostos os temas e/ou atividades curriculares. Estes temas são 

definidos pelo grupo de professores juntamente com o coordenador de curso e devem 

envolver conhecimentos em quatro categorias de operacionalização de conteúdos: 

formação cidadã, formação geral, formação básica e de formação específica. 

 

São estes temas e estes eixos temáticos que integram os assuntos 
que compõem determinado semestre letivo em módulos. E é 
justamente o coordenador de curso que busca assegurar uma “visão 
geral ou de conjunto” da proposta curricular a ser implementada. 
(UMESP 2005) 
 
O MÓDULO – Na organização curricular dos cursos EAD – é o lugar 
para organizar o encontro pedagógico para a exploração dos temas 
de um determinado conjunto de conhecimento. É uma forma de 
organização curricular flexível, que deve ser organizada por 
temas, por conteúdos problematizadores e integradores, por 
seminários, por projetos e ações profissionais, ou por outras 
formas a serem definidas. (UMESP, 2005) 

  

A avaliação dos cursos a distância da UMESP é realizada de forma contínua, 

seguindo as diretrizes institucionais e especificidades da modalidade. 

 

Deverá contemplar três formas complementares de avaliação, quais 
sejam, a (1) Avaliação Diagnóstica, a (2) Avaliação Formativa e a (3) 
Avaliação Somativa.”(UMESP 2005) 

 
Os projetos pedagógicos dos cursos na modalidade a distância são entendidos 

como grandes desafios uma vez que devem ser estruturados frente à 
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imprevisibilidade de ações e procedimentos. Por ser um projeto em construção requer 

profissionais capacitados e comprometidos para realizarem a implementação de 

ideias que ainda não foram experimentadas institucionalmente. 

 Como todo projeto pedagógico, é uma exigência legal contemplar as 

intenções, desejos e propósitos da instituição, assim como suas estratégias 

pedagógicoadministrativas.  Estabelecem horizontes, definem objetivos e sugerem 

formas de ação que auxiliem a organizar as ações em direção aos processos de 

construção acadêmica desejados. 

A Gestão AcadêmicoAdministrativo dos cursos de EAD da UMESP visa 

integrar o uso das novas tecnologias de informação, comunicação e aprendizagem 

promovendo ambientes de interação de alta qualidade para criar oportunidades de 

aprendizagem e tornar possível que docentes e discentes alcancem o seu pleno 

potencial. 

Na construção do trabalho desenvolvido na EAD diferentes ambientes de 

trabalho se integram para garantir a eficiência e acessibilidade dos profissionais 

envolvidos, da estrutura físicaoperacional e dos alunos. Estaremos a seguir 

destacando estes ambientes e elucidando brevemente seus objetivos e estrutura. 

 

1.1 Portal da Instituição 

 

Tem como objetivo oferecer ao professor e ao aluno uma crescente variedade 

de serviços interativos e transacionais, visando suprir em condições igualitárias o 

atendimento e suporte prestado. Nele, o aluno da graduação terá acesso ao ambiente 

virtual de aprendizagem e demais serviços acadêmico-administrativos. 

 

1.2 O Sistema Logos 

 

Este sistema faz parte de um conjunto de sistemas integrados que constituem 

o Sistema Corporativo da Instituição, e objetiva a gestão de todas as atividades, 

presenciais e a distância. O acesso de alunos e docentes aos recursos do LOGOS é 

feito via WEB através do portal da Instituição. 
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1.3 O SIGA – Baseado no Logos 

 

O Sistema Integrado de Gestão de Aprendizagem – SIGA – é um sistema 

interativo-transacional em plataforma Web, que tem por objetivo disponibilizar 

ferramentas efetivas de gestão de aprendizagem. Nele, o docente pode organizar e 

implementar seus processos didático-pedagógicos; o aluno pode consultar sua matriz 

curricular, os módulos e todas as atividades acadêmicas, e o coordenador pode ter 

acesso a todos os módulos e atividades desenvolvidas em seu curso. 

Todas as atividades planejadas e realizadas pelos professores, alunos e 

demais profissionais envolvidos, assim como toda e qualquer comunicação, serão 

registradas no SIGA. 

Os objetos de aprendizagem para uso docente e preparação de aulas ficam 

disponíveis em biblioteca virtual, podendo ser obtidos e atualizados pelos docentes a 

qualquer momento.  

As metodologias utilizadas para a consecução do Ensino a Distância da 

instituição é pautado na transmissão de teleaulas via satélite para os polos regionais; 

ambiente virtual de aprendizagem, biblioteca digital e materiais impressos. Dentre 

estas metodologias, será possível a utilização de inúmeras ferramentas tecnológicas 

de comunicação que complementarão a prática pedagógica de cada curso. 

Estas ferramentas se desenvolveram ao redor de um conjunto de atividades 

sugeridas pelos formadores e estarão sempre relacionadas com as temáticas dos 

cursos, visando à aproximação dos alunos e formando comunidades de 

aprendizagem. Entre elas podemos citar os chats, os fóruns de discussão, a agenda, 

o perfil, o correio, webquest, blogs, wikis, mural, diário de bordo, os portfólios 

individuais e grupais e outras que estão sendo criadas cotidianamente na prática dos 

processos pedagógicos a distância. 

 

O AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) oferecerá o suporte para 
a interação entre alunos e monitor de aprendizagem a distância, 
servindo para o esclarecimento de dúvidas e espaço de reflexão 
coletiva sobre o conteúdo do curso. Pelas ferramentas de 
comunicação individual, o aluno poderá esclarecer suas dúvidas com 
o orientador acadêmico designado para sua turma. (Diretrizes para o 
Projeto Pedagógico do Curso, p. 12). 

 

Após este breve relato sobre os conceitos básicos do trabalho desenvolvido 

nos cursos a distância da UMESP, passaremos agora a um maior detalhamento 
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sobre o objeto desta pesquisa, que visa estudar como se dá a construção do 

processo de Ensino a Distância no dia-a-dia de suas atividades, identificando qual o 

percurso de uma teleaula até sua transmissão ao polo e qual a importância do 

aprimoramento das relações interpessoais do grupo de profissionais envolvidos para 

que os resultados sejam positivos. 

Com base em nossos estudos etnometodológicos, descreveremos como os 

processos acontecem e quem são os envolvidos em cada etapa da construção da 

teleaula. Esta descrição foi elaborada com base nos relatórios desenvolvidos durante 

a pesquisa, nas entrevistas, nos depoimentos dos colaboradores e, quando se tratar 

da especificação de funções de cada colaborador, nas diretrizes para elaboração de 

projetos pedagógicos dos cursos a distância da UMESP 

 

1.4 As Teleaulas 

 

As teleaulas são transmitidas ao vivo para os polos regionais, têm a duração 

de 100 minutos e são acompanhadas de uma aula-atividade que poderá ser dada 

antes ou depois da teleaula. Nos polos ,tem o acompanhamento do monitor, e na 

instituição é ministrada pelo professor temático e acompanhada pelo tutor. 

Segundo a UMESP, a teleaula objetiva sintetizar e integrar os conteúdos dos 

cursos disponíveis nos diferentes meios. O planejamento das teleaulas deverá prever 

momentos de exposição do professor, dinâmica de grupo, encaminhamento de 

perguntas, espaços para esclarecimento de dúvidas e demais atividades organizadas 

pelo professor. 

 

Durante a teleaula, um Chat ficará conectado a sede às respectivas 
salas de recepção nos polos. Pelo Chat, poderão ser encaminhadas 
as dúvidas, questionamentos, reflexões e respostas a exercícios 
solicitados pelo professor durante a teleaula. Tais participações serão 
enviadas em tempo real a uma equipe formada por professores 
orientadores acadêmicos que auxiliarão no repasse das questões ao 
docente. Esta mesma equipe responderá ou comentará os 
questionamentos durante a teleaula. (Diretrizes para o Projeto 
Pedagógico dos cursos a Distância, 2006, p. 11) 

 

Aquilatamos identificar a importância da teleaula na estrutura metodológica 

utilizada pela UMESP na EAD. Toda a estruturação do trabalho gira em torno de sua 

construção, operacionalização e consequente transmissão. É importante identificar 
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como os setores de trabalho e respectivos profissionais são mobilizados para a 

realização perfeita das mesmas. Embora outras atividades complementem este 

trabalho, e tenham seu mérito inquestionável, o foco e movimentação das metas, 

prazos, materiais e planejamento são identificados na sua execução. 

A infraestrutura física e de recursos humanos aperfeiçoam-se conforme as 

necessidades advindas das transmissões da teleaula. O que nos ficou evidenciado é 

que mesmo as outras atividades que constituem o processo da EAD – UMESP, 

acabam por estar engendradas à ação da teleaula, e, portanto caminham 

paralelamente à estrutura das mesmas. Desta forma, descreveremos seu percurso, 

buscando identificar seus pressupostos e interações. 

 

1.5 Os profissionais envolvidos – o percurso da teleaula 

 

A preparação de uma teleaula inicia-se, na verdade, quando é realizado o 

planejamento do curso e seu respectivo programa curricular. Como já foi dito 

anteriormente, os currículos dos cursos da instituição pesquisada se formatam por 

eixos temáticos e exigem, portanto uma integração bastante grande por parte dos 

professores para estruturar os conteúdos a serem desenvolvidos em partes diversas 

que comporão as teleaulas. 

 

1.5.1 Professor Temático 

 

O professor temático, segundo as diretrizes da instituição, é pessoa 

responsável pela construção do Plano de Ensino; por monitorar e auxiliar na criação 

do conteúdo nas diversas plataformas midiáticas; refletir sobre as diferentes formas 

de aprendizagem, estilos, ritmos, possibilidades e métodos relativos ao seu tema; 

criar, selecionar e organizar conteúdos significativos para a formação do educando; 

ministrar as teleaulas; propor aos educandos trabalhos acadêmicos que facilitem a 

construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades; responder às 

dúvidas apresentadas pelos monitores de aprendizagem; coordenar e apoiar os 

monitores de aprendizagem quanto ao desenvolvimento do tema, estratégias e 

critérios de avaliação; promover a integração entre os monitores de aprendizagem e 
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planejar atividades que promovam a integração dos discentes com vistas à 

aprendizagem colaborativa.  

A partir do ajustamento e definição dos conteúdos o Professor Temático 

desenvolve suas atividades individualmente e é responsável pela produção da 

teleaula e seus respectivos desdobramentos perante o aluno e a instituição. 

O professor temático é um profissional diferenciado e deverá ter uma titulação 

específica (especialista, mestre, doutor) para ocupar tal função.  

Para começar a dar aula na EAD da UMESP, o professor temático recebe uma 

capacitação obrigatória na própria instituição que envolve conteúdos introdutórios em 

EAD, práticas televisivas, utilização de mídias, uso da ferramenta SIGA, planejamento 

e organização na EAD. Nesta capacitação os professores recebem todas as 

orientações, normas e regras necessárias ao bom andamento dos processos e 

procedimentos da EAD, assim como aprendem todos os passos para a elaboração e 

aplicação das teleaulas. Normalmente os professores lecionam no ensino presencial 

e são convidados e capacitados pela instituição para ingressarem na EAD 

No desenvolvimento de suas atividades práticas, o professor deverá elaborar 

sua teleaula com base em momentos de exposição do conteúdo pelo professor, 

dinâmicas de grupo, encaminhamento de perguntas, espaços de esclarecimento de 

dúvidas e outras atividades. 

A teleaula terá duração de 100 minutos e deverá ser rigorosamente planejada 

pelo professor e enviada ao setor de produção com quinze dias de antecedência à 

aula. Deverá vir acompanhada de alguns documentos que propiciarão o norteamento 

do trabalho para toda a equipe envolvida na operacionalização da teleaula durante 

todo seu percurso, a saber: 

 

- um Power Point, que eles chamam de PPT, com todos os slides da aula, ou 

seja, o conteúdo a ser desenvolvido; 

- o cronograma da aula, o plano de tempo – PT - com o tempo determinado 

para cada etapa da aula, especificando os minutos para exposição do 

professor, para o filme, a música ou outra mídia, quanto tempo para as 

atividades, quanto tempo para as dúvidas, tudo milimetricamente computado 

em tempos pré-determinados; 

- a aula-atividade, especificando o trabalho acadêmico a ser realizado; 
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- o planejamento, constando um programa de vinte horas de atividades, 

incluindo 3h40 para a teleaula, leituras complementares, fóruns, chats, e outras 

tarefas propostas pelo professor.  

 

Toda a produção realizada pelos professores deve conter referências da fonte 

utilizada e respectivas bibliografias.  No final da teleaula, é conveniente que os 

professores elaborem um “breeze” – um feedback ao aluno sobre como foi a aula e 

façam um breve comentário sobre as dúvidas, atividades, etc.. 

As teleaulas e seus respectivos materiais são entregues em média uma vez 

por mês, dependendo da disponibilização dos cronogramas de aulas, portanto o 

professor tem um prazo determinado para elaborar tais requisitos. Após prepará-los o 

professor deverá encaminhá-los para a assessoria de produção de materiais 

didáticos. 

Diretamente ligado ao professor temático, temos o professor tutor que dá 

suporte ao desenvolvimento da teleaula e consequentemente, a todo o planejamento 

curricular realizada pelo professor temático. 

 

1.5.2 O professor tutor  

 

Segundo as diretrizes da instituição, é o responsável pelo acompanhamento 

local do desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem. Está subordinado à 

coordenação do curso e dialoga com toda a equipe multidisciplinar da EAD. 

O tutor deverá ter formação específica na área do curso que assume a tutoria. 

São submetidos à capacitação para começarem o trabalho na tutoria. É uma 

formação técnica sobre o sistema virtual de aprendizagem, manuseio das 

ferramentas tecnológicas, utilização da plataforma SIGA, das normas e regras da 

EAD, apresentação sobre o estúdio, da postura com os alunos e da especificação das 

rotinas de suas funções, assim como um esclarecimento sobre todo o projeto 

pedagógico da EAD.  

A função tutorial pareceu-nos bastante dinâmica e requer uma jornada de 

trabalho superior ao fixado nos contratos trabalhistas. As tarefas do tutor demonstram 

ser vulneráveis, ou seja, podem ser aumentadas significativamente de acordo com o 

planejamento de atividades organizadas pelo professor temático.  
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Neste contexto, os relatos analisados nesta pesquisa nos demonstraram que é 

difícil prever quantas horas de trabalho serão necessários em um mês de aula, pois 

se eventualmente todos os professores que ministrarem aulas neste mês solicitarem 

atividades individuais para serem corrigidas e computadas na somatória das 

avaliações, o tutor terá trabalho muito maior do que o previsto. Sem contar com 

atividades que não envolvem avaliação, mas que sempre devem ser comentadas e 

analisadas pelos tutores em processo dialógico com os alunos. 

Os tutores são responsáveis por acompanhar todas as atividades solicitadas 

pelos professores temáticos nas aulas-atividades, porém quem prepara a aula é o 

professor temático que tem pleno domínio dos conteúdos abordados uma vez que 

leciona apenas um tema específico em cada módulo do curso. 

Entretanto, a função tutorial deve dar apoio e suporte a todos os professores 

temáticos, dos diferentes temas e para bem desenvolver suas funções tem que 

habilmente conhecer todos os assuntos que serão abordados e depois discutidos nas 

atividades, nos fóruns, nos chats. A maioria das atividades de correção é realizada 

pelos tutores. 

Aludimos que na posição de assessoria, o tutor acaba assumindo cada vez 

mais tarefas porque, como está presente na maior parte do tempo na instituição, 

acaba dando suporte aos alunos que ligam com frequência, aos técnicos de produção 

de materiais, a equipe pedagógica de um modo geral. Assumem funções de 

telemarketing, secretariado, consultores, psicólogos, terapeutas e muitas vezes do 

próprio professor temático. 

O trabalho do tutor não se restringe simplesmente ao acompanhamento das 

teleaulas e das aulas-atividade, nem tão pouco à correção e acompanhamento delas. 

Eles devem manter um diálogo constante com os alunos, motivando-os e 

estimulando-os para os processos de desenvolvimento do conhecimento. 

Este contato é feito por meio dos chats, fóruns e pela caixa de mensagens que 

deve ser verificada todos os dias e metodicamente respondida aos alunos em prazos 

especificados pela instituição. 

É também o tutor quem dá o feedback aos professores sobre as principais 

dúvidas apontadas pelos alunos, pelo desenvolvimento das atividades realizadas e 

das principais temáticas a serem abordadas na próxima teleaula. 

Outra atribuição dos professores tutores é o lançamento de notas no sistema 

SIGA, assim como eventuais retificações de notas que se façam necessárias. 
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Compete a eles também procederem ao levantamento dos alunos que estão em falta 

com a entrega de atividades e avaliações. 

O trabalho tutorial é remunerado na proporção de 1 hora para cada dez alunos. 

Ressalta-se que o tutor não responde apenas por um tema, mas pelos diversos 

temas que compõem o módulo. Neste sentido, Costa faz uma reflexão sobre o tempo 

que cada tutor dispõe para o atendimento de cada aluno: 

 

O número de horas atribuídas ao professor-tutor, expõe a seguinte 
relação entre o número de alunos (as) atendidos (as) pelo professor 
tutor: 10/102. Ou seja, 10 horas semanais para o docente atender 102 
alunos. Tal situação significa 600 minutos semanais para dividir por 
102 alunos, o que revela um tempo aproximado de 6 minutos para 
cada aluno. Em verdade esta relação é fantasiosa porque nestas 10 
horas semanais há 100 minutos gastos com a teleaula e 100 minutos 
gastos com a aula-atividade, o que reduz a cerca de 4 minutos por 
aluno a cada semana de atendimento. Este é o tempo reservado para 
corrigir tarefas, avaliações e responder as mensagens enviadas pelos 
discentes.” Ressalta-se que o tutor não responde apenas por um 
tema, mas pelos diversos temas que compõem o módulo. (COSTA, 
2008, p. 152) 

 

 

  

1.5.3 A Assessoria de Produção de Materiais Didáticos  

 

É um cargo novo, criado pela pró-reitoria de graduação da EAD para dar 

suporte aos coordenadores e professores e técnicos na elaboração e 

acompanhamento da produção de materiais didáticos. 

As funções deste departamento são realizadas por um profissional graduado 

em comunicação social e uma pedagoga com especialização em psicopedagogia e 

mestranda em políticas e gestão educacional. Os cursos de Administração de 

Empresas, Logística, Marketing, Pequenas e Grandes Empresas e Recursos 

Humanos ficam sob a responsabilidade da profissional de comunicação, os demais, 

teologia, pedagogia, letras, ciências sociais e educação física ficam com a pedagoga. 

Além desses cursos eles também dão suporte ao PLA – Período Letivo Alternativo3 e 

                                                 
3
 O PLA – Período Letivo Alternativo corresponde às disciplinas cursadas em regime de dependência 

no ensino presencial, quando o aluno fica reprovado na disciplina ele cursa a disciplina novamente 
em um período letivo alternativo com as mesmas exigências de uma disciplina regular, porém em 
outro momento do curso. 
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o PIM - Plano de Inclusão Metodológica.4 que são respectivamente cursos de 

dependência, seguindo a nomenclatura dos cursos presenciais, e um curso de 

nivelamento para os alunos que querem ingressar na EAD e necessitam de requisitos 

mínimos que não dispõem.  

 Este setor recebe a teleaula do professor e verifica primeiramente, se todos os 

materiais foram enviados, o PT, o PPT, o planejamento semanal e as atividades 

programadas. A seguir revisa cada um checando seu conteúdo e formatação. Verifica 

se estão dentro das normas pré-estabelecidas pela instituição, observa a pertinência 

da aula ao tema proposto, a disposição que a aula esta sendo apresentada, se a 

distribuição do tempo esta correta e se as atividades estão coerentes com os 

objetivos traçados. Observa atentamente a clareza da aula e o entendimento de suas 

propostas. Em outras palavras, ele verifica o quanto a aula está compreensível para o 

aluno, observando a objetividade das indicações e referências e a atribuição de uma 

aula com começo, meio e fim. Efetua também uma revisão ortográfica a fim de 

suprimir possíveis erros de grafia e de digitação. 

As teleaulas e respectivos materiais devem ser disponibilizados ao aluno no 

ambiente SIGA com três dias de antecedência ao dia da aula, portanto existe uma 

preocupação muito grande dos profissionais envolvidos em sua estruturação quanto 

aos prazos. Quando os professores enviam o material no prazo acordado pela 

instituição e de forma completa, isto é, remetem todo o material de uma única vez, o 

trabalho segue seu fluxo lógico e funciona bem. 

Entretanto são inúmeras as dificuldades; muitas vezes o professor não envia a 

teleaula em seu tempo adequado, gerando acúmulo de trabalho aos outros setores. 

Outro detalhe é que muitos professores mandam um material e não mandam os 

outros (por exemplo, mandam a planilha de tempo e não mandam o planejamento). 

Outros planejam atividades com textos e não mandam os textos, com vídeos e não 

mandam os vídeos, ou esquecem de especificar procedimentos importantes para o 

entendimento do aluno do que ele precisa realizar.  

São tantos problemas de estruturação de aula, que as revisoras pedagógicas 

necessitam o tempo todo parar o desenvolvimento de suas atividades para 

providenciar, junto aos professores os materiais e esclarecimentos que estão 

                                                 
4
 O PIM – Plano de Inclusão Metodológica visa preparar o aluno de EAD com os requisitos mínimos 

para que ele possa cursar o ensino a distância, capacitando-o em suas necessidades tais como 
utilização básica do computador, noções de língua portuguesa e outras indispensáveis para a 
realização do curso que escolheu. 
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faltando. Sem contar os problemas de conteúdo, de formatação, de objetividade. 

Nestes casos, os professores são comunicados por e-mail e muitas vezes demoram 

em responder as dúvidas ou atender as solicitações, e o trabalho fica pendente: elas 

não podem encaminhar para os outros profissionais porque ainda faltam dados, e o 

departamento fica parado aguardando os materiais. Durante nossas observações in 

loco observamos que isso acontece frequentemente, porque é grande o número de 

atrasos. Posteriormente chega tudo ao mesmo tempo e eles são obrigados a 

extrapolarem suas horas de trabalho a fim de dar conta de suas responsabilidades. 

Quando terminam o trabalho, elas enviam um email ao professor para que ele 

verifique as mudanças e as aprove. Entretanto, muitas vezes, não há tempo hábil, as 

aulas seguem sem a concordância do professor e com as mudanças que esta 

profissional julgou necessárias de acordo com o padrão de qualidade determinado 

pela instituição.  

 São ajustes pequenos, correções de pontuação, de concordância, de 

localização, de formatação. Quando é necessária uma mudança mais significativa ela 

pára o trabalho e tenta localizar o professor ou um tutor para solucionar sua dúvida, 

muitas vezes faz isso na hora, via telefone, outras vezes tem que aguardar o retorno 

do e-mail do professor, que às vezes só vai acontecer no dia seguinte. 

Estas correções, embora pareçam simples, mudam o sentido para o aluno, 

possibilitam orientá-lo melhor, complementam a informação ou solicitação do 

professor dando melhor entendimento ao aluno de como e o quê fazer. Ex: o 

professor abstrai palavras que dão sentido ao texto, então a assessora analisa e 

completa o sentido. Utiliza-se inclusive mecanismos de conhecimento prévio do perfil 

do professor. “Este é tranquilo, posso mexer,... esse não gosta que mexa, vou 

mandar um e-mail sugerindo a mudança”. “Ah, esse professor eu já conheço sua 

forma de dar aula, com certeza era isso que ele queria dizer” (COLABORADORA E). 

Quando o professor manda textos escritos, então a assessora confere as 

páginas e encaminha para o setor do malote, que vai xerocar e enviar para cada polo 

via malote. Observamos que se o professor manda muito atrasado, é impossível o 

aluno receber em tempo, embora os profissionais da produção de materiais e da 

expedição não poupem esforços para superar o tempo perdido e cumprir o 

cronograma. 

Existe uma preocupação muito grande quanto ao entendimento do aluno 

referente ao quê o professor quer que seja feito. Observa-se que o aluno tem muita 
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dificuldade em acompanhar a aula e entender os comandos, por isso as assessoras 

de produção de materiais didáticos se preocupam muito em colocar as orientações 

detalhadamente. Este cuidado vai permitir que a teleaula aconteça com tranquilidade 

para todos os profissionais envolvidos, porque quando existe algum equívoco o 

aluno, nos polos, questiona, reclama, não entende, então durante a teleaula ou aula-

atividade o número de chamadas via e-mail e via telefone aumenta significativamente. 

Se a orientação não for correta, o aluno se atrapalha e tumultua o trabalho de toda a 

equipe, um erro ou entendimento dúbio desencadeia um número infinito de ligações e 

reclamações.  

Percebemos esta preocupação nas palavras de uma das profissionais:  

 

Eu tento fazer o papel do aluno, se eu não entendo o que o professor 
quer que faça, imagine o aluno, então eu tenho que arrumar, ou 
mandar um e-mail para o professor arrumar, mas às vezes não há 
tempo. (COLABORADORA E) 
 

Os profissionais ficam estressados com os prazos, com as incoerências 

encontradas nos trabalhos dos professores. Muitas vezes não tem tempo para fazer o 

procedimento correto e para não atrasar, mandam de forma não tão desejada. 

Existe um controle em planilhas Excel onde todos acompanham o andamento 

dos trabalhos,. Quando um sinaliza o término de suas atividades, o outro profissional 

já começa a desempenhar suas tarefas. 

Quando as profissionais não conseguem resolver os problemas elas acionam o 

coordenador de produção de materiais didáticos que vai intervir junto aos 

coordenadores de curso, ou diretamente aos professores. Entretanto, muitas vezes a 

pró-reitoria de graduação é informada e envia formalmente uma carta aos professores 

questionando, educadamente, o atraso da entrega dos materiais e informando os 

transtornos causados e possível perda de qualidade dos trabalhos desenvolvidos.  

Quando a aula vem preparada de acordo com as normas e padrões 

solicitados, o trabalho da assessora fica fácil, é super rápido e eficiente: mesmo que 

ela tenha que mudar uma coisa ou outra, de um modo geral, o trabalho é 

desenvolvido com tranquilidade e desenvoltura. 

Quando a revisão é finalizada, é enviado um e-mail ao professor solicitando 

autorização para que as alterações propostas possam ser efetivadas. Em seguida os 

materiais são encaminhados para a edição e produção midiática dos materiais. 
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As preocupações deste setor não se resume apenas aos atrasos de materiais 

dos professores. As profissionais têm consciência que um “click” errado no 

computador repercute em todos os setores e o erro é visto por todos.  Daí o cuidado 

em realizar as tarefas com calma, atenção e muita responsabilidade a fim de não 

comprometer seu trabalho e principalmente o dos outros. 

Os profissionais criam estratégias para tornar o processo mais rápido, sempre 

visando minimizar os problemas e dinamizar o trabalho. Observa-se que existe 

colaboração entre eles e um bom clima de trabalho. 

 

1.5.4 A Equipe de Produção de Materiais Pedagógicos  

 

A seguir o material é encaminhado para a equipe de produção de materiais – 

esta equipe é formada por os Webdesigners, roteiristas de mídias interativas, 

revisores, designer gráfico, diagramadores, capista e ilustrador – As atribuições de 

cada um se misturam e todos exercem um pouco de cada atividade dando um 

refinamento midiático às teleaulas. 

Neste setor temos dois funcionários terminando a graduação e três estagiários 

em mídias digitais. Eles são responsáveis por tornar as informações recebidas pela 

assessoria de produção de materiais didáticos atrativas visualmente dentro dos 

padrões de imagem da instituição. 

Eles recebem o material e vão fazer uma edição das letras, das cores, das 

imagens, da formatação mais adequada. É como se eles se preocupassem com a 

parte cosmética do conteúdo, ou seja, deixá-lo mais bonito, atraente, coerente e 

tecnicamente ajustado às necessidades dos usuários e as normas da instituição.  

O trabalho destes profissionais é realizado apenas sobre o Power Point - os 

slides. Nessa atividade, auxiliam os professores a localizar uma imagem adequada ao 

conteúdo, a criar formatações diferenciadas, verificar se todos os programas estão 

abrindo quando acionados, proceder às adaptações necessárias para implementar os 

atrativos aos conteúdos elaborados pelos professores. 

Nem sempre é uma tarefa fácil. Às vezes um programa gerado em um 

computador não abre no outro; outros não correspondem aos programas, os 

equipamentos não respondem aos comandos, as telas não abrem e eles não 

conseguem realizar os procedimentos - é um trabalho minucioso, requer atenção e 
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paciência.  Nestes casos não há muita justificativa para os problemas: as máquinas 

simplesmente não realizam atividades comuns do dia-a-dia, então eles ficam muito 

tempo tentando resolver. São procedimentos diários que não funcionam, muitas 

vezes porque as máquinas utilizadas pelos professores estão codificadas 

diferentemente das empregadas na instituição. 

Neste setor identificamos um nível de colaboração entre os profissionais 

bastante grande. Quando alguém tem um problema, todos se disponibilizam a tentar 

resolver, “já tentou fazer isso, abriu o programa novamente, traga aqui para a minha 

máquina,” existe muita cooperação,  

O trabalho destes profissionais fica muito complicado quando trabalham contra 

o tempo, porque não é simples colocar as mídias na sequência certa, no tempo certo, 

fazer a edição de imagens, de sons, deixar a teleaula pronta para ser visualizada. Por 

exemplo, quando um professor manda um trecho de filme para colocar na teleaula, e 

o filme não abre de jeito nenhum, então eles tem que entrar em contato com o 

professor e avisar, o professor, por sua vez, não entende, acha que é má vontade do 

técnico. Quando não conseguem falar com o professor eles tem que resolver, então o 

coordenador assume a responsabilidade, pesquisam juntos, tentam achar a solução. 

Outras vezes o professor não especifica quais os minutos do trecho do filme a ser 

colocado, então eles têm que assistir ao filme todo para localizar a parte que o 

professor quer. 

Dessa forma o trabalho requer muita concentração, atenção, porque se eles 

colocarem qualquer coisa fora do lugar ou do tempo certo a aula do professor será 

prejudicada. Quando finalizam o trabalho eles checam tudo novamente para ver se os 

slides estão todos abrindo normalmente e se os anexos também. Após terminarem 

toda a edição, o material teoricamente deveria ser verificado pelo coordenador de 

produção de materiais, mas é inviável, não há tempo suficiente para que este 

profissional verifique todas as aulas, então retorna para o professor que deverá 

verificar e aprovar a finalização do trabalho. 

No cumprimento das regras da UMESP os profissionais teriam quinze dias 

para realizarem estas tarefas, mas às vezes as aulas são enviadas um dia antes de 

serem disponibilizadas para os alunos, então é uma correria contra o tempo, se 

alguma coisa der errada, não há tempo para solucionar, a aula tende a perder 

qualidade.  
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Embora o professor saiba e tenha a orientação para checar a teleaula depois 

que a produção finaliza o trabalho, isso geralmente não acontece, e se sai alguma 

coisa errada os professores não dividem esta responsabilidade com os técnicos,  

 

1.5.5 Auxiliar de Coordenação de Cursos  

 

A sequência do percurso da teleaula, segue para a auxiliar de Coordenação de 

Cursos que irá disponibilizar a aula no sistema SIGA. 

O trabalho neste setor é desenvolvido por duas funcionárias universitárias que 

atendem todos os cursos. Cada uma é responsável por assessorar cinco 

coordenações.  

Cabe a este setor colocar as teleaulas, revisadas pela assessoria de produção 

de materiais didáticos e pelos Webdesign, na plataforma SIGA dos cursos de EAD. 

Todos os materiais relacionados a teleaula que são formatados em diferentes 

programas, Power Point, Word, Excel ou outros serão transformados em PDF, pelo 

Adobe Reader. O Adobe Reader é um programa que copia toda a informação de 

forma idêntica, mas que impossibilita qualquer alteração. Ou seja, o aluno ou o 

professor ou qualquer outra pessoa não consegue proceder a modificações em seu 

conteúdo ou forma. O objetivo é justamente manter o material preservado e livre de 

qualquer tipo de manipulação, assim como propiciar a preservação dos direitos 

autorais dos professores. 

As aulas devem ser disponibilizadas no SIGA três dias antes da realização da 

teleaula. Isso inclui o planejamento, as atividades, a avaliação e os slides, todos já a 

extensão PDF. O cuidado na preparação desse processo é bastante grande e de 

muita responsabilidade - tudo deve ser formatados nos padrões institucionais e 

esteticamente bem elaborado para a apresentação final. Esse material será gravado 

e disponibilizado em DVD para os alunos, e posteriormente arquivado na biblioteca 

digital dos cursos. 

Todos os itens devem ser checados para que não se corra o risco de uma ou 

outra atividade não funcionar na hora da teleaula, por exemplo, um fórum não abrir ou 

um trecho de filme. Quando passam o material de um programa para outro há o risco 

de danificá-lo ou perdê-lo. Isso pode ocorrer por um problema de codificação ou 

manuseio indevido, ou até por problemas técnicos da máquina. Existem problemas de 
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ajustes de computadores também: um simples atraso no horário dos computadores 

nos polos ou nas casas dos alunos faz com que a teleaula não abra nos sistemas. 

Tudo é milimetricamente planejado e cronometrado. 

Quando todo o material está pronto, ele é disponibilizado para os alunos. 

Existe uma preocupação grande quanto ao atendimento dos prazos de publicação 

das aulas no SIGA. Conforme já foi dito, elas devem ser apresentadas aos alunos 

com três dias de antecedência e normalmente os prazos são respeitados, mas há 

grande desconforto quando os materiais chegam atrasados e requerem uma 

agilidade maior em sua elaboração, pois acabam ficando mais susceptíveis a erros. 

Observa-se que o erro representa uma ansiedade muito grande, uma vez que 

dimensiona a questão em progressão geométrica para todos os polos e alunos. É 

imperioso um trabalho atento e criterioso a fim de não comprometer a credibilidade de 

todo o processo.  

Além desta importante função, o setor cuida da elaboração dos diários de 

classe e controle de faltas que são enviados aos polos. Procedem ao atendimento de 

professores, registro de frequência e demais solicitações dos coordenadores, 

disponibilizando informações aos alunos, monitores, professores e polos. É nesta 

área de trabalho que são intermediadas as informações junto à secretaria acadêmica 

dos cursos. 

A assessoria da coordenação de cursos conta com um sistema de controle de 

envio de tarefas, contendo pastas individuais para cada professor e respectivas aulas.  

Após a finalização de todos os materiais, a teleaula segue para sua execução 

final com apresentação ao vivo pelo professor temático e suporte de vários outros 

colaboradores. 

 

1.5.6 Os Estúdios  

 

 A teleaula acontece ao vivo em um dos estúdios da instituição. Existe um 

estúdio específico para a EAD, no mesmo prédio, e a EAD também utiliza o estúdio 

da faculdade de comunicação que funciona em outro local. As aulas são revezadas 

com as aulas-atividades. Enquanto um professor utiliza um estúdio para apresentar a 

teleaula, outro curso realiza a aula-atividade e depois eles trocam. 

Para a filmagem da teleaula são requeridos diversos profissionais: 
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01 – O professor – já de posse do material a ser apresentado. Ele entra no 

estúdio e ministra sua aula; 

02 - O Tutor – disponibiliza o suporte ao professor, acompanhando todo o 

Chat. É por meio do Chat que ocorre a comunicação entre o estúdio e as salas de 

aula nos polos. O tutor é o interlocutor entre professores e alunos. É ele que orienta 

as atividades e dá o feedback ao professor de como os alunos estão recebendo a 

aula; 

03 – Operadores de câmera – realizam a filmagem da teleaula; normalmente 

trabalham em dois profissionais; 

04 – Cronometrista – controlam o tempo de cada bloco da aula, com base no 

plano de tempo fornecido pelo professor quando do envio dos materiais ao setor de 

produção da teleaula.  Cada professor utiliza-se de uma metodologia de utilização do 

tempo que vai sendo informada pelo cronometrista ao tutor, que envia um slide ao 

professor, comunicando o tempo que lhe resta para terminar a aula. A aula não pode 

acabar antes nem depois do tempo determinado, ela tem que acabar no tempo 

planejado. 

05 – Técnico de vídeo e de som – Acompanham todos os passos da filmagem 

da aula, orientam os câmeras, fazem a edição de cortes, introdução das mídias e 

checam os equipamentos. 

06 – Diretor do estúdio – responsável pelo desenvolvimento das operações 

dentro do estúdio e de sua respectiva qualidade. Acompanha e orienta as atividades 

dos profissionais envolvidos antes, durante e depois da filmagem das aulas. 

 

O trabalho do diretor de estúdio é anterior à aula, e começa com a capacitação 

dos professores. Ao optar pela prática televisiva na apresentação da teleaula, a 

instituição necessitou preparar seus professores para desempenharem estas 

atividades com propriedade. A teleaula é como se fosse qualquer programa de 

televisão gravado ao vivo, não pode ter erros, pois não é um programa que se edita e 

se cortam os erros ou pode-se regravar a parte que ficou errada. Se sair errado, vai 

repercutir na hora lá na sala de aula dos polos regionais. 

Esta capacitação é fundamental para o êxito do projeto, porque lidar com o 

conteúdo e preparar o material já é uma prática realizada pelos professores, se eles 

têm alguma dificuldade com a tecnologia é fácil recorrer aos técnicos de produção, 
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entretanto enfrentar as câmeras parece ser complicado, gera muita insegurança 

porque eles não estão acostumados com esta prática. Por mais experiente que o 

professor seja, quando entra em frente às câmeras ele “trava”, ele comete erros de 

dicção, repete expressões frequentemente, é necessário ir orientando, treinando. 

A orientação não é simplesmente técnica das práticas televisivas, mas também 

emocional, procurando elevar a autoestima, transmitindo confiança e fortalecendo a 

segurança que você precisa ter em frente às câmeras. 

Os professores de um modo geral acatam suas orientações e depois vão 

criando suas próprias dinâmicas. Eles compreendem que existem limitações técnicas 

para a transmissão televisiva e começam a colaborar para que os resultados sejam 

satisfatórios e para que sua aula também fique cada vez melhor. 

É um processo que envolve muita gente, muita movimentação, uma operação 

muito dinâmica que requer atenção e concentração de todos. Os processos são todos 

criados e desenvolvidos pelo diretor de estúdio que afirma:  

 
é necessário dirigir o tempo, os cortes, as imagens, as pessoas, as 
câmeras, tudo tem que ser muito dinâmico, você não pode perder a 
atenção do aluno, porque a ação estimula a interatividade que é 
fundamental na teleaula. (DEPOIMENTO O) 

 

 

Este trabalho requer também dar suporte ao professor, passar segurança, 

apoio, dar feedback da aula, da receptividade, do que pode ser melhorado, 

diversificado, sempre visando o melhor desempenho de todos. 

O trabalho de observação e análise das entrevistas nos possibilitou identificar 

que as teleaulas são geralmente muito bem elaboradas, os professores são bem 

preparados e as pessoas de um modo geral são muito estimuladas para 

desenvolverem um bom trabalho. Percebemos que existe uma preocupação muito 

grande com a qualidade da teleaula. 

Quando os professores entram no estúdio, dificilmente ficam sabendo o que 

está acontecendo do lado de fora, na antessala do estúdio e nos polos. A menos que 

ocorra algum problema mais grave, eles são informados via slides pelos tutores, mas 

normalmente os tutores contemporizam as situações e resolvem sozinhos as 

eventuais dificuldades. Existem professores que se interessam muito pelo que foi 

falado nos Chats, alguns até pedem aos tutores que enviem para eles via e-mail. 

Outros não se preocupam tanto. 



106 

A teleaula é ao vivo, não há improvisação, tudo é muito planejado e 

cronometrado, há rigidez de procedimentos e normas a serem seguidas por todos os 

profissionais envolvidos. O objetivo de se trabalhar ao vivo é estar mais perto possível 

do aluno, percebendo suas sensações e impressões e podendo dar uma atenção 

mais direcionada. Por outro lado é difícil ter um feedback do que o aluno sente na 

hora, portanto é impossível, como no presencial, redimensionar a aula por algum 

motivo: é necessário se restringir estritamente ao que foi planejado. 

O papel do tutor parece-nos fundamental para o sistema de teleaula ao vivo, 

pois ele faz a intermediação dos processos educativos. Entretanto ele precisa estar 

preparado, ter estudado a aula, acompanhado os slides, conhecer o conteúdo, caso 

contrário, ele pode até atrapalhar a aula do professor.  

1.5.7 O Monitor dos Pólos Regionais  

 

Nesse mesmo momento a teleaula chega aos polos regionais e fundamenta-

se, em nosso ponto de vista, no expressivo trabalho do monitor de polo, que atua 

como mediador durante a transmissão da teleaula, no decorrer da aula-atividade e 

também em outros momentos do processo educativo a distância, à medida que é 

solicitado pelos alunos. 

As teleaulas chegam às salas de aulas dos polos de EAD e são mediadas 

pelos monitores de aprendizagem, que são diretamente subordinados aos 

coordenadores dos polos e seus respectivos mantenedores. 

O Monitor de aprendizagem é o profissional contratado pelo polo regional para 

acompanhar e assessorar tecnicamente os alunos, auxiliando-os como facilitador e 

orientador do processo pedagógico. É um profissional graduado em sua área de 

atuação e recebe uma capacitação da instituição gerenciadora do processo de EAD 

da UMESP. 

A capacitação é de caráter geral para todos os monitores de diferentes polos e 

aborda as questões de instrumentação tecnológica para o SIGA, posturas exigidas 

para o monitor com relação aos alunos, com os demais profissionais e a instituição, 

normas e procedimentos operacionais e utilização das ferramentas tecnológicas. 

Segundo as diretrizes para a construção dos projetos pedagógicos da 

instituição, os monitores devem ajudar o educando a superar obstáculos à 
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aprendizagem e dar retorno crítico sobre as atividades realizadas. Precisam estar 

disponíveis nos momentos síncronos e assíncronos previstos nos Planos de Ensino. 

Os monitores são responsáveis por acompanhar junto aos alunos a 

apresentação das teleaulas nos polos de EAD. Eles fazem a interlocução entre os 

alunos e os tutores na sede da instituição durante as teleaulas e também 

posteriormente ao desenvolvimento das atividades. Cabe a ele auxiliar na preparação 

dos recursos tecnológicos que serão utilizados nas aulas presenciais, no 

encaminhamento de propostas, dúvidas e sugestões, assim como registrar as 

presenças às aulas. 

Uma das funções mais importantes do monitor de aprendizagem em nossa 

concepção de análise é propiciar o estímulo necessário ao aluno no processo de 

ensinoaprendizagem, motivando-o aos processos de desenvolvimento do 

conhecimento e alicerçando seu comprometimento com sua formação acadêmica.  

Cabe ao monitor otimizar a comunicação entre os professores, tutores e alunos 

na aula presencial, na aula-atividade, nos chats, fóruns e demais encontros virtuais 

ou presenciais. Deve também incentivar as relações intergrupais entre os alunos, 

ampliando os focos de conhecimento e aprimorando as relações interpessoais.  

O monitor de aprendizagem deve estar atento ao intercâmbio de informações 

entre a instituição e o polo e bem articulá-las em função dos melhores resultados para 

o processo de ensino aprendizagem dos alunos. 

Neste contexto, a teleaula chega ao aluno nas salas de aula dos polos 

regionais. Cada sala é disposta de acordo com as normas institucionais da UMESP. 

Dispõem de carteiras universitárias e um sistema de projeção das aulas que são 

recebidas via satélite. 

A qualidade do material tecnológico utilizado é variável havendo alguns 

problemas de imagem e de som. Cada turma deve ter também outra sala com 

computadores, na proporção de um para cada cinco alunos, onde serão realizadas as 

aulas-atividade. 

Ao assistir a teleaula, os alunos não demonstram ter a percepção da carga de 

trabalho exigida para a operacionalização da mesma. Manifestam um reconhecimento 

pela capacidade profissional dos professores, mas não nos pareceu que reconheçam 

a importância e a finalidades de uma teleaula ao vivo. 
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Notamos por meio do feedback das entrevistas que o corpo discente não 

reconhece a estrutura organizacional da UMESP, nem a estrutura organizacional do 

polo, portanto confundem as atribuições e a hierarquização dos procedimentos. 

Os alunos nos evidenciaram identificar no monitor de aprendizagem seu maior 

elo de apoio e confiança. Recorrem a ele para a resolução de seus problemas. 

Manifestam relacionamento com os monitores via SIGA e sentem-se satisfeitos com o 

feedback dado pelos mesmos. 

Observamos que os alunos dos cursos de modalidade a distância enfrentam 

alguns dos mesmos problemas vivenciados no ensino presencial. Apresentam 

dificuldades com a heterogeneidade da turma, com a conversa, com o nível de 

interesse de cada um, com os objetivos de cada um, com a infraestrutura física das 

salas e dos equipamentos, e até com a didática utilizada pelos professores.  

Mas qual é o papel do aluno na EAD? É uníssona a importância atribuída ao 

aluno no Ensino a Distância: tanto os profissionais envolvidos no processo como os 

próprios alunos reconhecem que se não houver esforço, empenho, disciplina e 

responsabilidade não há como acompanhar e concluir o curso. 

O aluno denota a percepção que é mais cômodo poder estudar de sua casa, 

mas tem consciência que se não realizar as tarefas com afinco, estudar os conteúdos 

propostos, realizar as tarefas e se dedicar bastante não terá bons resultados, pois as 

cobranças existem e ele tem que dar conta das avaliações e respectivas médias de 

aprovação. 

Para realizar a produção de uma teleaula é indispensável contemplarmos 

neste trabalho os caminhos paralelos que complementam e são fundamentais para 

sua concretização. A coordenação dos cursos desempenha papéis importantíssimos 

no contexto da EAD e denotam uma ressignificação das funções gerenciais e 

pedagógicas que normalmente desempenham no ensino presencial. 

Embora o coordenador do curso não esteja operacionalmente envolvido na 

elaboração da teleaula, sua atuação é fundamental, principalmente quando 

relacionada à qualidade de sua realização. 

1.5.8 Coordenador de um Curso a Distância  

 

Segundo as diretrizes da instituição para a elaboração de projetos 

pedagógicos para os cursos de EAD, o coordenador de curso deverá gerenciar o 
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planejamento, organização, execução e avaliação de seus cursos, equipe de 

professores e colaboradores integrando todos os processos de seu curso. 

Ressaltamos que nossas observações no limiar de nossa pesquisa 

diagnosticaram que as atividades e funções desempenhadas pelos coordenadores de 

curso são perfeitamente realizáveis quando falamos dos cursos pequenos, com 

poucos alunos. Mas quando falamos de cursos maiores, não só as atividades do 

coordenador como de seus colaboradores ficam sobrecarregadas. Observamos que 

por mais empenho que os profissionais tenham, é impossível acompanhar todos os 

processos requeridos na EAD quando o número de alunos é superior a média 

esperada.  

O fluxo de decisões concentra-se no coordenador que deve administrar 

diversos focos de problemas, de ordens diversas; são problemas burocráticos, 

pessoais, de alunos, de professores, de materiais, de recursos tecnológicos, de 

infraestrutura e principalmente os que envolvem as relações entre os alunos, 

professores, tutores, monitores e demais agentes do processo.  

O papel do coordenador na modalidade a distância não se apresenta 

divergente do presencial, mas requer um contato mais próximo com os processos, 

mais presente, mais colaborativo. Talvez isso se justifique pelo fato do curso ainda 

estar em processo de formação, de construção. Ainda não há nenhuma turma 

formada, então muitos procedimentos são novos, ainda não se efetivaram e exigem 

um acompanhamento mais específico e direto.  

Percebemos isso no contato com os alunos, o cuidado e atenção dispensada 

ao aluno que não entrega a tarefa, ou que não participou do fórum, é um 

acompanhamento bem de perto realmente; a mesma coisa com o professor; existe 

muita participação na elaboração das teleaulas, dos guias de estudo, nas avaliações 

e em todas as atividades de um modo geral. O depoimento abaixo ilustra bem esta 

realidade. 

 
Aqui tudo passa pelo coordenador; de você verificar o que está sendo 
proposto na atividade, se aquilo é viável ou não é, se os alunos 
querem um retorno do professor e o professor esqueceu-se de dar o 
retorno. Tudo vem para o coordenador: cobrar os professores para 
que enviem nos prazos as provas, controlar o envio de material toda 
semana, fazer as reuniões de planejamento, pensar no cronograma, é 
uma carga de trabalho bastante grande. E ter um curso funcionando 
nacionalmente, você tem não sei quantos polos, alunos de vários 
lugares, tem noite que eu passo ligando para os polos para saber se 
está tudo bem, para falar com um aluno ou outro, saber por que um 
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aluno sumiu, porque que não está enviando as atividades...São coisas 
que no presencial o coordenador não faz: ele não fica atrás de aluno, 
até porque tem um suporte no presencial que no EAD é mais enxuto. 
Então eu não tenho uma secretária só para o meu curso, eu tenho, 
mais ela cuida do meu e dos outros cursos, então ela não está o 
tempo todo para que eu possa ficar pedindo para ela ligar para as 
pessoas. O coordenador acaba assumindo um papel forte, e tem que 
ter o tempo todo uma visão global do semestre, do curso, das 
avaliações, do aproveitamento do aluno, enfim” (COORDENADORA 
D, 2008) 
 

 

É necessário também estar atento ao que acontece no setor de produção de 

materiais didáticos, auxiliá-los e complementar as informações necessárias. 

Um dos principais desafios dos coordenadores de curso é lidar com os prazos. 

Na EAD o planejamento é rigoroso, tudo é muito organizado, cada tarefa tem o seu 

tempo certo para acontecer, mas infelizmente as relações com seres humanos não se 

estabelecem de forma sempre satisfatória, e lidar com a imprevisibilidade humana 

requer habilidades muito específicas.  

Acreditamos que a principal tarefa dos coordenadores seja justamente 

administrar as relações entre professores, alunos, tutores, monitores, e equipe 

multidisciplinar, possibilitando um desenvolvimento harmônico e potencialmente 

satisfatório para o cumprimento das metas e objetivos traçados. 

Outro importante papel na organização dos processos educacionais na EAD é 

o Coordenador de Equipe de Produção de Materiais Didáticos. 

 

1.5.9 O coordenador de Equipe de Produção de Material Didático  

 

É o responsável por toda a organização, gerenciamento e operacionalização 

das atividades desenvolvidas neste departamento. É aqui que os conteúdos 

elaborados pelos professores ganham cores, formatação e padronagem institucional. 

É neste setor que os processos para produção do material didático foram 

cuidadosamente desenvolvidos até atingir o patamar que se encontram hoje. 

Alicerçar todos os processos garantindo qualidade e eficiência exigiu muita dedicação 

e competência técnica. É importante escolher bons profissionais que saibam trabalhar 

com criatividade e bom senso para encontrar soluções positivas e bem sucedidas. 

O coordenador tem como principal função gerenciar os problemas técnicos, 

que são inúmeros no dia-a-dia do desenvolvimento dos trabalhos e formar a ponte de 
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ligação entre a tecnologia e os processos pedagógicos em conjunto com os 

coordenadores de curso.  

Neste setor são gerenciados todos os técnicos de produção que executam 

trabalhos para todos os cursos de graduação, inclusive a alimentação dos sites, e 

criação de páginas, imagens, fotos, logos, diagramação de apostilas, livros e demais 

produções necessárias para compor os requisitos necessários para os cursos de 

EAD. 

 

1.5.10 Suporte Técnico  

 

Dando apoio e procedendo ao encaminhamento de soluções para todos os 

tipos de problema o Setor de Suporte Técnico da EAD visa atender aos alunos, 

monitores e outros profissionais que tenham algum tipo de problemas ou dúvidas a 

serem esclarecidas. O objetivo é tentar resolver de forma rápida e prática pequenos 

transtornos e orientar procedimentos simples. O atendimento é feito via telefone e 

funciona nos períodos manhã, tarde e noite. 

Todos os problemas são triados neste setor e distribuídos conforme as 

competências necessárias. A ideia é resolver o problema na hora, caso contrário eles 

terão que ser encaminhados via e-mail para os setores competentes. Por exemplo, se 

o aluno tem uma dúvida que pode ser sanada pelo tutor e ele esta presente na 

instituição, então a atendente chama o tutor na hora, caso ele não esteja então o 

aluno é orientado a enviar um e-mail ao tutor ou ao professor. 

As profissionais têm contato com todos os setores e se não souberem 

esclarecer qualquer questão, buscam as informações para dar os esclarecimentos 

para os alunos.  

As ligações são de todas as ordens: sobre processo seletivo, matrículas, 

alteração de senhas, problemas com senhas, problemas com o sistema, com o site. 

Elas fornecem informações detalhadas de como entrar no sistema, passo–a-passo de 

algum problema técnico. Tudo é registrado em planilhas de atendimento. Um tipo de 

planilha é chamada de tráfego, onde são registradas todas as ocorrências, todas as 

chamadas recebidas.  

Outra planilha é específica para alunos onde são registrados todos os 

problemas. É realizada uma tabulação das dificuldades e assim vai-se criando 
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melhores soluções. Quando não conseguem resolver as questões na hora, elas são 

registradas e enviadas por e-mail para os departamentos responsáveis.  

Existem muitas dificuldades com alunos que não sabem mexer no sistema. As 

profissionais são muito pacientes. Ensinam passo-a-passo os procedimentos, 

esperam as telas dos computadores dos alunos abrirem e vão explicando onde clicar, 

onde registrar, e como fazer. Elas têm acesso às aulas e podem orientar os alunos 

quanto aos procedimentos.   

Acontecem também muitos problemas de máquina, de configuração, dos 

equipamentos dos alunos, por isso muitas vezes o aluno não consegue se comunicar. 

Aí não tem jeito: por mais esforço os colaboradores do setor de apoio técnico não 

conseguem resolver a dificuldade do aluno. 

Os problemas financeiros não são resolvidos por este setor. Os alunos são 

orientados a enviar por e-mail para o setor financeiro. 

O setor conta com um gerente, duas funcionárias que trabalham pela manhã e 

tarde, uma estagiária pela manhã, duas à tarde e três à noite. Elas não têm outro tipo 

de serviço burocrático, somente o atendimento telefônico.  

Existem alguns problemas de comunicação entre os polos e às vezes o aluno 

é orientado pelo polo de forma errada, o que acarreta um desentendimento entre o 

aluno, o polo e a UMESP. Os alunos resolvem muitos serviços via Portal, parece ser 

bem eficiente o sistema. Existe uma senha individual do aluno que deve assumir a 

responsabilidade por sua utilização. 

 

1. 5.11 Setor de Apoio aos Polos Regionais  

 

 Outro setor relevante à construção dos processos na EAD e que caminha na 

execução paralela das teleaulas é o Setor de Apoio aos Polos Regionais. É nesse 

setor que são implementados as atividades de apoio aos polos que procedem a 

interlocução deles com a instituição. 

Os polos regionais são gerenciados pelo setor de apoio aos polos e as 

atividades desenvolvidas recebem todo o alicerce e padronização da instituição. Além 

destas funções o setor de apoio aos polos também é responsável por oportunizar a 

implantação de novos polos.  
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A instituição é procurada por empreendedores que manifestam interesse em 

tornarem-se polos regionais de EAD, então o setor de gerenciamento de polos afere a 

idoneidade do interessado, verifica o local a ser implantado o polo, a viabilidade de 

recursos financeiros e outras formalidades. A partir daí, elabora um relatório que é 

apresentado à reitoria para aprovação. Após aprovado, o setor fornece todos os 

subsídios e assessoramento necessários – abertura, funcionamento, 

operacionalização de processos - buscam acompanhar os polos no sentido de 

aculturá-los ao padrão da instituição, a sistematização do trabalho, aos contatos de 

cada departamento.  

Para tornar-se um polo é necessário ser uma empresa jurídica – escolas, 

associações, igrejas, e/ou investidores – eles abrem uma empresa normal e como 

não são certificadores, não têm responsabilidade educacional, quem atesta a 

autorização dos cursos é a instituição mantenedora destes. 

O polo é um parceiro, e recebe inicialmente verba para a divulgação do curso. 

Normalmente o polo e instituição mantenedora dividem os custos, apenas no começo, 

depois os polos começam a se auto-sustentarem.  

O material de divulgação é distribuído em cotas para cada polo: se o polo 

deseja mais material, a instituição disponibiliza a mídia e eles fazem a impressão ou a 

vinculação da mesma. Podem individualizar o material apenas colocando o nome do 

polo e seu endereço. O restante deve ser tudo padronizado. Qualquer alteração deve 

conter a autorização da instituição. A criação da mídia é de responsabilidade da 

UMESP e deve ser respeitada pelos polos de forma padronizada.  

Os polos são abertos por investidores e outros interessados, e a 

responsabilidade pela instalação do polo é deles mesmos; a instituição apenas dá as 

orientações e suporte de equipamentos, recebe porcentagem de 35% sobre os 

valores das mensalidades escolares. Se há inadimplência, esta também é repassada 

aos polos.  

A estrutura organizacional do polo é de sua responsabilidade e não tem 

nenhum vínculo administrativo com a UMESP. A estrutura do polo é do mantenedor, 

que às vezes é o coordenador, monitores, e recepcionistas, ou secretárias, 

dependendo da estrutura e necessidade de cada polo. 

A parte acadêmica dos polos é toda realizada na UMESP. O registro 

acadêmico, controle de faltas – é junto com o presencial – o levantamento de faltas, o 

preenchimento dos diários são feitos pelas assistentes de coordenação da EAD. 
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Outros requerimentos são feitos pelo portal e realizados pela secretaria acadêmica 

geral. 

Os grupos coorporativos têm realidades diferentes e formas diferentes de lidar 

com a administração. A comunicação é diferente, então é necessário muita 

assistência e persistência para ir se afinando o relacionamento e padronizando os 

critérios de organização e funcionamento. 

 A UMESP, objeto desta pesquisa, é uma instituição confessional e tem 

padrões diferentes das empresas apenas mercadológicas. Apresenta, portanto alguns 

princípios e valores que devem ser respeitados pelas empresas parceiras. Quando 

isso não acontece, existe a possibilidade de um descredenciamento por parte da 

instituição mantenedora.  

O investimento é feito pelo polo e a UMESP verifica o padrão necessário para 

o funcionamento, avalia a instalação e o local, que sempre deve estar de acordo com 

o padrão exigido pelo MEC. Há instituições que praticam a EAD de forma 

diversificada, totalmente fora dos padrões. A proposta desta instituição é qualitativa, 

com teleaulas ao vivo e com uma estrutura pedagógica de alto nível. 

No setor de apoio aos polos funciona a seção de despacho de materiais que 

conta com uma funcionária e dois aprendizes – despacham todo material impresso, 

quando o material é sigiloso (por exemplo, as provas), eles tiram cópia, colocam o 

número de alunos respectivos por turma, envelopam, lacram o envelope, etiquetam e 

enviam via malote – enviam também textos de apoio, DVD, livros, ou qualquer outros 

materiais que componham as aulas dos professores. 

Os polos devolvem os materiais também por malote. Às vezes surgem 

problemas de comunicação – quando envia uma coisa e o polo diz que não recebeu – 

mas como tudo é protocolado, existe o controle de tudo que sai e entra.   

A maioria dos problemas resume-se ao atraso do envio de materiais pelos 

professores. O setor necessita do material com antecedência porque ele leva tempo 

para chegar ao polo, às vezes até dois dias, existe todo um procedimento para o 

envio do material, um tempo mínimo necessário. 

Além das provas e dos materiais enviados pelos professores, este setor 

também envia todo o material de divulgação para os polos, conforme o depoimento 

da colaboradora: “É tudo enviado por aqui, a gente tem que trabalhar com o tempo do 

malote e com o tamanho também, já teve problemas com um trabalho que a 

pedagogia pediu e não cabia na sacola do malote, foi complicado”. 
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Dessa forma finalizamos a descrição dos processos realizados no percurso de 

uma teleaula, seus agentes e respectivos intercâmbio de funções e ações e 

partiremos para o entendimento e análise das relações interpessoais na construção 

da EAD. 

 

1.5.12 A Pró-Reitoria de EAD 

 

 A Pró-reitoria de EAD é responsável pela estruturação e gestão dos processos 

administrativos e acadêmicos dos cursos na modalidade a distância. Diretamente 

ligada à Pró-reitoria de EAD encontram-se a assessoria pedagógica e a gerência de 

desenvolvimento de cursos que programam, administram e avaliam todos os 

processos desenvolvidos na EAD da UMESP. 
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CAPÍTULO 4 - AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA CONSTRUÇÃO 

DA EAD DA UMESP 

 

 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.  

É indubitável perceber que adentrar nos universos particularizados de grupos 

de trabalho e de relações sociais nos desvelou múltiplas possibilidades de perceber o 

homem em sua complexidade de visões, linguagens e emoções. Diagnosticá-los em 

seus papéis específicos atrelados aos seus contextos particularizados nos remeteram 

a uma intensa reflexão de nossos próprios posicionamentos frente às relações que 

implementamos cotidianamente. 

Objetivando o estudo das relações interpessoais na construção da EAD da 

UMESP, já caracterizada no capítulo três, sob um enfoque multirreferencial e 

etnometodológico, estaremos concentrando nosso enfoque no percurso da teleaula, 

desde sua elaboração até sua transmissão ao polo educacional. Vale salientar que 

inúmeros são os processos que acontecem paralelamente a este percurso, mas 

entendendo que a fundamentação metodológica do trabalho com a EAD da UMESP 

está diretamente relacionada à sua construção e operacionalização, julgamos 

importante destacar seus caminhos e conjecturas e evidenciar a forma como as 

relações interpessoais se estruturam e acontecem neste contexto. 

Na análise do percurso da teleaula, podemos observar que a equipe é 

composta por diferentes profissionais, dispostos hierarquicamente na estrutura 

institucional. Suas formações acadêmicas são diversas assim como suas titulações. 

As titulações dos professores temáticos e coordenadores de curso variam em função 

dos cursos, mas em sua maioria são mestres e doutores. Na função dos tutores 

atuam os especialistas, mestrandos e alguns mestres. A coordenação e assessoria 

de produção de materiais didáticos e os monitores dos polos são graduados, 
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especialistas e mestrandos. O restante da equipe de produção são graduandos e 

exercem a função de estagiários trabalhando nas atividades de apoio. 

Observa-se que, embora exista uma nítida divisão de equipes no 

desenvolvimento do trabalho na EAD da UMESP, a saber, a pedagógica e técnica 

operacional, realiza-se uma conexão desenvolvida estrategicamente pelos 

assessores pedagógicos, coordenadores de curso, gerentes de desenvolvimento de 

cursos e coordenadores de produção dos materiais didáticos na consecução dos 

resultados. O coordenador de produção de materiais didáticos faz uma afirmação que 

exemplifica este conceito de equipe: 

 

Tem momentos que você tem que tomar decisões para as coisas 
acontecerem; às vezes esta decisão é uma combinação minha com o 
coordenador, com o tutor. Para resolver os problemas, eu, em 
conjunto com os coordenadores resolvo todos os problemas que 
surgem no dia-a-dia. (COORDENADOR G, 2008) 

 

Estes profissionais que atuam em nível diretivo são responsáveis pelo 

encaminhamento dos procedimentos de acerto e de ajustamento nos processos 

educativos dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Observa-se que na equipe 

técnica, somente o cargo de assessora de produção de materiais didáticos dos 

cursos de pedagogia, letras, educação física, teologia e ciências sociais tem 

formação ou experiência pedagógica, os demais apresentam formação em mídias 

digitais, em comunicação ou administração. 

Já na equipe pedagógica, observamos que independente da área de formação 

acadêmica todos apresentam uma experiência escolar significativa, atuando na 

docência, coordenação ou administração do ensino presencial. 

Nossas observações demonstraram que embora as equipes consigam 

desenvolver a bom termo suas responsabilidades e que todos os profissionais 

envolvidos tenham consciência da importância do trabalho integrado, verificamos que 

a maioria não tem conhecimento de todos os processos e que dominam 

especificamente as partes correspondentes ao seu trabalho ou na melhor hipótese de 

seu setor. As justificativas são diversas e explicitam nitidamente as perspectivas de 

entendimento individual e a falta de ajustamento coletivo. 

 

Conheço, agora eu conheço, quando eu não trabalhava aqui com 
material didático , quando eu era só tutora, eu conhecia o trabalho 
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interno do grupo, eu sabia como o professor preparava a aula. Com os 
tutores e o coordenador, eu sabia que aqui um criava, outro ajudava 
na produção, mas eu não entendia que a dinâmica era tão grande 
assim. Você sabe, escutava mais ou menos como era, mas você não 
sabe como é, porque não toma como seu, porque não está vivendo a 
prática. Quando eu entrei aqui eu vi, nossa, como é complicado este 
trabalho (COLABORADORA E, 2008) 

 

Nesta fala, observamos que quando o profissional muda de função e começa a 

fazer parte de um novo grupo de colaboradores e realmente passa a conhecer os 

processos de forma plena, acaba por valorizá-lo, a reconhecê-lo, a entender suas 

dificuldades, sensibiliza-se pelo trabalho do outro e muda sua amplitude de 

entendimento. Quando a colaboradora afirma, “você não toma como seu” nos remete 

a uma ideia de não pertencimento, de menos importância no processo. 

Este outro profissional quando perguntado a respeito do conhecimento dos 

processos operacionais desenvolvidos na EAD da UMESP responde: 

 

Grosso modo sim, grosso modo posso dizer que sim, como tutor eu 
tento exercer essa função de uma maneira menos preocupada com os 
funcionamentos possíveis, porque nossa demanda não nos permite 
muita flexibilidade para entrar em todos os processos técnicos e 
tecnológicos daqui. Além disso não é um problema o não domínio, 
então, às vezes, até certo distanciamento com outras áreas de 
funcionamento da EAD é positivo, até porque os funcionários são 
sempre muito solícitos com a gente. (PROFESSOR TUTOR B, 2008) 

 

 Neste caso o profissional se enxerga sobrecarregado pelas funções e opta por 

não conhecer os outros processos. Evidencia-se, portanto que independentemente 

da carga de trabalho dos colegas ele reconhece apenas a seu desequilíbrio de 

funções. E os outros? Será que também não são sobrecarregados? 

O monitor de um polo de Educação a Distância responde: “Lá, não, só daqui”. 

Ele se refere que só conhece os processos realizados no polo, na sede da UMESP, 

não tem domínio de como as coisas acontecem. Nota-se, portanto que ele não os 

valoriza uma vez que não os reconhece como importantes, mas valoriza os do polo 

porque sabe exatamente de suas dificuldades e do dispêndio de energia exigidos 

para sua realização. 

De um modo geral o que observamos é que justamente por não 

compartilharem da realidade profissional de outros setores existe uma tendência a 

não reconhecerem a importância do trabalho desenvolvido pelo próprio agente. As 
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falas abaixo demonstram como o pronome “eu” é utilizado com frequência por 

diversos profissionais. 

 

Importante porque eu tenho quase 300 alunos, eu tenho o polo mais 
importante da pedagogia. (PROFESSOR TUTOR A, 2008) 

 
Meu trabalho materializa o trabalho de todo mundo, então os slides 
que a produção fez, o pessoal só vai ter conhecimento quando eu 
colocar, então eu materializo, eu visualizo todo o material para todo 
mundo, então se eu não fizesse esse trabalho , quem faria isso? 
Ficaria tudo aí, então o principal de meu trabalho é depois que todo 
mundo viu tudo, eu dou a maquiada final, vou passar o detalhe final, e 
isso fica visualizado para todo mundo, no site, a formatação, o 
capricho que você tem que colocar na aula, gerar arquivo direitinho. 
Eu posso comprometer o trabalho de todos se eu publicar uma coisa 
mal feita, desorganizada, apagar alguma coisa errada, comprometer o 
trabalho de quem fez anteriormente. (COLABORADOR H, 2008) 

 
Eu acho que, aqui nós somos divulgadores, mais ou menos, quem faz 
o controle são os professores, coordenadores, a assessoria 
pedagógica, que montam todo o conteúdo, mas quem transforma o 
material é a produção, é a produção que manda. A equipe de 
produção que faz isso ser visualizado, só veem a teleaula, se a gente 
faz do jeito certo para ser vinculado, só veem o vídeo se nós 
transformarmos o vídeo e o colocamos na Internet, no link certo, do 
jeito certo, e tal, e eles só tem os materiais diferenciados se nós 
disponibilizamos isso. (COLABORADOR F, 2008) 

 
 

 Eu acho que é um grande papel, assim você atua estimulando estas 
meninas, mostrando para elas que não é brincadeira e mesmo que 
fosse brincadeira, a gente sabe que tanto o curso de EAD como no 
presencial a pedagogia é um curso que deixa a desejar, e muito. 
Deixa a desejar, a gente sabe aí na ponta quantos profissionais saem 
bem informados, que saem com o mínimo de visão da prática, que 
tem credibilidade dentro de seu trabalho e tudo mais. Eu acredito que 
a cultura do monitor é importante, quem está aqui na frente tem uma 
grande responsabilidade, de valorizar a ação delas (as alunas), 
puxando pra mais. (MONITORA I, 2008). 

 

 

Nota-se que existe um espírito de equipe que abrange o trabalho setorizado, 

onde cada seção se enxerga no processo de forma única e exclusiva. Em seus 

universos particularizados de trabalho as pessoas são envolvidas, estão motivadas 

em suas funções e as exercem com consciência de suas responsabilidades, com 

compromisso com a instituição, com o grupo e principalmente com o aluno. 

Entretanto é necessário ressaltar que não há conhecimento do processo de forma 

integral, ou seja, todos os setores envolvidos conhecerem o que cada seção faz e 
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como. Parece-nos minimizar a complexidade e seriedade de um trabalho que deve 

ser construído por várias mãos, porque as pessoas de um modo geral só enxergam o 

processo pelas partes. 

Encontramos nas afirmações dos profissionais, por exemplo, “[...] eu acho que é 

um grande papel”; “[...] eles só tem os materiais diferenciados se nós disponibilizamos isso”; 

existe um reconhecimento pelo trabalho da equipe e do colega, mas centralizada no 

grupo específico de trabalho, ou seja, professores temáticos reconhecem a 

dificuldade, a demanda de tempo, os empecilhos e a importância de preparar uma 

boa teleaula, os tutores se reconhecem uns aos outros, o núcleo de produção de 

material são extremamente solidários entre si, se ajudam, se complementam, os 

monitores dos polos, mas infelizmente não legitimam o planejamento das operações 

globais da EAD desenvolvidas na UMESP. 

Quando não conhecemos a atividade do outro, temos uma tendência a achar 

que só nós estamos nos esforçando e que só o nosso trabalho é realizado com afinco 

e cuidado; que o trabalho do outro é sempre mais fácil ou menos trabalhoso do que o 

nosso. Nesse sentido, a ponderação de um líder de grupo demonstra outro enfoque: 

 

 São todos importantes, sem dúvida nenhuma, acho que todos têm um 
papel importante, relevante dentro de sua área de atuação, o que eu 
não acho legal é subscrição, o pessoal técnico-pedagógico não 
substitui o professor, assim como o professor não o substitui, então 
tem que haver algo que, cada um dentro de sua função possa 
construir o todo. (COORDENADOR D, 2008)  

 

Nossos pressupostos se fundamentam que esta visão é importante para que 

as relações interpessoais se consolidem e que num processo de “negatricidade” 

constante os colaboradores se permitam novas construções e novas formatações que 

só enriquecerão o processo, tornando-o mais produtivo e prazeroso para todos. Ao 

reconhecer o trabalho do outro e implementar oposições ou novos modos operantes, 

ou questionar determinadas demandas em relação aos meus próprios meios de 

atuação, eu possibilito entrar em contato com estruturações distintas que terão que se 

reestruturarem para obter equilíbrio e resultado e, consequentemente, eu 

redimensiono os ângulos de visão e crio novos andaimes de entendimento. 

O espírito de equipe que observamos nos grupos de trabalho deveria ser 

expandido para todo o percurso de operacionalização da teleaula, buscando em 

realidades distintas o semelhante, o convergente, o que completa e também o 
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divergente, o incompleto e o imperfeito. Tudo isso se complementa na busca de 

espaços coletivos que constroem os processos diuturnamente, ainda mais se 

tratando de um novo paradigma educativo que é o Ensino a Distância. 

É nesse manancial de diversidade que serão desenvolvidas o que Barbier 

chama de “conivências provisórias” onde com o grupo a pessoa  

 

desenvolve a estratégia coletiva, o conflito de dimensão 
suprapessoal, o jogo das alianças e das lideranças, os efeitos das 
artimanhas e dos desafios, a operacionalização de defesa individual 
e coletiva.(BARBIER, 2003, p. 46)  
 

Fazendo referência a estas conivências provisórias, constatamos que existe 

um compromisso profissional bastante grande entre os grupos específicos de 

trabalho. Há vínculos fortes de respeito, de tolerância, de amizade e de afeto. Os 

profissionais sentem-se seguros no grupo e recorrem frequentemente aos seus 

colegas para a resolução de problemas, para dirimir dúvidas, pedir sugestões, 

transitam facilmente nas relações com os chefes diretos que também se mostram 

bastantes acessíveis para ajudá-los.  

É bastante perceptível que há uma sensibilização pelo trabalho ou 

comportamento dos colaboradores, as pessoas se preocupam umas com as outras, 

procuram ajudar, aconselhar, confortar, não somente em nível organizacional como 

também pessoal, reconhecem como importante estar atento aos problemas dos 

outros. 

Evidenciamos que as relações entre os colaboradores se fundamentam na 

reciprocidade de informações e observa-se que existe uma pró-atividade para o 

desenvolvimento de novos conceitos e atividades, troca de experiências e uma 

abertura para críticas construtivas que se instalam durante a concretização dos 

procedimentos conforme se fundamenta nos depoimentos abaixo: 

 

Não, não tem essa de se aperfeiçoar sozinho, na verdade o EAD tem 
isso de legal, no presencial cada professor dá sua disciplina e não 
dialoga um com o outro, aqui não, como tudo é feito em equipe, até a 
construção do guia, por exemplo, que são os textos que os 
professores escrevem, amanhã nós teremos uma reunião para discutir 
os textos então todo mundo lê o de todo mundo e todo mundo critica, 
claro de forma construtiva o texto do outro: o que não esta claro, ou 
que talvez tenha sido escrito de uma forma que dê o entendimento 
errado conceitualmente. Enfim, esse trabalho em equipe faz com que 
eu conheça mais a área do outro e que eu conheça mais a minha área 
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e que a gente possa se posicionar. Ao contrário, acrescenta muito 
esse trabalho. (COORDENADOR D, 2008) 
 

 
Geralmente a gente sempre se conversa, para cada um dar a 
informação que tem e receber do outro; se eu sei eu vou passar e ela 
vai aprender, e se ela sabe ela vai me passar e eu vou aprender e a 
hora que der um pepino todos vão saber resolver. A aula é ao vivo, 
sempre aparece um problema e a gente sempre sai para resolver. 
(COLABORADOR F, 2008) 

 

 

Embora os entrevistados expressem a existência de conflitos e problemas que 

ocorrem no dia-a-dia, percebe-se um posicionamento reflexivo entre os colegas. A 

maioria dos entrevistados afirma “tentar” compreender o outro, e muitas vezes 

buscam no diálogo na resolução dos problemas, entendendo que a conversa pode 

explicitar razões que aparentemente não são claras, que têm um significado pessoal. 

Quando não nos damos conta do significado específico de uma ação de um 

determinado colaborador, nosso entendimento pode ser equivocado em relação ao 

fato em si, mas quando particularizamos os reais motivos de sua ação individual o 

entendimento coletivo fica mais claro e mais facilmente compreendido por todos. 

Justamente por não compartilharem suas perspectivas pessoais, muitas 

atitudes individuais de alguns colaboradores ficam desconectadas do grupo e 

acabam por não representar nada ao processo. Entretanto um olhar mais atento, 

mais plural5, pode-se perceber nas entrelinhas da ação significados importantes e 

reveladores que tornarão o percurso a ser realizado mais prazeroso e mais distante 

de conflitos e confusões. Nota-se nos depoimentos abaixo diferentes estratégias que 

os profissionais se utilizam para contornar ou entender as pessoas em suas atitudes 

e comportamentos.  

 

Se a gente não fizer isso, acho que a gente enlouquece, você fica 
muito nervosa e depois você cai e pensa que nem todo mundo 
enxerga as coisas como a gente. (PROFESSOR TUTOR A, 2008)  

 
 

Procuro sim. Procurar entender não significa exatamente concordar ou 
silenciar, eu procuro compreender, usando uma frase de Nietzsche, 
que de certa forma me orienta muito, “não há verdades, há 
perspectivas”. Então há perspectivas diferentes que cada pessoa tem, 

                                                 
5
 Olhar mais plural refere-se a uma visão mais ampla do processo, que não contemple apenas o 

superficial, mas que analise o contexto, as referências pessoais e do grupo, as perspectivas de 
análise, sua historicidade e complexidade. 
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uma perspectiva que deve ser respeitada. Acho que é um princípio de 
tolerância que me orienta na minha vida, não só na profissão. 
(PROFESSOR TUTOR B, 2008)  

 
 

Tento, o máximo possível, mas às vezes a gente não consegue, tem 
comportamentos que a gente tem que relevar. (COORDENADOR G, 
2008) 

 
 

Eu penso que sim, na medida do possível eu tento estar colaborando, 
ajudando as alunas em determinadas situações, problemas com os 
alunos. Esse semestre, nós tivemos muito falatório, então eu falei, 
vamos conversar a respeito disso, eu abaixei (o som da teleaula) e 
nós tivemos que conversar e pontuar algumas coisas, tá bom a aula é 
super importante, mas se o clima não está legal aqui as coisas não 
vão funcionar, aí os alunos acabaram conversando e realmente se 
percebeu que era um grupo que havia extrapolado, eles assumiram e 
pronto, então não é um problema. (MONITORA I, 2008) 

 

É importante precisar que durante nossas argumentações nos referimos a dois 

processos de funcionamento das operações de construção da teleaula da EAD na 

UMESP: um, de origem interna a cada setor de funcionamento da EAD, que 

identificamos como setores específicos, por exemplo, a produção de material 

didático, a tutoria, os professores temáticos, a monitoria, o coordenador, os polos, a 

expedição de materiais e tantos outros, e um outro processo de funcionamento, que 

chamamos de geral, que se refere ao percurso todo de construção da teleaula, ou 

seja, desde a criação da aula pela professor temático até sua transmissão aos polos 

regionais, quer dizer o que acontece em todos os setores e suas interlocuções e 

relações recíprocas. 

As falas dos sujeitos demarcam ações implicadas e conscientes de seus 

papéis, há um reconhecimento uníssono da importância da integração entre todos 

para a obtenção de bons resultados, mas estes comportamentos não são contínuos, 

nem recíprocos, nem cíclicos, eles manifestam-se isoladamente nos setores 

específicos de produção da teleaula. Quando a integração requer o entendimento da 

ação de outros setores percebe-se que o relacionamento sofre prejuízos e os 

parâmetros individuais obstaculizam o trabalho coletivo.  

Existe o reconhecimento de que as situações não são premeditadas e que 

exista falta de comunicação. Compreendem as pressões do dia-a-dia e as que as 

pessoas são dotadas de singularidades, com concepções de mundo distintas, de 

formações diferentes, mas isso não pode obstaculizar o desenvolvimento do trabalho, 
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como fala Moran (2000, p.12) “de amadurecimento pessoal, intelectual, emocional”, 

desencadeando finalmente a “qualidade de nossa comunicação”.  

Justamente nos parâmetro desta comunicação que surgem as cobranças, as 

exigências; é preciso estar alerta para entender o ser humano em suas limitações e 

necessidades, mas sempre em consonância com seus direitos e deveres dentro do 

espaço organizacional. Conceber só a si próprio revela a necessidade de 

amadurecimento individual imprescindível para equalizar o clima organizacional e 

promover a autonomia e autoria nas relações. 

A seguir destacamos alguns argumentos e desabafos que demonstram esta 

realidade nas interações estudadas na operacionalização da teleaula na EAD: 

 
Acho que sim, creio que sim, a troca é importante, porque às vezes 
alguém vê alguma coisa que o outro não consegue enxergar, acho 
importante. (PROFESSORA TUTORA A, 2008) 

 
Eu acho que reuniões com os professores, eu acho que a gente tem 
que ter um trabalho conjunto, na preparação da aula, no processo de 
preparação dos slides, eu precisei ser assessorada duas vezes, e o 
webdesign fez um trabalho, ele é um encanto, atenciosissímo, 
pesquisou, procurou se inteirar do assunto para trazer as imagens, 
então eu fico entendendo que é preciso uma interação, do mesmo 
jeito que eu falei para você que o administrador de escola precisa 
conhecer a educação. Da mesma forma, todas as pessoas que 
interagem na EAD devem ter muito claro o objeto do que estão 
trabalhando, eu acho que isso significa momentos de planejamento, 
avaliações conjuntas, porque isso talvez a gente não tenha feito, eu 
disse para você que eu nunca olhei minhas aulas, eu acho que a 
gente tem que fazer essa avaliação, mas acho que a gente esta muito 
no começo, e é necessário ter apoio da universidade para fazer isso, 
porque significa horas de trabalho conjunto. (PROFESSOR C, 2008) 

 
Falar das relações das funções do coletivo que acabam funcionando 
individualmente, por conta da formação, das relações, das pressões 
do dia-a-dia, da cobrança do material, tudo isso rola nos bastidores.  
Montar uma aula de EAD não é igual a montar uma aula na 
presencial. Na EAD você tem que programar, planejar, dá trabalho, 
você tem que escolher trecho de filme, recursos, pertinência do 
assunto, pensar como atingir o aluno, no recurso tecnológico, material, 
é trabalhoso, além disso, você depende de outras mãos, é muita 
gente na EAD. (COLABORADOR M, 2008) 

 
Com certeza, ninguém faz nada sozinho e como é um processo novo 
ninguém sabe a consequência disso ainda, não existe um resultado 
mensurável para as pessoas falarem o EAD deu certo, se a gente não 
der satisfação para quem sabe, ou que já tem algum tipo de 
experiência que possa colaborar com a gente, porque aqui ninguém 
fez isso antes, nem a Instituição fez isso antes, quanto mais agregar 
melhor vai ser, mesmo você não sabendo o resultado que está 
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agregado, mas querer contribuir e estar empenhado você agrega 
algum conteúdo para o procedimento inteiro do EAD, e isso é 
indiscutível, quanto mais gente estiver trabalhando melhor, a gente 
precisa das pessoas. (COLABORADOR H, 2008) 

 
Não dá para fazer um trabalho individualizado num curso que exige 
uma atividade coletiva, quem está fazendo tem que ter consciência de 
como se chega a um resultado final, tem professor que boicota a 
entrega da aula, atrasa a aula, que não tem respeito com o trabalho 
que os outros realizam, quer mudar no dia da aula, a aula é 
disponibilizada dias antes para o aluno. Por exemplo, um período tem 
470 alunos, eu vou ter 470 alunos reclamando, por e-mail e por 
telefone, é mensagem, é na caixa de mensagem, não adianta estar na 
EAD com a cabeça do presencial, tem que ter a cabeça da EAD, 
pensando o que a EAD precisa para funcionar, seu compromisso é 
muito maior,... é preciso fazer além do que eu sei que eu tenho que 
fazer, é ter flexibilidade para perceber nas relações o que eu preciso 
fazer para contribuir (COLABORADOR M, 2008). 

 
Na EAD todo mundo tem que contribuir, tem o contrário, é uma 
garotada que trabalha na produção, eles falam: “ih lá vem o chato, lá 
vem o encrenqueiro”, o professor entra por um lado e o técnico sai 
pelo outro, eu tomo cuidado, procuro respeitar aqueles que não 
gostam que mexam na ordem da aula, no formato, também deu 
trabalho para o professor fazer a aula, presto muito atenção, quando 
vou sugerir eu procuro respeitar, tento fazer o meu trabalho 
respeitando o do outro, de leve eu vou fazendo meu trabalho”. 
(COLABORADOR M, 2008) 
 
Então na minha necessidade eu não tive muito problema, eu não 
busquei neles para solucionar problemas eu busquei no meu grupo de 
trabalho, que a gente tem um grupo de trabalho que se reúne toda 
segunda-feira, então todos os problemas que a gente tem a gente 
soluciona juntos, só os alunos. Segunda-feira nos reunimos para que 
a gente estude, se tiver algum trabalho para fazer a gente desenvolve 
junto, se houver necessidade a gente aumenta esse dia e depois a 
gente tenta fazer os trabalhos de uma alguma forma, e no meu caso 
eu sinto essa dificuldade, com professor e coordenador eu nunca tive 
problema, porque qualquer coisa ou dúvida nós temos a monitora que 
ajuda a gente. (DISCENTE K, 2008) 

 

Atinamos nas frases proferidas acima, “se tiver algum trabalho para fazer a gente 

desenvolve junto”; “é ter flexibilidade para perceber nas relações o que eu preciso fazer para 

contribuir” ou “mas querer contribuir e estar empenhado você agrega algum conteúdo para o 

procedimento inteiro do EAD” , o grau de comprometimento individual dos grupos de 

trabalho com o projeto de EAD desenvolvido pela instituição UMESP, entretanto 

torna-se nítido que o acordo social do grupo como um todo ainda esta ligada a 

percepções particularizadas que não contemplam a construção de significados 

coletivos necessários aos contextos educacionais a distância. 
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Entretanto identificamos também a necessidade de investimento institucional 

para propiciar momentos coletivos de discussão e reflexão para o aprimoramento das 

relações entre os diversos setores de EAD, pois um trabalho de muitas mãos 

demanda horas de trabalho conjunto, tal como explicita este trecho de depoimento: e 

“é necessário ter apoio da universidade para fazer isso, porque significa horas de 

trabalho conjunto”. 

O desenvolvimento de um trabalho coorporativo, integrado e participativo na 

Educação a Distância requer avanços e retrocessos no sentido de programar 

estratégias de ação e de relacionamento interconectadas, superando a linearidade 

funcional dos processos e do conhecimento fragmentado galgando andaimes 

diferenciados de construção humana e consequentemente organizações mais 

saudáveis. 

Dentro do entendimento da organização de novos processos dentro da EAD e 

da construção das relações entre os grupos de colaboradores a expressão da crítica 

e o do erro aparece como componentes diferenciados de outros processos 

educacionais. Na estrutura regular do ensino a velha questão da autonomia do 

professor em sala de aula, popularmente conhecida como “fecho a porta e lá dentro 

da sala faço como quero”, na EAD é substituída por “o meu erro vai ser visto por 

todos”. 

Este paradoxo demonstra estar afligindo sobremaneira todos os profissionais 

envolvidos na EAD, porque todos têm consciência de que o seu trabalho depende do 

trabalho de todos e que suas falhas repercutiram no trabalho do outro e que 

principalmente o erro será facilmente identificado por todos e exposto a inúmeras 

pessoas. 

Obviamente existe um consenso de que o erro faz parte, mas saber que seu 

trabalho será observado frequentemente por todos é saudável por um lado, mas 

preocupante por outro, se possibilita mais concentração, atenção, capricho, perfeição 

e dedicação, também gera mais ansiedade, mais desconforto, mais insegurança. 

Atentemos para a expressão: 

 

A minha maior preocupação é que o meu erro.... é muito fácil de 
achar quem errou.  Meu erro replica para 3000 pessoas, o que estas 
pessoas estão vendo e eu errei, qual a consequência que isso vai ter 
para elas, a principal é não atrapalhar ninguém, ninguém precisa ser 
vítima do meu erro. Mas quando eu erro é fácil ver que eu errei, 
porque tudo que eu faço tem meu nome: se eu erro, eu prejudico 
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diretamente mais de 3000 pessoas, então minha maior preocupação 
são as pessoas, eu não quero atrapalhar o estudo delas, ou passar 
uma imagem de irresponsabilidade no meu trabalho, todo mundo 
erra, mas aqui todo mundo vê seu erro, é inevitável quando você 
erra. (COLABORADOR H) 

 

De um modo geral as preocupações concentram-se na repercussão do erro 

para o aluno, pois errar significa atrapalhar o aprendizado do aluno, interromper ou 

danificar as etapas de construção do processo da EAD.  O detalhamento do trabalho 

a ser realizado é muito grande e um simples “clique” errado em uma tela do 

computador pode por a perder o trabalho de muitos profissionais que já despenderam 

horas para a realização do mesmo. Desta forma observamos um rígido controle de 

planilhas e backups para acompanhar a construção do trabalho e garantir 

organicidade, segurança e eficiência em sua realização. 

Para vencer estes desafios, os profissionais buscam apoio nos colegas e 

compartilham seus conhecimentos estando sempre atentos às possibilidades de 

criação e inovação utilizadas pelos parceiros para aperfeiçoarem seus conhecimentos 

e estratégias de atuação. Os profissionais também têm consciência que a EAD é um 

processo em construção e que estão aprendendo juntos a construírem uma nova 

modalidade de ensino. A expressão da colaboradora abaixo exprime com clareza 

esta ideia: 

 

Com certeza, tanto a parte profissional como pessoal, até de outras 
áreas, a comunicação aqui é essencial, acho que é o setor que mais 
conversa, então tem o pessoal de pedagogia que eu me adéquo, 
aprendo, às vezes de outro curso, de RH, também, fica todo mundo 
conversando ao mesmo tempo para todo mundo interagir e aprender 
um com o outro. Não tem nenhum conhecimento isolado, todo mundo 
compartilha tudo. Um exemplo: um dia eu errei um negócio de RH, o 
coordenador sentou comigo e me explicou passo-a-passo como eu 
teria que fazer, então não é aquela coisa isolada, onde você já é 
escorraçado, todo mundo compartilha tudo, isso é bacana, porque 
tudo isso aqui é novo, esta em andamento, ninguém sabe ao certo o 
que vai ser a EAD, só vai ter daqui uns anos quando a turma de 
bacharel se formar, antes disso não tem como ninguém saber como 
vai ser. (COLABORADOR H, 2008) 

 

Neste clima de aperfeiçoamento recíproco os colaboradores vão se ajustando 

as novas exigências e formatações da EAD, mas lidar com o erro e com a crítica é 

uma dificuldade latente. O engano é uma consequência do trabalho, mas a exposição 

tão frontal do mesmo incomoda, não é só a questão de receber o juízo, mas na EAD 
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também é fundamental uma apreciação minuciosa para construir satisfatoriamente o 

processo. 

Uma das colaboradoras afirma ter dificuldade com o erro, mas depois foi 

percebendo que na EAD o processo estava sendo construído, então quando errava 

procurava resolver, nem sempre assumia, utilizava-se de bom senso, quando 

percebia que o erro não era seu, reagia, perguntava, questionava, mas foi 

aprendendo também: 

 
[...] muita coisa que eu tinha dificuldade no começo, pêra aí então 
vamos aprender juntos, já teve uma teleaula que veio uma atividade 
e eu não entendi o que era para fazer, aí eu disse, “gente eu não 
estou entendendo”, então vamos socializar, nós abrimos a discussão, 
não a gente acha que é por aqui, por ali, e conseguimos, fizemos a 
atividade, não dá para camuflar, eu acho que nem é essa a postura, 
se eu camuflo aqui, eles vão reproduzindo isso amanhã em uma sala 
de aula, tem que abrir o jogo, não sei, cometeu um erro, tentar 
resolver. (MONITORA I) 

 

Dessa forma as pessoas vão aprendendo a receber e a fazer críticas, a 

perceber o erro e partir para sua resolução imediata, crescendo com este erro e a 

assim vão formatando procedimentos e normas ajustando-se as exigências e 

formatações da EAD, é com esta postura que vão se concretizando os processos de 

“negatricidade” dentro das organizações e em seus protagonistas. 

Neste contexto, os profissionais vão desenvolvendo estratégias próprias, 

criando soluções específicas e aprendendo a estruturar os processos 

comunicacionais. Os desacertos muitas vezes obrigam as pessoas a dialogarem, a 

superar diferenças e mais uma vez detectamos a importância de conhecer o processo 

como um todo, é fácil simplesmente criticar, mas entender como funciona, esclarecer, 

proporciona entendimento diverso ao seu universo específico, cria novas perspectivas 

e novas formas de enxergar a mesma situação.  

Ouvir as pessoas na realização deste trabalho nos possibilitou compreender as 

diversas esferas de entendimento em cada setor de trabalho da EAD que, no nosso 

entender, deveriam ser explicitadas de forma mais clara para todos os colaboradores 

na perspectiva de um entendimento mais amplo e mais claro do processo. Em muitos 

casos não existe certo ou errado, mas sim atitudes isoladas que não convergem por 

falta de entendimento mútuo. Abaixo transcrevemos relatos de dificuldades 
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específicas dos profissionais envolvidos que nos sinaliza a multiplicidade de 

entendimentos: 

 

Porque às vezes ela fala assim, mas não ficaria mais bonito o logo 
azul, ficaria, só que tem um amarelinho na Instituição, não pode ser só 
azul, ah, então não pode ser verdinho? Então, a identidade visual é 
azul, ficaria mais bonito, pode até ser, mas e a identidade da 
instituição?É a mesma coisa que tirar o vermelho da Coca-cola e 
colocar roxo! Tirar o vermelho da Coca-cola? Não dá, então tem 
certas coisas que não dá para mudar, às vezes o professor quer de 
um jeito, mas o servidor não suporta, como que a gente faz? A gente 
adapta. (COLABORADOR F, 2008) 

 
Eu nunca tive uma crítica diretamente, acho que nem é crítica, mas 
mais como sugestão, com um ar de contribuição, olha assim vai ficar 
legal, porque você não faz igual, eu fiz e deu certo. Você não precisa 
mostrar que ele está errado, mas mostrar de que de outra maneira vai 
ficar melhor do que ele já fez. O dele está bom, mas vai ficar melhor 
ainda, acho que sugestão, não crítica, eu não tenho formação 
nenhuma. Então se eu vou falar para algum professor, alguma coisa, 
ele está num degrau acima de mim, então ele pode duvidar do que eu 
estou falando. Mas se eu chegar com um tom diferente, eu posso falar 
o que eu quiser, mas a maneira que eu falo, então eu nunca critiquei. 
Você sugere, manda assim, deixa eu te mostrar um plano de trabalho 
que um outro professor mandou, assim não dá problema, porque 
aluno o senhor sabe como é que é, não jogar a culpa para ele, mas 
mostrar o que aconteceu. Eu acho melhor do que criticar ou passar 
para alguém, sempre sugerir pôr exemplos, exemplificar a situação, aí 
eles fazem do jeito que a gente pede. (COLABORADOR H, 2008) 

 
 
Bom, às vezes a gente não percebe, porque quando a gente trabalha 
intelectualmente, ninguém é dono da verdade, pode ocorrer de você 
falar alguma coisa imprópria, eu tomo muito cuidado ao fazer 
afirmações, mas quando algum aluno não compreende e manda a 
pergunta para o tutor, eu tenho percebido que é falta de clareza da 
minha parte, e eu na verdade atropelei, eu tentei falar sem viver o 
processo mais continuamente, isso foi uma coisa que eu percebi. 
Então eu procuro deixar as ideias bem claras, colocar poucas ideias 
de uma vez, mas tornar aquilo perceptível, bem perceptível para o 
aluno. Agora erros conceituais eu acho que a gente tem que tomar 
muito cuidado com o planejamento, se ocorrer a gente tem que 
assumir, falar que a gente errou e que não é assim, agora eu percebo 
que quando eu respondo para os alunos, que às vezes eu fico com as 
meninas lá no trabalho da tutoria, sempre procuro as perguntas que 
vem clarear melhor e respondo, olha talvez eu não tenha sido muito 
clara, mas ainda tem tal coisa, porque eu acho que a comunicação é 
muito difícil de se estabelecer, o outro entender a gente implica não só 
na clareza da gente mas também nos patamares que o outro está, eu 
acho que os pontos de partida das pessoas são diferentes e nem 
sempre a pessoa pergunta, e quando a pessoa pergunta é muito bom 
porque a gente percebe aonde ficou a lacuna, como nem sempre isso 
acontece, na EAD menos. (PROFESSOR C, 2008) 
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Podemos observar que os equívocos estão imbricados nas relações 

interpessoais e que se projetam de maneiras diversas conforme as manifestações 

individuais de cada pessoa. Cada um se apercebe de uma forma e responde as 

dificuldades operacionais e pessoais de maneiras diversas. Muitas relações sofrem 

as pressões de ações discordantes por não conceberem o contexto em que elas se 

manifestam. A análise intelectual do professor, sua visão cultural às vezes inviabiliza 

o entendimento do aluno, “o outro entender a gente implica não só na clareza da gente, 

mas também nos patamares que o outro está”, mas será que estamos habituados a 

conceber o patamar do outro em nossas relações? 

Justamente na diversidade de ações e procedimentos que surgem as 

normatizações organizacionais que visam convergirem objetivos e implantar metas de 

trabalho e de resultados. Não há como fugir a esta necessidade e conceber esta 

formatação apenas como burocrática, ela também é um requisito indispensável para 

regular e direcionar os posicionamentos e estrutura de um grupo. 

Mas quem é o grupo de trabalho na EAD? Reside aqui uma de suas 

dificuldades, porque são grupos com culturas de trabalho muito diferentes e trazem 

suas especificações dos grupos de origem, ou seja, o professor vem com 

mecanismos de atuação já enraizados pelo ensino presencial e ajustar-se as novas 

exigências da EAD é complexo. Os demais profissionais não têm visão pedagógica 

nenhuma e também é complicado para eles enxergarem com uma visão mais 

humanística, eles são técnicos, foram formados nesta concepção.  

Sob a égide dos depoimentos acima é necessário compreender as limitações 

dos profissionais e das pessoas e proporcionar um entendimento maior entre todos 

no sentido de identificar as dificuldades e encontrar espaços de interação que sejam 

favoráveis para a construção do processo de EAD. Assim, ao aguçarmos nossos 

ouvidos para as dificuldades e anseios dos colaboradores, vamos encontrando 

pontos de convergência e entendendo suas dificuldades na operacionalização do 

trabalho na EAD.  

A consciência que a EAD é um processo em construção revela uma grande 

pré-disposição para a discussão dos problemas e uma visão aberta para a 

aprendizagem de novas formatações, segundo a colaboradora D, “a gente vem 

aprendendo, tem que estar todo mundo aberto a essa ideia que tem que aprimorar a 

partir da experiência prática”. 
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A tabulação dos resultados da pesquisa nos delimitou uma conscientização da 

realidade dos profissionais no sentido de que é necessário estar aberto para 

assunção de novos conhecimentos, estimulando os processos de autoria e autonomia 

junto à equipe e com a equipe para vencer os obstáculos da construção da EAD. 

Demarca-se também a necessidade premente e constante de investimentos em 

infraestrutura de trabalho (espaço físico e equipamentos) e na capacitação 

permanente dos profissionais. 

Algumas questões são bastantes polêmicas como, por exemplo, a questão dos 

prazos e a especificação de funções. Não é possível avaliar estes assuntos sob um 

único ângulo a fim de não cairmos na simplificação. É sem dúvida um desafio a ser 

vencido na EAD, porque os argumentos dos entrevistados se contrapõem, mas 

também se complementam em suas justificativas e explanações. 

Por um lado, as declarações dos colaboradores apontam que sem o 

estabelecimento de prazos não há condições de se organizar o processo e dar conta 

das responsabilidades exigidas em cada função: 

  

Eu acho que tem que estar todo mundo muito atento aos prazos, não 
dá para eu ficar fora do padrão de cronograma. Não tem não quero, o 
mundo vive dentro de um calendário, todo mundo todo dia acorda, sai 
para trabalhar e tem horário pra chegar, para dormir, então a gente 
tem que planejar. No cronograma do planejamento, uma das coisas 
imprescindíveis é que o material chegue no prazo, porque o material 
no prazo eu consigo dar continuidade a todas as minhas tarefas, 

respeito com o trabalho do outro (COLABORADOR E) 

 

Sob outro enfoque, muitas atividades na EAD ainda são imprevisíveis, muitas 

vezes não se mede o cálculo real para realização de tarefas, ainda não estão muito 

bem divididas e por se tratar de um processo educativo envolve muita análise, 

reflexão, conhecimento diversificado, interconectado. O trabalho de correção e 

acompanhamento de atividades pedagógicas requer, indubitavelmente, dispêndio de 

muito tempo e conhecimento para serem bem realizados, devidamente corrigidos e 

orientados. Sem contar a questão do número de alunos correspondentes para cada 

tutor; esse número pode variar de acordo com a formatação exigida para cada 

atividade, para cada avaliação. 

Neste contexto, a questão do prazo parece-nos ser muito relativa: 
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Ah sim, o prazo é curto e a quantidade de trabalho é muito grande, 
seu trabalho é posto, só que eu tenho quase 300 alunos para ver as 
atividades. Mas não sou eu que decido quantas atividades e se essa 
atividade vai ser em grupo ou vai ser individual, teoricamente até 
seria, na prática não é, Se o professor decide que é individual você 
tem que correr atrás, porque como você vai dar um retorno para o 
aluno de uma coisa que você não domina, você tem que ir atrás, 
então é um trabalho imprevisível, tem professor que dá um 
determinado autor, você tem que estar atrás para poder dar um 
retorno ao aluno. ...É justamente isso que eu acabei de te falar, é o 
fato de você ter que dar conta do que não está posto para você e que 
você não ajudou a por, eu tenho que pegar um bonde andando e o 
fazer chegar ao local direitinho, bonitinho. (PROFESSOR TUTOR A) 

 
Como eu posso em 24 horas de uma maneira saudável, crítica, 
responder questões fundamentais, mas existe o prazo estabelecido e 
eu me comprometo a responder na medida em que eu assinei um 
contrato. Então é uma coisa que me pressiona não porque é aqui, 
mas pela natureza do trabalho que se vive hoje. (PROFESSOR 
TUTOR B) 

 

Em outra esfera, encontramos a justificativa do acúmulo de tarefas e da 

dimensão crítica do trabalho do professor frente aos cronogramas e as exigências 

humanísticas de seu trabalho. Os prazos não podem corromper a reflexão e o 

entendimento. Como proceder a conciliação de tais pressupostos? Os professores 

apresentam óbices para lidarem com a técnica, alguns levam em média 20 horas 

para prepararem o material para uma teleaula – é o seu tempo – afirmam que a 

instituição não entende e cobra prazos difíceis de respeitar. 

 

 Não respeitam o tempo do professor. (PROFESSORA N, 2008). 
 

Há com certeza, mas isso também porque a gente deixa para a última 
hora, a gente até brinca, a coordenadora cobra, cobra, eu tento fazer 
no prazo, mas a gente tem várias atividades, eu estou no mestrado, 
na pedagogia, na EAD, eu tenho oito orientandos, são as aulas que a 
gente dá, tem um pouquinho de displicência. (PROFESSOR C) 

 

Além da questão dos prazos, as observações dos processos na EAD nos 

possibilitaram perceber que ela requer um trabalho muito detalhado, organizado e, 

portanto apresenta uma série de especificações e normas de trabalho, são inúmeras 

instruções de procedimento para fazer a produção de uma teleaula ao vivo, o 

professor tem que se submeter a critérios fundamentais de mídia televisiva que 

rompem com qualquer padrão didático realizado na sala de aula dos cursos 

presencias. Segue expressões de alguns professores: 
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Uma das coisas que eu sinto falta, já melhorou, mais eu ainda sinto 
falta, é que padronize menos. Cada curso tem seu perfil, tanto o perfil 
do corpo docente, como o perfil do aluno, não tem porque ser tudo 
padronizado, slides padronizado, data de prova padronizado, enfim, 
menos padronização e mais diversidade, mais possibilidade de fazer 
coisas diferentes a partir do que o curso queira fazer, isso embora 
esteja melhorando, mais ainda pode melhorar, no ponto de vista da 
instituição menos regras, menos rigidez, mais flexibilidade para que os 
cursos toquem suas coisas dentro do seu perfil, etc. 
(COORDENADOR D). 

 
Acho que a maior dificuldade é a aula presencial, medo de você não 
estar sendo claro, medo de não dar tempo, a questão do tempo pega 
muito, quando começam, falta dez minutos, falta cinco minutos, isso 
apavora. Eu já cheguei a ter uma aula que sobraram sete minutos, e 
eu fiquei falando, eu consegui achar coisa boa para falar, mas isso é 
difícil, o controle do tempo é difícil, porque na aula presencial, não sei 
explicar, isso é uma coisa que a gente articula de uma maneira 
diferente, lá tem que ter tempo certo, e a pessoa avisa e quando avisa 
você se angustia, e controlar cinco minutos é difícil. O tempo da 
televisão, quando falavam para mim, meia hora de televisão é muito, 
eu falava imagina, mas agora eu sei que é muito tempo, já aconteceu, 
mas deu para eu me sair, como é que eu vou dizer, eu tenho uma 
experiência larga de magistério então eu fiquei trabalhando com as 
ideias mais ou menos no tempo previsto. (PROFESSOR C) 

 
 

Não sei, o que mais me incomoda é não ver meus alunos, dar aula e 
não saber o que eles estão achando, na teleaula eu pergunto para 
eles se esta tudo bem, eu telefono para eles, da minha casa eu ligo, 
se eu vejo um e-mail mais assim, torto, aí eu já ligo na hora, enfim eu 
sinto falta desse contato mais próximo, ver, abraçar, beijar, isso ainda 
é um desafio para mim. (COORDENADOR D)  

 

Nessa construção de processos as interações entre os colaboradores da EAD, 

depreendemos nos depoimentos situações ímpares de conflitos que mesclam as 

ações cotidianas e estão embutidos de razões imbricadas na essência pessoal dos 

colaboradores. As organizações necessitam programar gerenciamentos flexíveis e 

permeáveis e atenção às contrariedades, disparidades e diferenças encontradas na 

construção de seus andaimes, garantindo a emancipação de seus autores, 

reconhecendo suas potencialidades e especificidades. 

Neste sentido torna-se imprescindível o investimento das instituições na 

porosidade da comunicação existente nos processos de EAD. Melhorar as relações 

significa praticar uma “escuta sensível” aos nuances e ruídos da comunicação 

humana, decodificando mais eficientemente as informações e suas consequentes 
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interpretações. Assim, o estudo da multirreferencialidade nas organizações implicará 

em entendimentos diferenciados, com possibilidades de alteração permanente, de 

reflexão, de criatividade e de análises interpretativas ao universo de perspectivas 

existentes em seu contexto. 

No desenvolvimento de nossos estudos na instituição pesquisada apontamos 

espaços formais de reflexão para o aprimoramento das relações entre os 

colaboradores, mas que se instalam de maneira institucional e burocratizada. Os 

profissionais são capacitados para o desenvolvimento de suas tarefas, mas de um 

modo geral, embora reconheçam a importância das mesmas, sentem uma limitação 

técnica e burocrática, enquanto julgam importante discutirem também aspectos mais 

específicos e próximos de suas experenciações diárias. 

As respostas obtidas nas entrevistas aplicadas a alguns tutores, monitores e 

assessores, traduzem que informalmente são criados inúmeros espaços de 

convivência e de proximidade entre os colaboradores em seus grupos, observa-se a 

criação de vínculos e um clima acolhedor e produtivo. Mas aludimos também a 

necessidade de encontros que possam contribuir com as dificuldades cotidianas, 

onde os colaboradores possam expressar os conflitos enfrentados diariamente, com 

as questões importantes na visão dos mesmos. 

 

Eu diria que, apesar dessas agendas formais que acontecem 
normalmente no início do semestre, e no final do semestre, ainda há 
necessidade de criar mais espaços nessa agenda para nós nos 
conhecermos melhor e termos mais possibilidades de intercâmbio 
aqui, acho que isso falta aqui, há informalmente, com facilidade, 
porque a equipe tem uma característica afetiva interessante, então é 
como se o tempo e o espaço coadunasse para isso, há a formalidade 
da agenda, mas eu acredito que haveria mais necessidade de uma 
coisa mais orientada, mais diretiva, pra que essa informalidade 
aflorasse como um espaço oficial da atuação de EAD. (PROFESSOR 
TUTOR B) 

  

Nestes espaços de reflexão e aprimoramento dos processos, questiona-se a 

discussão e planejamento das atividades. Dentro dos grupos constata-se que existem 

planejamento e ajustamento de conduta, mas falando-se do processo como um todo 

se destaca o desencontro do conhecimento explícito, ou seja, muitos procedimentos 

são simplesmente materializados sem um entendimento expresso. Isso dificulta a 

operacionalização e minimiza a autoestima profissional de cada colaborador que, 

muitas vezes, sente-se apenas uma engrenagem do sistema, engrenagem no sentido 
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de máquina mesmo, que simplesmente se sujeita ao ritmo automatizado do processo. 

O depoimento abaixo expressa nitidamente esta ideia: 

 

[...] aqui chega tudo pronto, chega e a gente administra, eu penso 
muitas vezes que o monitor tem o papel de tarefeiro mesmo, e há uma 
contradição, porque se eles pedem uma pessoa formada na área, por 
outro lado nossa função de monitor tem sempre que ter uma 
aprovação específica, a gente também não pode fazer nada, a gente 
não tem autonomia, muitas coisas, notas, atividades...Eu não posso 
dar minha opinião, eles acabam avaliando tudo lá, então você fica 
meio que cumprindo a tarefa, eu adoro falar, eu acho que a gente 
contribui muito numa discussão, no encaminhamento de uma 
temática. (MONITORA I)  

 

O trecho abaixo aponta para outra vertente dos espaços reflexivos e de 

elaboração de trabalhos: 

 

[...] porque a gente começou a atuar em módulos, nós nos reuníamos, 
discutíamos, e é muito agradável, embora no começo do trabalho isso 
fosse mais frequente, e agora tem outros grupos e nem sempre a 
gente encontra com todo mundo, sempre é essa a dificuldade, não é 
resistência das pessoas, quando nós começamos, a gente tava lá, a 
gente, planejava junto, corrigia junto, debatia, [...] ao conversar, trocar 
ideias, agora o trabalho vai aumentando a agente acaba não tendo 
horas destinadas ao trabalho docente, o que é uma pena, mas é uma 
forma da gente estar passando isso para o trabalho modular da 
pedagogia, falta só conquistar o espaço institucionalmente, ou seja, 
ser pago pelo trabalho, reconhecer que isso é fundamental. 
(PROFESSOR C)  

 

Parece-nos que a falta de espaços reflexivos e de criação institucionalmente 

formatados remete, no decorrer do tempo, a um decréscimo da produtividade do 

trabalho ou uma rotinização que interfere sobremaneira na criatividade e no 

entusiasmo dos colaboradores. Entende-se que as limitações econômicas financeiras 

da instituição também devem ser consideradas e mensuradas em patamares 

comerciais, entretanto contemplar expectativas pessoais que refletem a percepção do 

grupo pode ser molas propulsoras de resultados eficazes e produtivos. 

Os espaços reflexivos são fundamentais para o aprimoramento da 

comunicação entre os grupos, otimizando as relações e desenvolvendo novos 

patamares de convivência, que segundo Moran, (2000, p. 94), “pela integração, pela 

competência e pela cooperação”, as organizações encontraram o caminho para 

trajetórias mais saudáveis e gratificantes. 
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Entendemos que a comunicação na EAD é a mola mestre de todo a 

operacionalização do processo educativo, se as pessoas não se comunicarem no 

sentido de realmente haver a produção do entendimento recíproco, do diálogo, da 

troca, de construção e da participação, os resultados não serão atingidos. E isso não 

implica na remição de conflitos e atritos, pois, se tratados de forma profissional e 

respeitosa e “sensivelmente ouvidos” serão alavancas de aprimoramento das 

operações e consequentemente das relações.  

Identificamos em nossas observações, e congruências dos relatos obtidos 

durante a pesquisa, registradas no Jornal de Pesquisa, que nos espaços 

organizacionais da EAD da UMESP existem fluxos comunicacionais efetivos, onde as 

gerências são respeitadas e oferecem espaços de discussão e aprimoramento, assim 

como atenção aos ruídos e conflitos gerados pela comunicação. O fato de ser um 

processo em construção requer essa percepção e o que observamos é um grupo 

consciente desta realidade e disposto a reordenar processos e ajustá-los as novas 

exigências e desafios que surgem no desenrolar das experiências. 

Por outro lado, ainda encontramos de forma saliente a perspectiva de uma 

comunicação efetiva manifesta mais especificamente entre os colaboradores de 

trabalho setorizado e não entre os grupos, esta percepção tem se consolidado em 

todas as etapas do ajustamento das ideias, conforme mais este relato: 

 

Eu acho que a importância é frontal, é um chacra do trabalho em EAD, 
é a comunicação, eu acho que ela acontece no plano informal de uma 
forma muito bacana, muito leve, de nós nos reunirmos aqui quando 
estamos empilhados, enfileirados, uma fila para pegar salário no final 
do mês. Este enfileiramento de pessoas de EAD, da estrutura física de 
trabalho, também traz uma proximidade, uma proximidade física e a 
gente esta em diálogo constante, às vezes reclamando de alguma 
dificuldade de trabalho, às vezes vibrando por uma conquista que 
tivemos, então a comunicação é frontal; ela acontece em espaços 
informais, mas também acontece em espaços formais. Só que em 
espaços formais a relevância da comunicação, eu acho que não é a 
mesma entre todos os grupos, o que o grupo de tutores comunica, eu 
acho que é relevante num certo patamar, especialmente entre nós 
mesmos, mas eu vejo que ela ainda não surtiu os efeitos que nós 
gostaríamos que surtisse, em outras estruturas de funcionamento da 
EAD, existe o espaço, de certa forma exerce essa liberdade 
comunicacional, só que ela ainda não se concretizou de uma maneira 
que tem potencial para tal. (PROFESSOR TUTOR B) 

 

Identificamos em nossas observações diárias que os vínculos entre os 

colaboradores expressam-se em atitudes colaborativas, na assunção de 
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compromisso profissional extremamente sério e competente, na execução dos 

pressupostos e missão institucional, na eficiência e na eficácia da realização de 

trabalho em todo o percurso da operacionalização da teleaula. Observa-se que 

embora aja um conhecimento superficial do projeto pedagógico da instituição por 

parte dos colaboradores, todos manifestam o pleno envolvimento com a filosofia 

institucional e um clima organizacional saudável. 

Obviamente ainda tem ajustes a serem feitos e inquietudes a serem 

estabilizadas e contemporizadas, mas o que julgamos necessário aludir é que alguns 

vínculos apresentam-se truncados à estrutura geradora dos processos, criando 

arestas desconectadas e fragmentadas ao processo como um todo. 

Podemos observar na condução dos estudos realizados neste trabalho, que, a 

função tutorial, amplamente discutida em outros trabalhos como Costa (2008), 

necessita de um olhar mais atento e próximo a fim de ampliar suas responsabilidades 

no âmbito de todo o trabalho. Quando abordamos a palavra responsabilidade, não é 

no sentido de lhe atribuir mais trabalho, mas que o seu trabalho seja mais 

reconhecido como de extrema importância para o resultado da EAD. Reconhecê-lo 

significa admitir sua indiscutível importância como mediador do processo de ensino e 

aprendizagem na EAD e um facilitador do aprimoramento das relações e dos 

processos de autoria e autorização, indispensáveis para qualquer processo de 

formação de sujeitos. Nosso entendimento é que as relações interpessoais 

envolvendo as competências tutorias estão em discordância com a imprescindível 

função que executam.  

A princípio notamos isso na própria acomodação física dos tutores: estão 

dispostos enfileiradamente em corredores de acesso, sem nenhuma privacidade ou 

acolhimento, não usufruem de espaço suficiente para o desenvolvimento de suas 

atividades, a bancada atende tão somente aos requisitos de utilização dos 

computadores, sem espaço suficiente para outros tipos de registros ou atividades que 

fazem parte de seu cotidiano. Nota-se que todos os outros profissionais usufruem de 

espaços adequados para realização de suas tarefas, em todos os níveis hierárquicos. 

A todo instante, no processo de construção da EAD, os tutores tem suas 

atividades interrompidas pelos outros setores que solicitam suas contribuições para o 

andamento das atividades. São solicitações dos professores, coordenadores, equipe 

de produção, equipe de apoio ao aluno, gestores. É como se fossem assistentes de 

todos, e os tutores tem esta percepção: 
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[...] eu tenho que atender o aluno ao telefone para tentar responder 
uma questão mais rapidamente, faço o trabalho de operador de tele 
marketing, eu já disse que eu deveria receber insalubridade, por que 
isso é terrível, muito estressante Por hora a gente faz um trabalho de 
secretariado, é comum este tipo de coisa, além disso nossas reuniões 
acontecem fora do nosso horário de trabalho normalmente, a gente 
tem que repor essas horas dedicadas a uma reunião para dar conta 
de nossas jornada de trabalho, das horas que nos são atribuídas 
como docente, não em uma hora a mais para as reuniões, pra mim é 
um desequilíbrio. (PROFESSOR TUTOR B) 

 

Esta versatilidade funcional atribuída aos tutores acaba por estigmatizar suas 

reais tarefas e acabam sendo vistos pelos colegas e pela comunidade acadêmica 

sem o devido reconhecimento de suas ações Assim pareceu-nos que os tutores 

apresentam uma relação de subserviência muito grande que no decorrer do tempo, 

em nosso entendimento, poderá acarretar a exaustão do compromisso responsável 

de cada um, para padrões materializados e formatados de ação, danificando o 

principal elo de estabelecimento de relações interpessoais entre a instituição, os 

polos e principalmente o aluno. 

Essa impressão é manifestada até na corporificação das expressões e 

comportamentos dos tutores frente aos demais profissionais e ao ambiente de 

trabalho como um todo. Algumas informações coletadas explicitam algumas 

circunstâncias que expressam estas afirmações: 

 

A relação com os tutores, isso é outra coisa, as meninas aqui são 
ótimas, elas se desdobram, não tem tensão nesta relação, o contrato 
de trabalho delas onera o processo, eu não consigo pensar numa 
pessoa que consiga responder questões de didática, matemática, 
gestão, ciências, língua portuguesa para cem alunos, se eu não dou 
conta das questões que eu leciono como eu vou dar conta de tantas? 
Eu acho assim que o contrato de trabalho, eles são responsáveis por 
cem alunos, de todos os temas, para mim são mulheres biônicas, são 
super homens, mulheres maravilhas, se eu demoro 20 horas para 
preparar um programa de atividades de um tema, porque eu tenho 
que estudar e requer um esforço meu, que estou estudando este tema 
e dou aula há anos, como que os tutores podem dar conta de 
questões para cem alunos de todos os temas? De qualquer maneira 
todos lá se desdobram, se matam. (PROFESSORA N) 

 

 

Um tutor quando questionado sobre a importância que atribui ao seu trabalho 

na EAD afirma: 
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Pouca importância, eu percebi algumas coisas, assim como outros 
colegas perceberam, que são prioritárias para o bem estar o e bom 
funcionamento de nosso trabalho, e a gente fala muito sobre isso, eu 
acho que isso já é importante, nesta dimensão, mas aquilo que nos 
gostaríamos era mais do que identificar e expressar isso, nós 
gostaríamos que isso fosse valorizado, que fosse levado em 
consideração como importante. Ainda não está sendo importante, de 
modo que nesta escala eu vejo que há uma consideração de não tão 
grande importância na contribuição da tutoria, ou oportunidade na fala, 
há um reconhecimento verbal sobre isso em diferentes esferas, com 
certeza. Por parte de nossa coordenadora pedagógica, deixa isso bem 
claro e de outros líderes que temos aqui, não só da EAD, há um 
reconhecimento verbal, mas é importante que o reconhecimento se dê 
em outras dimensões, nesse sentido acho que pode se tornar ainda 
importante, o papel do meu trabalho, minha contribuição, ainda esta 
muito incipiente. (PROFESSOR TUTOR B). 

 

No decorrer de nossos estudos podemos identificar outra ruptura no processo 

e talvez a que mais comprometa o competente e detalhado trabalho de EAD 

desenvolvido na instituição estudada é a operacionalização e continuidade do 

processo nos polos.  

Os relatórios elaborados de nossas impressões na UMESP e nos polos 

regionais nos aferiram que toda a formatação do trabalho desenvolvido na instituição 

geradora do processo, a UMESP, desde o atendimento telefônico, o atendimento das 

pessoas, o relacionamento entre os profissionais, o compromisso com o trabalho, 

com os prazos, com o aluno, o interesse em acertar, em aprimorar os processos, o 

refino com o planejamento, a qualidade dos profissionais, o clima respeitoso de 

trabalho e colaboração, a relação com as gerências, enfim, tudo é completamente 

diferente nos polos. 

A forma como os alunos são atendidos na recepção dos polos, a eficiência das 

informações fornecidas, não nos demonstrou ser clara, precisa, esclarecedora ou 

mesmo motivadora para os alunos. Observamos apenas uma pessoa para atender os 

alunos, o telefone, os monitores que chegavam apressados solicitando materiais, e 

alguns alunos que queriam utilizar os dois computadores instalados na recepção. 

Outra funcionária conversava com um monitor sem se preocupar com a demanda do 

atendimento e acabou saindo para uma refeição. Essa discordância do processo é 

respaldada na afirmação dos colaboradores: 
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[...] os polos não têm uma padronização de administração. Às vezes 
as pessoas são desqualificadas, elas apreendem a informação de 
maneira errada, e tudo é muito passado informalmente, ou é por 
telefone, ou por e-mail informal, ou ele esta conversando com alguém, 
ou o aluno disse que ele disse que me disse, quando vê tá enrolando 
tudo, e enrola tudo, aí cai na reitoria e sobra pra gente, principalmente 
publicação de faltas, datas, processos seletivos, informações 
importantes, tudo que é numérico, quantitativo, o aluno é prejudicado. 
O polo não entende que é parceiro da Instituição, o polo fica do lado 
do aluno, ele não entende que ele representa a instituição, aí gera 
conflito entre polo e instituição. Não pode, ele precisa ser um 
colaborador da gente, aí fica uma confusão, o aluno fica descontente, 
aí a Instituição tem que por panos quentes na situação, a Instituição 
tem que amenizar ou concordar para não se queimar, literalmente, ou 
você faz, beleza, para não gerar encrenca, uma imagem negativa. 
(COLABORADOR H) 

 

Detectamos também uma variável muito grande no perfil dos monitores e, 

durante as entrevistas com monitores e alunos pudemos perceber que existem muitas 

dificuldades com a capacidade profissional de alguns. Embora eles sejam triados e 

capacitados para a função, muitos não apresentam o devido compromisso com o 

processo e diferenciam-se sobremaneira, até na própria postura, de outros 

profissionais visivelmente mais comprometidos.  

A nossa pergunta circunda na questão de que, considerando a função do 

monitor fundamental para motivar, estimular, operacionalizar o processo como um 

todo na sala de aula e fundamentalmente estabelecer o elo entre todo o trabalho 

desenvolvido na EAD da instituição e os polos, o que acontece com a qualidade do 

trabalho quando defrontado com profissionais menos capacitados e muitas vezes 

colocados na sala de aula abruptamente, sem a devida seleção? 

É nosso entendimento que um monitor mal preparado pode comprometer toda 

a seriedade de inúmeras aulas despendidas para a realização de uma atividade ou 

avaliação. A avaliação na EAD é também realizada por várias mãos, todos os 

professores são acionados, há muita discussão, empenho, comprometimento, depois 

segue para as assessoras de produção de material didático, para a impressão e 

posteriormente postagem aos polos. No final do percurso, temos eventualmente a 

seguinte situação: 

 

[...] a questão das provas, o monitor facilitou a cola - por causa de um 
monitor que não estava à frente da Instituição, ele ficou do lado do 
aluno. Não é justo, ele precisa representar a Instituição, ele não tem o 
conhecimento da Instituição daqui, o tamanho desta Instituição, eles 



141 

são lá longe, em um Estado distante, eles não sabem quem é a 
Instituição, que é uma instituição super respeitada, que preserva sua 
imagem, religiosa, eles não tem ideia do peso da instituição aqui. O 
monitor do polo não estava capacitado para fazer sua função, ele 
comprometeu o trabalho de todo mundo, então agora vai o 
coordenador de curso vai rebater, vai ficar um conflito entre 
coordenador, a reitoria e o polo, e tem aluno que nem colou. 
(COLABORADOR H) 

 

Claramente identificamos nos relatos dos alunos quanto o monitor é importante 

para os alunos e fundamental para o sucesso da EAD. Os monitores estão com os 

alunos o tempo todo e cabe a eles mediarem as relações, intermediarem os 

problemas, dar suporte pedagógico às teleaulas e às aulas atividades. Não é uma 

tarefa simples, observamos o monitor sobrecarregado, os alunos ficam em cima deles 

o tempo todo e vê nele o apoio que necessitam em todos os sentidos, acadêmicos, 

administrativos e pessoais. 

  

Nós estamos bastante adaptados com a nossa monitora, e ela nos 
auxilia bastante, não só no polo, mas ela sempre quer saber do nosso 
grupo, ela fica ligando, ela assessora. Eu acho que esta sendo bom 
nosso relacionamento, é muito bom. (DISCENTE J) 

 
E olha, tem monitor que tem um aluno na sala, eu tenho 55, e tem 
outro com 40 e outro com 50, só no primeiro semestre, eu não tenho 
tempo para nada, nem para beber água e ir ao banheiro, eu levo a 
garrafinha. Entre a teleaula e a atividade, você é parada por tanta 
gente. (MONITOR I) 

 

Encontramos aqui uns dos problemas dos monitores que também são 

enfrentados pelos tutores, muitas atividades são planejadas pelos professores e não 

contemplam a realidade operacional dos polos. Às vezes os professores pedem 

participação dos alunos na teleaula impossíveis de serem administradas pelos 

monitores que têm mais de 40 alunos. Mais uma vez observamos que falta 

conhecimento do processo para os profissionais envolvidos no trabalho em EAD. 

As informações prestadas pela monitora nos demonstram que existem muitos 

enfrentamentos no dia-a-dia que ela gostaria de esclarecer e discutir com a equipe da 

instituição geradora do processo, afirma que os alunos requerem muitos 

esclarecimentos sobre os procedimentos acadêmicos que ela desconhece, 

argumenta do tempo que lhe é tomado para resolver os frequentes problemas com o 

SIGA e desabafa: “seria importante eles conhecerem o trabalho realizado aqui na 

ponta” (MONITOR I) 
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A conversa com a monitora reforça o nosso entendimento com a ruptura do 

processo entre a instituição geradora da EAD e os polos, quando questionada se 

julgava importante conhecer o trabalho que o professor tem para construir uma 

teleaula ela afirma: 

 

Acho que sim, até para valorizar o trabalho, mas tem uma coisa 
truncada aí, entre nós e eles. Eu acho que essa coisa de ser 
terceirizado, você pega um monitor, pode ser quase que qualquer um, 
você pega e põe numa sala de aula, eu acho que isso é um problema, 
e o que estoura aqui, problemas no SIGA, você só vê o problema, 
você não consegue ter noção de tudo que aconteceu, de coisas que 
foram resolvidas, que eles pensaram articular de um modo com as 
meninas ali, da conversa com os professores. (MONITORA I) 

 

Este outro relato, embora em outro contexto, também demonstra a interrupção 

do contexto do trabalho na EAD: 

 

[...] eu lembro uma situação, primeiro dia de aula, professores se 
apresentam, coordenadores, pró-reitores, tutores se apresentam e eu 
ali na porta, tentando um espaço, uma brecha para eu poder me 
apresentar para os 58 alunos que estavam na minha frente, e eu não 
sabia se eles iam dar essa brecha, que hora que ia ser essa brecha. 
Então é uma situação que você passa meio ridículo, porque você fica 
esperando parar a tela para eu poder me apresentar, olha eu sou a 
monitora, então, eles planejaram, foi ótima a apresentação, tiveram 
todo cuidado, com professor com o tutor, em apresentar o curso, mas 
eles não pensaram em quem está aqui, todos nós, nós ficamos 
conversando posteriormente, e todos sentiram da mesma forma, nós 
não tivemos tempo para nos apresentar, então tem algumas coisas 
assim que[...]. (MONITORA I) 

 

Mais uma vez a expressão acima evidencia a importância do relacionamento 

entre as pessoas, do diálogo, da cumplicidade de um trabalho realizado 

conjuntamente e de foram participativa. Em mais uma da fala da monitora nesta 

pesquisa identificamos a importância da criação de vínculos entre os profissionais. O 

desenvolvimento do trabalho ganha quando as pessoas se conhecem, se respeitam, 

se sentem acolhidas, respeitadas, consideradas: 

 

Bom, nós temos um grande problema que é o SIGA, hoje eu estava 
resolvendo um problema lá embaixo, aqui é um polo numeroso, e o 
SIGA não tem se comportado muito bem, a atividade não foi postada, 
não chegou, algumas coisas assim, e eu tenho tido muito o respaldo 
das tutoras. As meninas daqui também, sempre ajudam, as outras 
monitoras também, mas agora eu sinto uma afinidade muito grande 
com as tutoras por conta de estar fazendo o mestrado com elas, eu 
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acho que conhecê-las pessoalmente, não que elas não sejam 
acessíveis, mais você cria um pouco mais de vínculo, liberdade, 
você sabe que você vai ser ouvida, você conhece a pessoa que 
esta do outro lado da linha, da tela, eu acho que isso é 
importante. – (grifo do autor) – (MONITORA I)  

 

Outra grande problemática que envolve os polos é a falta de estrutura física e 

operacional. Identificamos muitos espaços improvisados e sem a devida manutenção. 

A EAD necessita de um aparato tecnológico em condições perfeitas de utilização 

(devidamente ajustados, com disponibilidade de aparelhos reservas que possam 

facilmente ser substituídos, que atendam as exigências de formatação exigidas pela 

aula), porque a exigência de concentração do aluno às teleaulas é grande e qualquer 

problema gera desconforto.  

É o caso de algumas salas de aulas que os equipamentos encontram-se 

desregulados, com microfonias constantes, com chiados, sem a devida qualidade 

acústica. Isso incomoda os alunos e atrapalha a qualidade da teleaula. Aliado a isso 

tem as mesmas dificuldades do ensino presencial, com salas lotadas e falta de 

compromisso de alguns alunos com o processo. Desencadeia-se a seguinte situação: 

 

Às vezes nós temos problemas com o som aqui da escola, tem muito 
eco e muitas vezes você não entende o que o professor fala no telão, 
ou você coloca o som bem alto e todo mundo fica quietinho para você 
escutar, mesmo que a sala esteja quieta você tem um ruído já na voz 
do professor, se não prestar atenção você não entende, você tem que 
ficar atenta para não perder os slides, porque se você perde um você 
perde o fio da meada, tem um eco, uma microfonia, às vezes a 
monitora tem que sair realmente, fica uma conversa só, eu acho um 
absurdo porque são adultos, só que quando a monitora chega aí todo 
mundo fica quieto, agora ela vira as costas começa tudo de novo. 

(DISCENTE K) 
 

 A falta de estrutura didática de apoio ao aluno também compromete as 

atividades desenvolvidas na EAD, como por exemplo, o problema com as bibliotecas 

dos polos. Elas não atendem as necessidades dos educandos e dificultam a 

realização das tarefas e estudos. Um dos tutores entrevistado nesta pesquisa afirma 

que esta questão é uma das que mais o incomoda no trabalho em EAD: 

 

 

O que mais incomoda é a estrutura subversiva dos polos regionais, o 
aluno precisa de bibliografia básica, parece que a pró-reitoria 
entendeu isso e contratou uma auditoria para verificar e fazer 
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avaliação destas bibliotecas, eu sou um cara que tenho a minha 
biblioteca em casa e eu valorizo muito isso, não que eu estou aqui, 
mas como eu me vejo como um estudante, principalmente um 
universitário, me incomoda demais. Me causa um incômodo na minha 
atuação, no meu trabalho, porque eu tenho que me tornar mais 
flexível com as cobranças, com as exigências que eu faço aos alunos, 
porque eles não têm material básico de consulta. (PROFESSOR 
TUTOR B) 

 

Com base nestas alusões observamos o quanto os processos de EAD podem 

ser fragilizados quando chegam aos polos regionais. O comprometimento do trabalho 

realizado na instituição geradora da EAD pode perder suas características e 

formatações se a mantenedora dos polos regionais não absorverem o mesmo 

compromisso e missão da primeira. Realmente parece-nos lamentável observar 

diminuição da qualidade do processo nas entrelinhas da operacionalização do 

mesmo nos polos.  

Observamos também que a falta de acompanhamento dos polos gera no 

próprio polo uma situação confortável e pouco estimulante para os colaboradores 

resumidas no depoimento de uma monitora de “[...] mas como não tem muito 

feedback do seu trabalho com o tempo você acaba relaxando, eu acho que é uma 

tendência, quer dizer eu faço, o outro não, e esta tudo igual, então, é mais ou menos 

isso”. (MONITORA I, 2008) 

Percebemos ser uma questão muito complexa por estar longe da 

administração e do controle da instituição geradora da EAD e ficar na condução de 

pessoas que, muitas vezes, não compartilham os mesmos objetivos. A EAD fica 

muito vulnerável a atuação da administração do polo e consequentemente de seus 

colaboradores.  

Talvez fosse salutar um acompanhamento mais próximo destes processos nos 

polos, assim como uma maior conscientização destes da importância de 

incorporarem a magnitude e responsabilidade do trabalho desenvolvido pela 

instituição geradora da EAD. Talvez dessa forma a instituição geradora da EAD não 

esteja tão susceptível aos pressupostos profissionais das administrações dos polos 

regionais. 
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1.2 Preconceitos / Mitos / Verdades Sobre a EAD 

  

Atrelar a EAD a padrões mercantilistas e minimizar seu potencial qualitativo 

enquanto um processo educativo é sem dúvida generalizar o sistema e as pessoas 

que o desenvolvem e o exercem. 

Ao estudar as relações interpessoais na construção da EAD na UMESP 

oportunizamos o conhecimento de um trabalho desenvolvido com critério, qualidade e 

comprometimento com o desafio de tornar a EAD uma alternativa educacional que 

rompa paradigmas e alcance patamares de credibilidade significativos.  

É preciso ter ousadia para romper barreiras, preconceitos, investir nas 

pessoas, na estrutura e acima de tudo construir com padrões de qualidade e 

eficiência uma nova forma de educar, uma nova forma de oportunizar educação a 

muitas pessoas que estão distantes das possibilidades do ensino presencial. 

Detectamos que de uma maneira geral e, em alguns casos de forma 

inconsciente, os colaboradores da EAD são envolvidos positivamente em torno de 

uma missão de construção alternativa para a educação e isso os inquieta e os desafia 

para a superação e concretização do desafio de solidificar a EAD.   

Outro grande mito é que a EAD resume-se à tecnologia, e nesta instituição 

pesquisada a EAD não é sinônimo de tecnologia. Todos os grupos estudados e seus 

respectivos colaboradores entendem que as relações entre os colaboradores, 

instituição, alunos e comunidade em geral são fundamentais e molas propulsoras dos 

desdobramentos da EAD. Só a tecnologia não representa absolutamente nada para 

consecução dos projetos pedagógicos da EAD.  

Abaixo destacamos alguns comentários sobre dos entrevistados quando 

questionados a respeito da importância da tecnologia para os resultados da EAD: 

 

Não eu acho que não, depende muito mais da gente do que da 
tecnologia, me ajudou porque como eu tenho família eu não posso 
estar todo dia na faculdade, então é bom que eu estou em casa 
estudando, estou com a minha filha, com o meu marido, faço a janta, 
e estou lá no computador estudando, é bom por causa disso, não 
poderia estar fazendo o presencial porque casa, comida, filhos, a 
gente acaba deixando de lado, porque eu não tenho essa 
oportunidade, então tem que ser da pessoa, só vir uma vez por 
semana não é suficiente, tem que estar todos os dias lendo, estar se 
dedicando. (DISCENTE L) 
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[...] o que não pode é na hierarquia colocar a tecnologia acima das 
relações, entre as pessoas, a explicação, a atenção que se dá ao 
aluno. Uma das maiores reclamações que nós identificamos na última 
avaliação institucional, generalizada, é que nas teleaulas, os 
professores dedicam pouco tempo para responder às perguntas que 
eles enviam durante a teleaula. De fato é assim e não tem muito como 
ser diferente, porque o tempo da teleaula é muito curto e se a gente 
pensar no número de questões que precisam ser tratadas nesse 
horário, de cem minutos, tirando os intervalos, 80 minutos, não dá 
mesmo para responder tudo, mas a gente pode pensar daí que isso 
remete a duas questões importantes: a primeira a necessidade deles 
mesmos de aprofundar conteúdos, e a segunda que a gente já 
identificou que eles querem se sentir incluídos, considerados, você 
resolve o problema das reclamações simplesmente citando que 
chegaram questões daquele polo, que fulano esta fazendo uma 
pergunta, você pode até não responder naquele momento, mas você 
viu que ele mandou, aí baixa a ansiedade, então não é um problema 
só tecnológico. (COORDENADOR D) 

 
A tecnologia é extremamente positiva como facilitadora, mas ela não 
faz a reflexão nem a análise política do mundo, ela pode levar essa 
reflexão e análise a encontros que a gente talvez não alcançasse de 
uma maneira mais direta, mas nunca seria instrumento suficiente para 
a educação. (PROFESSOR TUTOR B) 

 

Muitas instituições e pessoas afirmam que fazer um curso a distância é mais 

fácil do que um presencial. Absolutamente todas as pessoas entrevistadas discordam 

dessa afirmação, ao contrário, sustentando que tanto elaborar como realizar um curso 

a distância é mais dispendioso e requer afinco, comprometimento e disciplina. 

Cabe ressaltar que nesta instituição pesquisada não é fácil fazer um curso a 

distância, e infelizmente temos relatos de instituições que estão utilizando 

equivocadamente a EAD comprometendo uma nova modalidade de educação que 

poderia ser uma alternativa de ensino sustentável a uma grande parcela da 

população. 

Não podemos, entretanto nos render a iniciativas não comprometidas e sobre 

julgar iniciativas positivas que estão desenvolvendo projetos audaciosos de grande 

peso e relevância social. Os relatos abaixo explicitam o compromisso das pessoas 

envolvidas no processo em estudo. 

 
Não, na verdade é assim, eu acho que é um equívoco você entrar na 
EAD achando que vai ser moleza, que qualquer coisa vai ser aceita, 
muita gente entra com essa visão, e depois elas vão percebendo que 
não é bem assim. Eu socializo algumas experiências em sala de aula 
que estão servindo para mudar um pouco a cultura do aluno na EAD, 
tem um grupo meu que começou a se reunir mais de uma vez por 
semana. Elas fazem tudo, se reúnem para fazer as atividades, para 
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estudar, e elas se reúnem cada dia na casa de uma, agora elas 
trocam de casa a cada mês, e eu estou socializando esta experiência 
com o pessoal da sala. Isso aconteceu no final do primeiro módulo, e 
aí agente abriu isso em sala de aula e os alunos começaram a 
perceber que isso era realmente importante, fazer os estudos fora 
daqui, não dá para vir um dia na semana, não abrir o SIGA, não ler o 
texto, não discutir, por isso era preciso estar marcando. Elas dizem 
que se reúnem, eu até fui convidada para participar, mas não bateu o 
horário, então se você acha que é moleza, já no primeiro semestre 
você já desconsidera isso, porque tem um monte de gente que viu 
isso, reviu o pensamento e teve outros que tiveram que fazer 

avaliação complementar,que acabaram ficando para exame. 
(MONITOR I) 

 
Não, não é fácil, porque depende mais de sua garra, de sua 
determinação, porque não tem ninguém em cima para cobrar, você 
que tem que se cobrar, você que tem que se monitorar, você tem que 
controlar seus horários, você tem que fazer a sua parte e dos 
professores, no presencial você tem os professores fazendo a parte 
deles, incentivar, levar para cima, na EAD não, o monitor te dá uma 
orientação, mas se você não fizer acontecer, não vai para a frente de 

jeito nenhum. (DISCENTE J) 

 

Como o objeto de estudo deste trabalho é a discussão das relações 

interpessoais na construção da EAD, não poderíamos deixar de abordar as questões 

interacionais que envolvem o ensino presencial e o ensino a distância numa 

perspectiva de imbricamento, explicando melhor, ambos estão ainda inseparáveis, 

não há como delimitá-los ou separá-los, eles estão caminhando juntos, construindo 

paralelamente um novo olhar educativo. 

 Embora com características bastante distintas a EAD não consegue romper 

com a dimensão presencial, porque toda a equipe docente vem, inevitavelmente 

desta esfera de atuação. Como a maioria dos professores são doutores, o tempo de 

docência presencial também é grande e consequentemente trazem consigo toda uma 

tradição e cultura própria do ensino presencial. 

 O ensino presencial sem dúvida tem contribuído para a construção da EAD, 

especialmente os cursos da área de humanas, tais como as ciências sociais e 

pedagogia, que estão pouco a pouco dando um tom mais humanizador e formativo à 

padronização das normas e regras da EAD.  

Prioritariamente concebido sob a égide dos cursos de comunicação e de 

tecnologia, o curso como um todo iniciou mais tabulado, mais padronizado, e o que 

observamos agora é que vem com o tempo e com a contribuição dos cursos acima 

citados, oportunizado uma flexibilização importante para implementação de 
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fundamentos imprescindíveis para a constituição de uma concepção humana mais 

emancipadora e respectivos parâmetros educacionais, sociais, filosóficos, didáticos e 

pedagógicos.  

A narrativa descrita por uma das coordenadoras dos cursos da EAD da 

UMESP direcionam nossa percepção para esta significativa contribuição, que vem 

progredindo a cada dia e aprimorando indiscutivelmente os processos no corpo 

estrutural e profissional da EAD: 

 

A gente está construindo mesmo a experiência, é que ninguém sabe 
100% como fazer, mas esta melhor a comunicação, mas isso não é 
uma coisa que está formalizada em reunião, ela acontece, vai 
acontecendo em um ou outro enfrentamento diário por aí, divergência, 
conflito, aí para, conversa, mostra e as coisas vão melhorando. Acho 
que um exemplo legal disso são as teleaulas, que no começo a gente, 
das ciências sociais tinha uma certa dificuldade com o padrão, que era 
uma coisa muito assim televisiva, ah, não pode gesticular muito, não 
pode levantar sem avisar, não pode, e aquilo era muito aprisionador, 
era terrível, foi muito conflitante,  se brigava mesmo, vinha mensagem 
ao vivo, não faça isso, e agente respondia ao vivo, olha está vindo 
mensagem aqui para não fazer, mas a gente vai fazer, porque a gente 
não quer parar a informação, e aí foi criando uma coisa muito legal, 
porque assim, tanto o pessoal do estúdio passou a ter uma relação 
muito respeitosa com os professores, no sentido de reconhecer que 
as aulas eram muito legais, que o que se aplicava de regras aos 
cursos. (COORDENADORA D) 

 
 

Outra coisa que eu brincava com o pessoal, que este semestre eu vim 
dar aula, o estúdio lá do delta, o rapaz disse, professora se a senhora 
quiser pode sentar na mesa, nossa, era meu sonho de consumo, aí 
depois quando eu vim dar aula aqui em baixo, a mesma coisa, olha 
pode ficar a vontade, se quiser sentar na mesa pode sentar na mesa, 
nossa eu vou é te dar um beijo. Ou por exemplo, na aula passada eu 
levei uns papéis, e aí eles falaram vamos tirar esses papéis aqui da 
mesa, aí eu disse, „não, na sala de aula não tem papéis na mesa?‟ 
Então, ela disse, „então está certo‟, aos poucos a gente esta 
começando a entender todos, É claro, que no espaço do estúdio tem 
regras a serem respeitadas, porque é transmissão televisiva, tem 
coisa que não pode fazer mesmo, mas têm outras que pode, até 
porque não é um jornal nacional é uma aula, então ela tem que 
parecer uma aula para ela ficar legal. (COORDEANDORA D) 

 

Desta forma a EAD vem mudando de patamares e de percepções 

continuamente, adaptando suas concepções a realidades distintas e mantendo-se 

aberta ao que o ambiente e as pessoas ao seu redor conclamam e fundamentam. 

Vem no decorrer do tempo ganhando cada vez mais adeptos de sua potencialidade. 
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Neste percurso tem refletido positivamente no ensino presencial, levando para 

as salas de aula as metodologias utilizadas na EAD, principalmente em relação ao 

nível de qualidade dos materiais preparados. O professor utiliza-se de vários recursos 

áudio-visuais, é obrigado a colocar estes componentes em sua aula, os slides, filmes, 

livros, enfim outros atrativos que dinamizem sua aula. Sem contar com o 

detalhamento visual produzido para cada aula. 

Esta preparação talvez seja essa a palavra chave: na EAD tudo tem que ser 

planejado, preparado com antecedência, não existe improvisação. Embora esse 

planejamento dê trabalho ele torna a aula muito mais dinâmica, bem construída, com 

começo, meio e fim, além de apresentar uma consistência conceitual e cultural muito 

abrangente.  

Outro fator importante é a estimulação que os professores são submetidos 

para trazerem novidades, pesquisarem outras formatações e se esforçarem na 

elaboração de aulas diferentes e atrativas, afinal todos assistem a sua aula, inclusive 

as gerências. Existe também a preocupação com o conteúdo, um cuidado todo 

especial para a construção da aula e dos conceitos que serão desenvolvidos. A aula 

ficará gravada e ele não terá como consertar ou modificar alguma coisa que 

eventualmente saiu errado, é uma grande responsabilidade a preparação da teleaula.  

Nossas entrevistas demarcaram uma característica para o ensino presencial 

mais improvisada, tanto pelo aluno, quanto pelo professor. Um dos depoimentos 

afirma que o aluno muitas vezes vai à aula e não faz nada, dorme, e depois corre 

atrás do prejuízo no dia da prova. O aluno de EAD não, ele obrigatoriamente tem que 

postar tarefas em todas as aulas, e são muitas que compõe o semestre, outro relato 

afirma que no presencial você tem só a obrigação de estar na aula, o resto você vai 

empurrando, na EAD não, você tem que dar conta das tarefas, uma aluna afirma que 

na EAD não tem como o professor ficar contando histórias pessoais, relatos 

informais, ou simplesmente conversando com os alunos, ele tem que dar a aula e 

ponto. A seguir descrevemos na íntegra a resposta de uma aluna quando consultada 

a respeito da improvisação na EAD: 

 

Impossível, impossível, improviso não funciona, na EAD menos 
ainda, talvez na presencial você consiga fazer isso, mas na EAD 
você tem que ir a fundo para estudar, pesquisar e ler tudo que vem, 
senão você acaba não tendo o mais importante que é a nota, é 
passar para o outro semestre, com certeza não funciona.(DISCENTE 
J) 



150 

 

De um modo geral os professores que lecionam na EAD foram levando suas 

experiências da modalidade a distância para o presencial, um melhor planejamento, 

uma organicidade maior na condução da aula e na metodologia utilizada. 

Percebemos entusiasmo entre os professores e certa apreensão a cada teleaula 

gravada. Oportunizamos esta impressão no depoimento abaixo: 

 

As aulas no presencial minhas, ganharam uma nova qualidade, elas 
foram reinventadas, e a minha relação com a organização das 
atividades, com o planejamento foram aprimoradas, porque as coisas 
aqui na EAD são muito planejadas, eu acho que os alunos do EAD 
tem acesso a um tipo de planejamento, pelo menos no que diz 
respeito ao que nós fazemos aqui, não sei nas outras instituições, um 
tipo de orientação e planejamento que os alunos do presencial muitas 
vezes não tem, qual é o texto, o que eles tem que buscar naquele 
texto, como aquele texto deve ser trabalhado ou outro material 
qualquer, onde ele deve procurar questões na internet, em livros, em 
revistas, etc., Então, há toda uma orientação de estudo que no geral 
no presencial não se dá, então isso é muito legal, e assim, quem vem 
do presencial para cá acaba levando um pouco dessa experiência 
para o presencial e sem dúvida nenhuma acrescenta na questão 
qualitativa a sua prática docente. (COORDENADORA D) 

 
A EAD sem dúvida veio para alterar as relações educativas e, exercida sobre 

padrões de seriedade e competência, propor novas maneiras de educar, ampliando a 

qualidade dos processos educativos e alterando estruturas já tão estigmatizadas pelo 

tempo e pelo hábito de sempre fazer do mesmo jeito. A EAD tem proporcionado aos 

professores de um modo geral, independente da modalidade de ensino, outras 

perspectivas de percepção, apurando a sensibilidade para situações diferentes e 

possibilitando ações mais engendradas em seus contextos de ensinoaprendizagem.  

Para entender a EAD é necessário vivenciar seus processos e entender seus 

mecanismos, o próximo passo é apaixonar-se por suas inúmeras possibilidades e 

adentrar em seus mecanismos de sedução. É importante despertar para novas 

propostas e perspectivas conforme afirma uma professora entrevistada neste estudo: 

 

A ideia de que a EAD é negativa, que ela onera a aprendizagem, é 
uma ideia que a gente tem inicialmente. Talvez por isso a nossa 
geração seja tão reticente a EAD, porque a gente não conhece uma 
relação educativa enquanto aluno em um ambiente de aprendizagem 
virtual, ou a distância, ou a on-line, a gente conhece relatos de 
experiência e a gente vem sendo treinados para mediar processos e 
não para viver processos nesta perspectiva. Isso é legal porque 
expande a sua perspectiva do que é ambiente de aprendizagem, 
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processo educativo e passa a entender que a maneira de conduzir 
processo educativo se altera em função do meio que ele acontece, 
isso é muito legal, isso é obvio, não é obvio, você passa a viver, passa 
a ser diferente, estes são dois aspectos muito positivos que marcam 
nossa geração. Entender que nossa geração vai ser lembrada 
como a geração de transição que ousou mudar. – (grifo do autor) - 
(PROFESSORA N)  

 
Valendo-nos das palavras do relato da professora acima, destacamos que ao 

viver processos na perspectiva da EAD contemplamos inúmeras alternativas de 

mediação do ensinoaprendizagem, mas embora difícil mensurar as contribuições, 

precisamos destacar a forma como as relações de poder se incorporam na EAD. Elas 

assumem uma formatação completamente diferente do que estamos acostumados a 

ver no ensino presencial. 

As relações de poder se distribuem em diversas mãos e modificam as práticas 

institucionais engessadas dos processos educacionais tradicionais.  A nova 

disposição de papéis dentro da EAD rompe com a execução automática de práticas 

pré-definidas e exige novas posturas de articulação. Assim os professores 

ressignificam suas posturas e os demais profissionais envolvidos na EAD ajudam a 

dimensionar as relações de poder com mais equidade no processo educativo. 

Dessa forma, ao redimensionar as relações de poder, a EAD permite ao aluno 

transcender as posições socialmente estigmatizadas pelos processos educativos, 

colocando-o a participar do conhecimento recíproco do poder. O aluno pode, 

historicamente, colocar-se no centro do poder e torna-se o principal agente de sua 

aprendizagem, ampliando sua autonomia e partindo para a criação de espaços 

alternativos de aprendizagem e autoria. 

Embora as relações instituídas entre os diversos profissionais de EAD 

apresentem aspectos positivos, não podemos de deixar de elucidar as questões do 

poder institucionalizado que também se manifestam nas entrelinhas do processo que 

se fazem presentes quando analisamos, por exemplo, a “questão do erro” nos 

encaminhamentos das práticas operacionais da EAD (ser visto, ser observado, 

analisado estabelece relações de poder). Da mesma forma quando um tutor se 

posiciona quanto à questão dos prazos e também das dificuldades da tutoria, mas ao 

mesmo tempo demonstra sua resignação uma vez que assinou um contrato de 

trabalho.   
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Identificamos, portanto relações de poder embutidas nos processos da EAD da 

UMESP, como em qualquer outra instituição, mas o diferencial é que encontramos 

profissionais preparados e cônscios desta realidade e dispostos a, de forma dialógica 

e política, negociarem seus espaços de representação, contribuindo para o 

estabelecimento de relações profissionais mais transparentes e socialmente mais 

politizadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao procedermos as conclusões finais de nossos estudos, debruçamo-nos 

sobre nossos apontamentos e inúmeras bibliografias percorridas e sentimo-nos 

recompensados pelo esforço empreendido e pela oportunidade de poder estar em 

contato com a cultura e conhecimento de diversos autores e estudiosos fascinantes 

que sem dúvida contribuíram para a construção de novos andaimes de pensamento e 

conhecimento. 

Entretanto mais gratificante é perceber que temos inúmeros caminhos a serem 

percorridos para a completude humana e suas contingências, observar que ainda é 

possível construir novos paradigmas educacionais e que neste percurso encontramos 

muitas pessoas sérias, comprometidas, batalhadoras, sonhadoras e que apesar de 

muitos erros e acertos estão dispostos a encontrarem novas alternativas e 

fundamentalmente encontrarem a si próprios, reconstruindo-se e autorizando-se para 

novos desafios. 

Ao propormos estudar as relações interpessoais na construção da EAD, 

deparamo-nos com perspectivas bastante amplas de estudo que foram sendo 

direcionadas no decorrer da pesquisa com a apropriação dos métodos 

etnometodológico e multirreferencial. 

Ir ao encontro dos autores dos processos da EAD nos possibilitou o 

entendimento de suas práticas cotidianas, seus modos operantes, suas perspectivas 

de ação, suas estratégias de convivência, suas praticas reflexivas, e nas palavras de 

Coulon (1995) a construção do mundo social que os envolvem, com seus sentidos 

únicos e práticas de senso comum. 

Estar no ambiente de operacionalização dos processos educacionais da EAD 

da UMESP nos oportunizou o entendimento das ações táticas de cada participante do 

processo viabilizando a análise das regras individuais e grupais que iam se 

estabelecendo no cotidiano das mesmas, desta forma embasada nos conceitos da 

etnometodologia fomos identificando os métodos apropriados pelos grupos para a 

consolidação de suas estratégias e objetivos. 

Empreendemos também que os caminhos da indicialidade proposto pela 

etnometodologia nos demarcam uma compreensão mais abrangente dos processos e 
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fomos identificando como os sentidos se distribuem nos contextos particularizados de 

cada indivíduo e de cada situação, orientando nossa percepção para o entendimento 

das relações que se estabeleciam no interior dos processos de EAD. 

Dessa forma fomos construindo nosso percurso investigativo e com base nas 

teorias de reflexividade e relatabilidade propostas por Coulon (1995) detectamos que 

nada esta solto na organicidade do sistema, tudo tem o seu engendramento e esta 

diretamente relacionado com significados e sentidos próprios e, por meio da 

descrição dos processos por seus atores foi possível detectarmos outras conecções, 

outros olhares, outros entendimentos. 

Ao acompanharmos a estruturação dos grupos de trabalho da EAD e 

adentrando no âmago desses significados e sentidos fomos avançando em nossos 

entendimentos de como o aprimoramento das relações interpessoais são 

fundamentais para a construção dos processos de Educação a Distância.  

Conforme já salientamos anteriormente, a EAD é composta por diferentes 

profissionais e exige um intercâmbio de competências diversas para a conclusão do 

trabalho. Por apresentar uma diversidade enorme de atuações que poderiam ser 

estudadas, concentramos nossas atenções no percurso operacional que uma teleaula 

realiza para chegar ao seu destino no polo regional de EAD e consequentemente aos 

alunos.  

Identificamos que existe um grande sentimento de pertença ao grupo e há o 

entendimento que a EAD é um processo em construção e que os resultados ainda 

não são mensuráveis, percebe-se que os colaboradores sentem-se extremamente 

comprometidos com o projeto, porém não implicados conforme o sentido atribuído por 

Barbosa (1998) já citado neste trabalho.  

Encontramos em nossas observações e nas entrevistas realizadas 

profissionais com leituras pessoais organizadas e aparentemente muito bem 

estruturadas, a percepção das pessoas em relação a seus grupos e processos 

específicos de trabalho, apresenta-se acentuada e notadamente existe um 

entendimento recíproco das necessidades pessoais e grupais dos colaboradores 

internos de cada setor de trabalho, por exemplo, entre o grupo de tutores, entre o 

grupo que trabalham no estúdio, entre os profissionais de produção de material. 

 Entretanto, não nos pareceu serem consideradas as contingências dos 

acontecimentos sob a égide da percepção dos agentes de outros setores de atuação 

da EAD, ou seja, quando se trata de conhecer os processos gerais que envolvem 
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agentes de outros setores de trabalho, identificamos uma ruptura nos processos 

comunicativos e interacionais. Por exemplo, os professores temáticos não conhecem 

o trabalho desenvolvido pelas auxiliares de coordenação de curso, os monitores 

desconhecem os procedimentos para a produção do material didático, isto parece 

causar um descomprometimento de um com o trabalho do outro, não por simples 

desmerecimento, mas simplesmente porque não conhecem suas rotinas, não 

imaginam que o trabalho do outro também é complexo e também é importante. 

A fragmentação da percepção frente ao processo operacional da EAD como 

um todo, transpõe consequentemente a processos comunicacionais truncados que 

interferem sobremaneira na equalização das relações interpessoais indispensáveis 

para a obtenção de bons resultados na organização e execução dos projetos 

educacionais a distância. 

Promover uma boa comunicação é estar pró-ativamente aberto à construção 

de relações interpessoais mais saudáveis que valorizem a humanização dos 

processos e reconheça cada um em suas singularidades e aptidões específicas, não 

como detentores do saber e da verdade, mas como pessoas preparadas para 

apreender o melhor do outro em uma concepção de completude e alegria, conforme 

afirma Moran:  

 
Comunicamo-nos para sentir o prazer de estar juntos, para mostrar 
aos outros que temos valor e para sentir-nos valorizados, acolhidos, 
produtivos. Comunicamo-nos para vivenciar todas as formas de 
amor.(MORAN, 1998, p. 05) 
 

Observamos que ao desconhecer a formatação da operacionalização do 

trabalho em outros setores do percurso operacional da EAD os profissionais rompem 

com canais importantíssimos de comunicação que a nosso ver reduzem o processo a 

particularizações estanques minimizando o desenvolvimento de novos conhecimentos 

e consequentes potenciais sensoriais, pessoais e grupais. 

Estar atento ao outro, compreender suas atividades, suas particularidades, 

assim como suas metodologias próprias podem implementar a diminuição dos ruídos 

comunicacionais e propiciar espaços reflexivos que aprimorem as estruturas pessoais 

de cada participante, levando a um melhor autoconhecimento e consequentemente a 

processos mais autônomos e criativos. 

Por meio de processos comunicacionais estabelecidos sob esta concepção 

estaremos oportunizando o desenvolvimento dos processos de negatricidade e 
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autorização defendidos por Ardoino (1998) ampliando os horizontes de possibilidade 

de ação, caminhando para novas formas de fazer, ser e sentir, e finalmente 

“autorizando-se” enquanto um sujeito de seu espaço. 

Necessitamos, portanto aguçar nossas percepções e, como propõe Barbier, 

(2003) desenvolver nossa escuta sensível para compreender melhor a estruturação 

dos trabalhos desenvolvidos na construção da EAD, valorizando seus membros 

indistintamente e afinando cada vez mais nossos entendimentos sobre nós mesmos 

em constante relação com o outro. 

A realização destes estudos delimitou nossas impressões no sentido de que 

sem a mediação e aprimoramento das relações interpessoais nos grupos de trabalho 

na construção da EAD estaremos próximos a concepções unidimensionais, 

equivocadas, exclusivistas e propensas a adotar sempre estratégias prontas e 

engessadas, não abrindo espaço para esvaziamento de “nossos entulhos interiores” 

(Barbier, 1998, p. 188). 

A “autorização” no sentido atribuído por Ardoino (1998), de todos os 

colaboradores envolvidos no percurso de elaboração da teleaula elevará o processo 

da criação e desenvolvimento de novos andaimes na construção dos modos 

operantes na EAD, oportunizando “novos momentos”, no sentido atribuído por Ress 

(2004), e novas pessoas todos os dias, implementando o maior combustível da 

natureza humana, a motivação, a autoestima, a valorização mútua e a auto-

valorização, é sentir-se especial, útil, importante dentro de seu contexto existencial.  

Outro aspecto importante desta pesquisa nos demonstrou que o 

desconhecimento da formatação do processo geral pelos colaboradores dos diversos 

grupos que compõem a EAD expressa uma ruptura nas relações entre os mesmos, 

ou seja, tornam o contato entre os grupos mais distante e a comunicação é 

desenvolvida de forma mais formal e rígida.  

O fato de muitos profissionais estarem distantes um do outro no 

desenvolvimento de suas tarefas implementa uma maior dificuldade comunicativa 

efetiva. Vislumbramos neste aspecto a importância do estabelecimento de vínculos 

sociais que tornem estes contextos mais permeáveis e aproximem as pessoas no 

sentido de fixarem relações mais seguras e afetivas. 

Assim entendemos que um olhar mais cuidadoso deveria ser concebido sobre 

alguns setores do processo da EAD que nos pareceram mais fragilizados na 

significação da importância de seus trabalhos no contexto geral do trabalho realizado. 
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É importante ressaltar que todos os setores da EAD requerem uma demanda 

de trabalho bastante exarcebada, mas há de se destacar a posição desconfortável do 

setor de tutoria uma vez que os tutores embora tenham funções pré-definidas: estas 

se flexibilizam na medida em que atendem a imprevisibilidade do número e da 

característica das atividades solicitadas pelos professores temáticos.  

Deve-se considerar também a diversidade de conhecimento requerido para o 

pleno desenvolvimento de suas funções uma vez que se relaciona com disciplinas de 

diferentes áreas e abordagens.  

Outro fator que relativiza a função tutorial é o número de solicitações 

empreendidas pelos alunos e monitores dos polos que se intensificam ou não de 

acordo com a especificidade da clientela, assim como o número de alunos por polo 

que também sofre uma diferenciação entre cursos e locais onde são desenvolvidos. 

A função da monitoria também nos pareceu requerer mais estudo e 

investimento. Independentemente da distância que se programam as relações 

escolares na EAD, identificamos que a sala de aula é um lugar de múltiplas 

interações e o monitor acaba por assumir a função do professor em gerenciar as 

relações entre os grupos de alunos e alicerçá-las em uma convivência saudável a fim 

de garantir um clima harmonioso e propicio ao desenvolvimento de cidadãos, 

agenciadores de uma sociedade solidária e fraterna.  

É tácito observar que as funções do monitor de aprendizagem são muito mais 

complexas do que as funções burocráticas que assumem na formatação de suas 

atividades, acreditamos ser ele o viés sócioemocional que solidifica as relações 

interpessoais e laços afetivos tão importantes para a consecução dos processos de 

ensino e aprendizagem. 

Outro setor que pareceu-nos sofrer uma ruptura na comunicação e na 

operacionalização dos processos estabelecidos na construção da EAD são os polos 

regionais. Arriscamo-nos a ousar dizer que há uma quebra de identidade da 

instituição geradora da EAD o que requer uma atenção muito especial em se tratando 

de uma renomada e tradicional universidade. 

Observamos que a filosofia institucional da Universidade não se reproduz no 

polo, adquirindo este característica administrativa e gerencial próprias de seus 

gestores locais. 
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Argumentamos em nossos estudos que o aprimoramento das relações 

interpessoais na construção da EAD pode redimensionar a questão do poder nas 

instituições escolares e iniciar uma retomada dos paradigmas escolares.  

Na EAD os papéis institucionalmente estigmatizados pela sociedade são 

alterados em função da emergência de uma nova sistemática de trabalho que 

conjuga um número de profissionais de diferentes habilidades para comporem um 

processo diferenciado de educação. 

O professor, na modalidade de Ensino a Distância, não é o centro do processo 

e o aluno não é um simples receptáculo de informações. O status quo dos 

participantes dos processos de ensino e aprendizagem e o ritmo de trabalho 

empreendido na EAD são outros. Os papéis se misturam na tarefa educativa e o 

aluno assume uma posição mais autônoma e participativa. O professor, entretanto, 

divide seu papel de “magister saber” com outros profissionais de importância similar, 

e sua produção intelectual é compartilhada com inúmeras pessoas de hierarquias 

diferenciadas na estrutura organizacional do ensino 

Desta forma a EAD, no nosso entender, rompe paradigmas e transgride os 

padrões pré-fixados culturalmente pelos monopólios educacionais proporcionando 

novas oportunidades de obtenção do conhecimento, no estabelecimento de novas 

perspectivas no processo ensinoaprendizagem e oportuniza o estabelecimento e 

aprimoramento de relações interpessoais mais colaborativas e consequentemente 

mais prazerosas e harmônicas nos processos educacionais. 

Finalizando gostaríamos de registrar nossa percepção de que a EAD é um 

novo caminho para a educação e, embora seus resultados ainda não sejam 

mensuráveis ela já apresenta resultados extremamente positivos na contribuição que 

tem efetuado nas metodologias utilizadas pelos professores em suas aulas 

presenciais e a distância. 

Sem dúvida nos parece que a EAD implementou uma nova forma de 

planejamento didático e a contribuição da tecnologia requerida e utilizada na EAD 

tem impulsionado uma melhor capacitação docente no sentido de dinamizarem suas 

aulas, obterem uma melhor organicidade do plano de aula e principalmente alterarem 

suas metodologias na prática diária da docência. 

Arriscamos-nos a também afirmar que a EAD pode romper os espaços 

mercantilistas e alçar voo em direção a inclusão de milhares de pessoas que buscam 

o conhecimento e uma formação para galgarem melhores oportunidades e condições 
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de vida mais saudáveis e felizes, se desenvolvida e operacionalizada com seriedade, 

planejamento e responsabilidade. 

Acreditamos que ao aperfeiçoarmos as relações interpessoais na construção 

da EAD não estaremos apenas oportunizando melhores resultados no processo como 

um todo, mas estaremos também investindo na formação humana de uma equipe de 

colaboradores que tem por opção profissional a oportunidade de transcenderem suas 

próprias funções e serem multiplicadores de posicionamentos mais humanísticos e 

solidários.  

A EAD, longe de atender apenas aos altos fluxos comunicacionais e as 

inovações científicas e tecnológicas, pode emergir com propósitos muito mais 

abrangentes, conectando e interconectando realidades diversas a objetivos 

humanizadores, capazes de garantir à sociedade da informação características 

reflexiva, colaborativa e crítica sobre os processos globalizantes direcionados pela 

ideologia dominante e que muitas vezes alienam o homem em suas realidades locais. 

Abaixo apresentamos objetivamente nossas considerações e esperamos de 

alguma forma contribuir para a realização dos trabalhos desenvolvidos na Educação 

a Distância, nos estudos das relações interpessoais, multirreferencialidade e 

etnometodologia e em outras pesquisas que se interessem pelo tema: 

  

 

01 – A fragmentação da percepção frente ao processo operacional da EAD 

como um todo, transpõe consequentemente a processos comunicacionais truncados 

que interferem sobremaneira na equalização das relações interpessoais 

indispensáveis para a obtenção de bons resultados na organização e execução dos 

projetos educacionais a distância. 

  

02 – Apreendemos uma dificuldade comunicativa efetiva no sentido de que 

alguns profissionais distanciam-se uns dos outros no desenvolvimento de suas 

tarefas, não estabelecendo vínculos sociais que tornem estes contextos mais 

permeáveis e aproximem as pessoas no sentido de fixarem relações mais seguras e 

afetivas – Valorização das funções tutoriais e da monitoria, redimencionalizando-as. 
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03 - Reconhecemos que é importante reforçar os processos comunicacionais e 

interacionais entre a UMESP e os polos regionais atentando para sua identidade 

institucional frente aos mesmos.      

 

04 – Argumentamos que o aprimoramento das relações interpessoais entre os 

profissionais que compõem a EAD pode redimensionar a questão do poder nos 

processos de ensino e aprendizagem emergindo novos paradigmas educacionais. 

  

            05 – Diagnosticamos que o compartilhamento de diversas habilidades entre 

os profissionais da EAD se manifesta em princípios motivacionais que estão 

impulsionando os docentes para novas práticas e novas posturas frente aos 

processos educacionais na modalidade a distância e no presencial. 

 

            06 - O aprimoramento das relações interpessoais é fundamental para a 

construção dos processos de Educação a Distância  
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ANEXO UM 

 

  

COLABORADORA M 

 

Quando eu era só tutora, eu tinha uma articulação muito boa, nós estávamos 

muito afinados. Eu conhecia todo mundo, o trabalho era mais com a coordenação, 

com os tutores e professores; tínhamos confiança no trabalho, o relacionamento era 

muito bom. Eu era tutora da pedagogia. Trabalho com a equipe de educação, com 

professores autores e tutores, não tinha relacionamento com a equipe de produção. 

Quando assumi a função de assistente de material didático fiquei responsável pela 

produção dos materiais pedagógicos. Fui colocada para cuidar da Teologia, Letras, 

Pedagogia, Ciências Sociais e Filosofia, comecei a acompanhar os bastidores, não 

estou mais como professora, mas como administrativo no processo. Passei a ter 

mais contato com a assessoria pedagógica e com os técnicos, fico dividida, era 

muito difícil acompanhar estes dois trabalhos. Uma por eu não ser especialista em 

nenhuma das ferramentas que eles usam, eu até sei como eles a utilizam, posso dar 

sugestões e ideias, mas quem põe a mão na massa são os meninos. Eu recebo as 

aulas dos professores, aí eu tenho que ter um olhar pedagógico sobre o trabalho do 

professor, como eu vou ter um olhar pedagógico sobre a aula do professor da 

teologia se eu não conheço a área? Por isso eu entrei em crise: ter um olhar sobre a 

pedagogia que eu já trabalho há dois anos é uma coisa, mas para ter um olhar 

pedagógico sobre outra área, é muito difícil, você dizer para o professor que dá 

aulas há anos e dizer para ele que a aula não vai funcionar, o senhor não vai atingir 

seu objetivo, o senhor já parou para pensar quantos alunos o senhor tem no polo? 

Será que não dá para o senhor fazer uma coisa mais dinâmica, mais criativa? É 

difícil dizer aos professores para mudarem alguma coisa, alguns tenho mais 

liberdade para dizer, mais acesso, outros não.  

Tem sido um desafio para mim, lidar com isso. Primeiro porque eu não quero 

que fiquem falando que eu estou me intrometendo no curso de ninguém, segundo 

porque eu sou nova, tenho professores que tem 50 anos e que lecionam a 25 anos. 

Então eu chamei todos os coordenadores e fui tentando entender como cada um 

trabalha e percebendo como eu iria trabalhar com cada um deles, como cada um 

gosta de trabalhar e assim eles irão percebendo meu trabalho e adquirindo 

confiança em mim, mas isso eu fiz por iniciativa minha, ninguém mandou fazer isso. 

Fui informando-os de como funciona, para eles entenderem que meu trabalho não é 

para pixar o trabalho deles, ou para dizer que não está bom, mas um olhar de 

pedagogo e de um aluno que esta vendo a matéria pela primeira vez, mostrar onde 

você deve deixar claro. Vou apontar o que não estou entendendo, e se você fizer um 

enunciado mais detalhado, se não deixar as datas claras, os prazos, os 

procedimentos, a equipe não consegue formatar sua aula, fica muita dúvida, as 

informações tem que estar muito claras, são conclusões minhas , que eu estou 
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sentindo,de que eu percebo. O trabalho lá é feito por muitas mãos, um trabalho 

coletivo, mas, por conta do formato do mundo, neoliberalista e capitalista, tem um 

caráter individualista, cada um faz o seu pedaço e fragmenta o curso, cada um faz 

seu pedaço e não tem a dimensão do todo, e acha que esta fazendo seu trabalho, 

esta voltado para o individualismo. Não é aquela coisa plural, que é aberta, sensível, 

que dá para ser trabalhada no diálogo; tem vários caminhos, que não é aquela que 

tem que ser entendida de uma forma cartesiana. Tem todo um outro lado para ser 

observado, uma abordagem; tem que pensar a EAD como um todo, para uma aula 

se concretizar, começar a ficar pronta para ir ao ar, pra atingir o aluno e ficar boa, e 

aí eu tenho uma crítica, eles querem qualidade, eles querem melhorar, contrataram 

uma assessoria porque eles querem qualidade. Mas tem o dinheiro, tem que ter 

aluno, tem uma prática capitalista, tem uma páatica televisiva. O relacionamento 

com o polo nem sempre é fácil, nos temos polos que são parceiros, mas nós temos 

polos que não correspondem, todos que estão envolvidos tem que ter noção qual é 

a concepção de educação da Metodista, como que a Metodista trabalha, 

independente da função, todos tem que saber o que os outros fazem. 

Falar das relações das funções do coletivo que acaba funcionando 

individualmente, por conta da formação, das relações, das pressões do dia-a-dia, 

cobrança do material, tudo isso rola nos bastidores, montar uma aula de EAD não é 

igual a montar uma aula na presencial, na EAD você tem que programar, planejar, 

dá trabalho, você tem que escolher trecho de filme, recursos, pertinência do assunto, 

pensar como atingir o aluno, no recurso tecnológico material, é trabalhoso, além 

disso você depende de outras mãos, é muita gente na EAD.  

Eu sou assistente de material didático, mas faço uma parte de assessoria 

pedagógica. 

Não dá para fazer um trabalho individualizado num curso que exige uma 

atividade coletiva. Quem está fazendo tem que ter consciência de como se chega a 

um resultado final. Tem professor que boicota a entrega da aula, atrasa a aula, que 

não tem respeito com o trabalho que realiza, quer mudar no dia da aula. A aula é 

disponibilizada dias antes para o aluno. No dia da aula, por exemplo, um período 

tem 470 alunos, eu vou ter 470 alunos reclamando, por e-mail e por telefone, é 

mensagem, é na caixa de mensagem, não adianta estar na EAD com a cabeça do 

presencial, tem que ter a cabeça da EAD, pensando o que a EAD precisa para 

funcionar. Seu compromisso é muito maior, eu sou tutora, corrijo a tarefa e 

respondo, eu não posso fazer só isso, eu preciso fazer além, do que eu sei que eu 

tenho que fazer, é ter flexibilidade para perceber nas relações o que eu preciso fazer 

para contribuir. Para isso, eu parto de uma concepção de mundo, e a Alessandra 

acha que há esperança em mudar alguma coisa, tem gente que não acha, eu vou 

parar e pensar que meu trabalho e responder o aluno, não deixar com duvida, 

acompanhar o professor, mais e muito mais do que isso. Se eu acho que eu tenho 

um problema, eu devo levar para o coordenador, tentar resolver, eu tenho obrigação 

de fazer isso. Vamos dar retorno, a gente não pode fazer aquilo que é obrigação, a 

gente tem que entender qual e o projeto a ser desenvolvido e o que eu quero, 

concepção das pessoas. Se estiverem só para cumprir tabela, e obrigado a engolir a 
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EAD, mas ele quer fazer na EAD o que quer fazer no presencial. Aí é um problema 

para o coordenador, que fica mais estressado, porque ele não tem a colaboração do 

professor, que tem que tirar a pessoa, cada área trabalha de um jeito. Você precisa 

de pessoas que estejam a fim de fazer o trabalho e que entendam a proposta da 

Instituição, entender as coisas em uma outra dinâmica de vida. Tem todo um 

trabalho anterior para concretizar a aula, você precisa ter um olhar para as relações, 

tem funcionário que fica com raiva do professor, porque muito professor não aceita 

mudar, a gente tem que conversar, professora eu estou mandando minha ideia, 

minha proposta, perguntar, propor, mas se ela não quer, a aula é dela. Vai chegar 

uma hora que ela vai sentir, e isso a gente não consegue perceber quando a gente 

está com raiva, com bronca. Eu não consigo ficar com raiva, eu penso de outro jeito, 

e o Brasil tem um relação oprimida, alienada, truncada. A gente é alienado, não 

consegue enxergar o outro, às vezes eu mesmo preciso me entender melhor para 

ver que estratégia eu vou criar para o novo trabalho, de que forma vou me organizar, 

para mim sofrer menos, porque é sofrido, você vai ficando desgastada, preciso me 

entender nessa função, nesse departamento, fazer o melhor para a EAD, com as 

pessoas, para eu trabalhar de uma forma autêntica, porque se eu não trabalhar de 

uma forma autêntica não adianta eu estar lá. Tem professor que pede ideia, que é 

aberto, então mando mensagem agradecendo o compromisso, dou parabéns por 

mandar o trabalho tão detalhado, porque isso facilita nosso trabalho, no próximo ele 

vai caprichar, vai se aproximando, falta proximidade, parceria, confiança, tem 

professor que vem dar aula e pronto, faço aconteço e pronto, é preciso compreender 

como funciona. 

Na EAD todo mundo tem que contribuir, tem o contrário, é uma garotada que 

trabalha na produção, eles falam: ih lá vem o chato, lá vem o encrenqueiro, o 

professor entra por um lado e o técnico sai pelo outro, eu tomo cuidado, procuro 

respeitar aqueles que não gostam que mexem na ordem da aula, no formato. 

Também deu trabalho para o professor fazer a aula, presto muito atenção, quando 

vou sugerir eu procuro respeitar, tento fazer o meu trabalho respeitando o do outro, 

de leve eu vou fazendo meu trabalho, quando a aula chega mais organizada fica 

mais fácil para os meninos montarem a aula, é isso que eu faço, tento organizar a 

aula, antes de chegar nas mãos dos meninos 

 

Entrevista Professora N 

 

 A ideia de que a EAD é negativa, que ela onera a aprendizagem, é uma ideia 

que a gente tem inicialmente, talvez por isso a nossa geração seja tão reticente a 

EAD, porque a gente não conhece uma relação educativa enquanto aluno em um 

ambiente de aprendizagem virtual, ou a distância, ou a on-line. A gente conhece 

relatos de experiência e a gente vem sendo treinado para mediar processos e não 

para viver processos nesta perspectiva, isso é legal porque expande a sua 

perspectiva do que é ambiente de aprendizagem, processo educativo e passa a 

entender que a maneira de conduzir processo educativo se altera em função do 
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meio que ele acontece, isso é muito legal. Isso é óbvio, não é óbvio, você passa a 

viver, passa a ser diferente, estes são dois aspectos muito positivos que marcam 

nossa geração. Entender que nossa geração vai ser lembrada como a geração de 

transição que ousou mudar, que aprendeu a fazer diferente. O que a gente tem visto 

é que muita gente pega o modelo presencial e transpõe para a EAD. Mesmo assim é 

nosso primeiro exercício, e por isso que agente fica tão tenso para pegar, eu sei 

fazer bem o presencial, e então eu pego este modelo e enfio no estúdio, não dá 

certo na EAD, tem piada que não faz sentido na EAD e você passa a aprender que 

nem sempre piada tem haver, você se leva a perceber, para atentar para outros 

aspectos do presencial que a EAD te leva a pensar, por exemplo, você percebe que 

quando você tem um deficiente auditivo na sala do presencial, a piada atrapalha, e 

eu aprendi isso na EAD, vira e mexe a gente prepara nossas aulas trabalhando com 

ironia, com brincadeira, o pensamento do deficiente auditivo se rompe, às vezes se 

rompe todo, se desestrutura com uma piada. A EAD veio para de verdade alterar as 

relações educativas e buscar mais qualidade, até no presencial, isso acontece em 

cadeia, isso é um ponto positivo, o que não podemos é desconsiderar o potencial 

por vezes humano que ultrapassa a técnica ou que a técnica não dá conta. Por 

exemplo, eu dou conta de produzir slides, mas eu não consigo produzir em duas 

horas, eu preciso de 20 h, e aí fica aquela coisa, você não entregou, então fica um 

jogo de chantagem ou de depreciação de minha produção porque eu não 

correspondi a um tempo desejado. Eu acho que o erro foi em querer, se começar no 

mesmo semestre, deveria haver um semestre para planejar, para produzir material, 

para aprender a se relacionar com o estúdio, com os processos avaliatórios.  Outra 

questão que me chama atenção: teve uma das minhas teleaulas que eu ia dar aula 

com um tema relacionado com didática, eu estava discutindo função social da 

escola, ia trabalhar com algumas representações de alguns autores e preparei para 

uma aula de 100‟,13 slides, eu tinha dois recortes de filmes, eu tinha previsto uma 

fala mais dialógica, mais interativa, com questões, eu preparei 13 slides, sugeri que 

os alunos lessem dois textos, eles iam fazer uma aula-atividade antes da aula, 13 

slides para mim estava bom, tem professores que fazem 50 slides, em 100 minutos, 

eu fiz 13 e eu fui questionada porque 13, pelo menino da técnica, então isso que 

irrita, eu tenho dez anos na área de didática, ele é da área da comunicação e nunca 

leu um texto sobre didática e vem me questionar se 13 slides são realmente 

suficientes para perpassar minha fala de 100‟. Então, este tipo de relação me 

incomoda, ele até ajuda a produzir o material esteticamente, é correto, então que ele 

se limite a esta análise, ó, professora sua letra aqui está muito pequena, está figura 

não está no banco de imagem, se o material é de minha autoria ele não tem o direito 

de trocar figuras, que sejam letras, aumentar ou diminuir número de slides , sem 

discutir isso comigo, é uma produção minha, de produção coletiva mas que não 

deixa de ser minha quando vai para a mão dele. 

 Acho que esta lógica do tempo e do controle permite que as pessoas 

interfiram na sua produção sem pedir licença como se a produção deixasse de ser 

sua e passasse a ser dela, uma outra coisa que incomoda, você quer passar um 

filme, antes do filme você tem que mostrar um slides mostrando que você vai passar 
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o filme, eu não posso falar, eu preciso passar o slide, agora veremos recorte do filme 

tal, para quê eu tenho que passar o slide, não professora é para garantir que a 

senhora não erre, então o desejo que tudo seja perfeito desconsidera a minha 

preferência. O slide me atrapalha, eu lido bem com a câmera, eu falo bem eu 

administro o tempo bem , já o slide me incomoda, você tem que administrar a mesa, 

quando olha para mesa é para aparecer a slide, o slide para mim é para orientar a 

fala, agora eu preciso do slide para avisar que eu vou passar o filme, por quê? 

Porque ,sim professora, porque a instituição é assim. O técnico assume a lógica 

institucional, a meu ver ele não dá conta de fazer mais que isso, que vai fazer, não 

dá conta, parece que a técnica prevalece sobre o humano, sobre o educativo, então 

isso me agride.  

A relação com os tutores, isso é outra coisa, as meninas aqui são ótimas, elas 

se desdobram, não tem tensão nesta relação, o contrato de trabalho delas onera o 

processo, eu não consigo pensar numa pessoa que consiga responder questões de 

didática, matemática, gestão, ciências, língua portuguesa para cem alunos, se eu 

não dou conta das minhas questões de didática e matemática, como eu vou dar 

conta de tantas.  Eu acho assim, que o contrato de trabalho, eles são responsáveis 

por cem alunos, de todos os temas, para mim são mulheres biônicas, são super 

homens, mulher maravilha. Se eu demoro 20 horas para preparar um programa de 

atividades de um tema, porque eu tenho que estudar e requer um esforço meu , que 

estou estudando este tema e dou aula há anos, como que a menina recém graduada 

pode dar conta de questões para cem alunos de todos os temas, de qualquer 

maneira todos lá se desdobram se matam. Não há tensão, eles buscam a 

informação, quando elas não sabem e aí existe um esforço enorme deles, a gente 

tem que reconhecer por parte de todos, e em pedagogia a coisa virou referência 

para os outros cursos, e como eles se matam de trabalhar e dão conta de tudo se 

matando, eles são referência para os outros. A assessora pedagógica da pró-reitoria 

é pedagoga, é envolvida com a educação, eu penso que ela é que dá o tom mais 

humano, menos agressivo a isso, porque ela insiste na ótica educacional. No curso 

de Exatas é fácil, todo mundo desembesta a falar um monte de slides e pronto. Na 

educação é dolorido porque é educação, a gente contesta muito, por isso que é 

polêmico, nosso objeto de trabalho e estudo é o processo educativo, a gente sofre 

com ele, cresce com ele, por isso que é polêmico, porque a pedagogia ela contesta, 

mas segue a norma, Ciências Sociais, burla a norma, consegue uma integração 

melhor com o sistema, até em módulo. Em pedagogia tem muita vaidade, todo 

mundo quer ser perfeito, eu não vou conversar muito com você por que eu vou 

investir mais na busca a minha perfeição. Em EAD você até consegue mais estas 

conversas, no presencial sai quebra pau mesmo, tem cursos que a gente consegue 

construir propostas integradas. Esse semestre eu trabalhei com produção de 

indicadores estatísticos, um pessoal falando de Guerra Fria , distribuição territorial, a 

gente conseguia entrar um nos slides do outro. Eu fazia inserções na aula dele e ele 

na minha, nós filmamos em outro dia e assim nós fizemos um trabalho integrado 

bem legal, eu e o professor Osvaldo. Gravamos editamos as gravações como se ele 

estivesse lá, mas isso desencadeou um trabalho enorme: além das aulas, marcar os 
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minutos, como se fossem vinhetas de entrada, cada nova entrada o tema que ele iria 

falar, ficou muito legal, mas deu um trabalho do cão. Com outros você não consegue 

fazer isso, não sei porquê razão, a burla é assim, tentar fazer coisas menos rígidas, 

você tem que dar 100 minutos de aula, só que aí eu integro a fala de outro 

professor, tem curso que o máximo que a gente consegue é trazer um convidado 

para falar dez minutos, ao vivo. Em outros a gente já começou a editar novos 

vídeos, a gente grava a aula à tarde e põe um pedaço à noite, cria outra estrutura de 

teleaula, fica mais dinâmica. Em relação aos slides, em relação ao tamanho, ao tipo 

de letra, não dá pra falar de Guerra Fria com slides coloridos. Aí a gente bate o pé e 

diz que os slides têm que ser branco e preto. Esta relação é direta com o técnico e 

ele não abre mão, aí você tem que assumir, quem é o profissional aqui? Aí você tem 

que lembrar o cara que o dono do material é você, a autoria do material é sua. Por 

exemplo, uma coisa que me irrita, irrita, sabe aquele clippart, eu não suporto aquilo, 

se está falando sobre função social da escola aí você invoca lá uma concepção de 

Paulo Freire, envolvendo as interações subjetivas. Aí o cara põe um clippart de um 

prediuzinho, escrito escola. Qual o sentido disso? Tem que ter uma figura de  

professora, não eu quero que tire, quero uma figura de uma escola, mas eu não 

encontrei,  então não põe nenhuma, ah mais tem que por. Então desenha, aí ele 

desenha uma casinha com uma plaquinha, aí eu perguntei a sua escola não tem 

gente, ah elas estão lá dentro, ah vai ter que ficar essa. Na teleaula eu falei , eu sou 

obrigada a mostrar a aula pro país inteiro, os vídeos são vendidos por dez reais, é a 

minha teleaula, e minha imagem que está vinculada àquela imagem eu tenho que 

zelar por ela, tem lá uma pausa, nesta pausa você pode sugerir uma questão, pra 

você o que é escola, discuta com seus colegas. Eles criaram uns slides que tem 

pergunta, ponto de exclamação, ficou bonito, eu pus um ponto de interrogação que 

eles mesmo criaram. Ele tirou e colocou uma imagem de duas pessoas conversando 

coçando a cabeça. Aí eu perguntei cadê o ponto de interrogação, porque você 

trocou, ah professora ficou mais colorido, a reflexão sobre a função da escola não 

tem que ser colorida.  

Vejo as vantagens, reconheço que todos que estão envolvidos, os técnicos, 

os professores, os estagiários, são gracinhas, eles assistem todas as teleaulas, 

coitados, todos os dias, sempre muito simpáticos atenciosos, a gente tem uma 

relação afetiva com a equipe de produção, os estagiários de Rádio e TV, vem pra 

aula de manhã, depois entram 1 hora e só saem às 9, pra eles é fácil lidar com a 

câmera, pra gente não, para a gente é tranquilo falar dos conteúdos, eles falam, ó 

professora a aula foi muito legal, eles vem que a gente tem propriedade, e para eles 

não é fácil reconhecer as contradições de cores de imagem, de tempo, eles não 

estudam isso. Todas as disciplinas constituem esse paradoxo que é dinamizar a 

escola a distância, (e as relações com os alunos se estabelecem), sim, seria bom se 

tivéssemos mais tempo com eles. 
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ANEXO DOIS 

 

JORNAL DE PESQUISA: 

As relações interpessoais na construção da EAD sob um enfoque 
etnometodológico e multirreferencial 

 
 
 

20/05/2008 
 

Hoje é o primeiro dia que vou ao meu campo de pesquisa, a UMESP, na pró-
reitoria de graduação de EAD. Cheguei ao respectivo prédio e fui recepcionada por 
uma colaboradora que me apresentou para o pró-reitor de graduação e para os 
demais funcionários. Ela me explicou resumidamente como as coisas funcionavam, 
quem era quem e por quais atividades eram responsáveis. Todos se mostraram 
bastante simpáticos e me senti bastante confortável para realizar minhas 
observações e pesquisas. Observei que o espaço é dividido em dois grandes 
ambientes:  de um lado concentram-se a sala do pró-reitor, da assessora 
pedagógica e suas colaboradoras, as secretárias, a expedição de materiais, o setor 
de publicidade e o de assessoria aos polos regionais. Do outro lado temos o setor de 
produção dos materiais, gerência de produção de materiais didáticos, auxiliar de 
coordenação, coordenadores, tutoria e suporte técnico. No lado da produção de 
materiais temos nove áreas, duas para as assistentes de produção de material, oito 
para os técnicos em mídias digitais, duas para a gerência, uma para a gerência de 
estúdio. Na coordenação, há um espaço para cinco coordenadores que se revezam 
na utilização dos espaços, conforme seus respectivos plantões de trabalho. Temos 
18 pequenas bancadas para os tutores que também se revezam na utilização do 
espaço comum. Na área do suporte técnico, há seis bancadas para o atendimento 
on-line e um espaço específico para o gerente. Segundo a explicação da 
funcionária, a teleaula elaborada pelo professor temático, é entregue ao setor de 
produção de materiais, vai para o setor de produção, e a seguir encaminhada à 
auxiliar de coordenação de cursos que vai disponibilizar o material para os polos. 
Perguntei se havia algum documento que pudesse me orientar em relação à função 
que cada um exercia e onde eu pudesse entender o funcionamento. Esse 
documento não existia, então resolvi percorrer o trajeto de uma teleaula entendendo 
todos os setores de funcionamento e o que exatamente cada colaborador fazia. 
Obviamente minha intenção não era apenas saber isso, mas poder observar a forma 
como cada um lidava com seu trabalho e com as relações que se estabeleciam 
entre eles. Assim montei um roteirinho e fui indo em cada setor. Neste mesmo dia, 
conversei demoradamente com a assistente de produção de materiais didático. 
Estas conversas foram gravadas e depois acrescidas a este jornal de pesquisa 
juntamente com observações que foram anotadas no decorrer de minhas 
observações e impressões.  
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Assessoria de produção de materiais didáticos  

 
A princípio perguntei como o professor temático começava a dar aula na EAD. 

Ela me explicou que o professor recebia uma capacitação na própria Metodista que 
é obrigatória, técnicas de cadoc, TV. Introdução a EAD, uso da ferramenta SIGA, 
funcionamentos, regras, tudo. Os professores devem seguir um plano de curso 
elaborado conjuntamente com os coordenadores e assessoria pedagógica da EAD e 
devem entregar com quinze dias de antecedência a aula os seguintes materiais – o 
PT – plano de tempo; o PPT – aula no Power Point; o planejamento semanal e a 
aula-atividade. Pelo que eu entendi das falas dos colaboradores, a Cristina também 
é tutora e desenvolveu um trabalho diferenciado no seu curso em relação aos 
professores, na preparação e aplicação das atividades. Dessa forma acharam que 
seria interessante alguém que fizesse esta triagem de materiais que o professor 
entregava para os técnicos a fim de minimizar as dúvidas pedagógicas e os 
possíveis erros. O pró-reitor de graduação criou esse cargo. São duas profissionais: 
uma cuida dos cursos de Pedagogia, Letras, Teologia, Ed. Física e Ciências Sociais 
e a outra cuida de Administração de Empresas, Logística, Marketing, Pequenas e 
grandes empresas e recursos Humanos. Elas também cuidam do PLA e do PIM. 

Depois de algumas explicações a colaboradora começa a realizar o seu 
trabalho e eu fico observando. O setor é uma correria, todos parecem trabalhar 
contra o tempo, ela abre uma planilha no computador e observa que deveria ter 
recebido nove aulas para verificar e tinha apenas duas enviadas. Começa a realizar 
o trabalho com estas aulas, mas tudo é complicado, o telefone não para de tocar, ela 
é interrompida por muitas pessoas que vem solicitar informações. O comentário é 
que ela é faz tudo, é sempre muito solícita e então todos preferem falar com ela, 
além disso ela parece ser interessada, mesmo que ela não saiba, ela procura se 
informar para poder ajudar os outros. Os demais funcionários parecem confiar muito 
nela, tanto profissionalmente como pessoalmente. Agora chegou um tutor que veio 
perguntar sobre alguns procedimentos. Ao mesmo tempo ela recebe inúmeros 
emails, solicitando informações e pedindo para que ela faça algum tipo de atividade 
extra ao seu trabalho. Num primeiro momento em seu trabalho ela verifica se todos 
os materiais foram enviados, vai procedendo anotações em um caderno pessoal, 
observa se as normas estão cumpridas, a pertinência do tema, a disposição da aula, 
se o tempo esta bem calculado, se a aula-atividade é coerente, se está entendível 
para o aluno. Ela diz: “Se eu não entendo o que o professor quer que seja feito, que 
dirá o aluno”. Então ela procura melhorar, manda o email para o professor, que não 
responde na hora, ela fica com o trabalho pendente, não consegue terminar porque 
não pode mexer sem a permissão do professor. Começa outro trabalho, olha uma 
coisa e falta outra, outro email para o professor. Agora tem que aguardar. Fica 
empatada, mostra-se bastante irritada, tem tempo certo para enviar sua produção, 
os outros departamentos precisão mexer também. Começa a responder seus emails, 
entra outra aula. Ela abre começa a olhar, já fica satisfeita porque todos os materiais 
vieram desta vez, olha os slides e começa a mudar uma coisinha aqui, outra ali. 
Surge uma dúvida, mas o tutor da disciplina está no local; ela então se dirige a ele e 
esclarece a dúvida. Consegue mandar a aula para frente. Quando são coisas 
simples, ela muda sem falar com o professor, dependendo do professor ela faz a 
mudança. “Ah esse professor eu já conheço sua forma de dar aula, com certeza era 
isso que ele queria fazer”. A colaboradora afirma que se preocupa com que as 
orientações estejam claras, pois senão no dia da aula todo mundo fica doido, é 
telefone tocando, email, coordenador ligando para saber o que aconteceu, atrapalha 
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o trabalho de todo mundo. O tempo passa e as aulas não chegam, os webdesigner 
vão perguntar se chegou mais alguma aula, ela diz que não, eles procuram outra 
coisa para fazer, mas sabem que tem tempo para mandar aula. A assistente de 
coordenação checa seu caderno pessoal também, já fez todo o trabalho nas aulas 
que recebeu, também espera as outras chegarem. Uma olha para a outra, e agora? 
Vamos ligar para os professores. No final da tarde chamam o coordenador e 
mostram as planilhas, olha faltam seis aulas, o prazo para envio das aulas para os 
polos é no dia seguinte e ainda tem que passar pelos webdesigner e para o SIGA. O 
coordenador pergunta se já mandaram email, já ligaram, diz para esperarem mais 
um pouco e que qualquer coisa vai entrar em contato com o coordenador. 
A profissional mostra-se aflita, quer dar conta de tudo, mas diz ser impossível, agora 
está se acostumando, ficava preocupada em comunicar que este ou aquele 
profissional não entregou o material, mas não tem jeito, você começa a perceber 
que ninguém liga, ninguém te respeita, te considera, ou valoriza. Sente-se 
pressionada por que é assistente de material pedagógico e assessora pedagógica, 
tem que atender a duas frentes de trabalho, não dá conta. “Como vamos ter 
qualidade se a gente não tem tempo de pensar, as modalidades são diferentes, 
como eu posso entender de tudo, eu acho que o certo era ter um para cada área. Se 
não tiver comprometimento você não faz com a qualidade que ele merece, é muito 
trabalhoso”  

O problema que ela não consegue resolver ela manda para o gerente do 
setor. Todos dizem que ela é boazinha, na verdade ela esta sempre disposta a 
ajudar a todos, e então não da conta.  

Percebi que todos os professores que entram no local se dirigem a ela. 
Perguntam tudo pra ela. Alguns dizem, “ainda bem que você esta aqui, eu nem falo 
com os outros, só com você”. 

Quando a aula vem preparada de acordo com as normas e padrões 
solicitados, o trabalho da assessora fica fácil, é super rápido e eficiente, mesmo que 
ela tenha que mudar uma coisa ou outra, mas de um modo geral fica bem mais fácil. 

Os profissionais criam estratégias para tornar o processo mais rápido, sempre 
visando minimizar os problemas e dinamizar o trabalho. Existe colaboração entre 
eles. E um bom clima de trabalho  

Todos de um modo geral torcem o nariz quando algum professor liga ou pede 
alguma coisa. Fazem piadas dos professores que se utilizam de jargões que 
repetem em todas as aulas. 

Os tutores reclamam também quando propõe atividades difíceis de execução 
e correção.Observamos que existem professores que chegam ao local e 
cumprimentam todos, outros falam um tímido boa noite e outros não 
cumprimentam.Ela lamenta que haja professores que se sentem cobrados, 
pressionados, mas não é o caso; ela é obrigada a fazer as solicitações, são só 
solicitações de detalhes que eventualmente eles esqueceram, o que vai fazer? 

Tudo que os professores mandam tem que ter referências de fontes e 
bibliografias. 

No final das aulas os professores também têm que elaborar um breeze – 
(feedback).  

Há um Programa de Inclusão EAD, que inclui disciplinas como  
Metodologia/matemática e língua portuguesa e tecnologia. O plano de aula é 
realizado por tutores e monitores de diferentes áreas Perguntei se os professores 
não eram advertidos quando não enviavam as tarefas. Fui informada que eles 
recebiam a princípio um telefonema delas ou do coordenador de material de 
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produção, depois acionavam o coordenador de curso, mas muitas vezes o professor 
chegava a receber cartas da pró-reitoria.  
 

Ex: Boa tarde. Ainda não recebemos os materiais das teleaulas do 
dia 15 de maio. Como nessa semana temos um feriado, gostaria de 
solicitar urgência no envio dos mesmos. Lembrando também que é 
muito importante que os professores das próximas teleaulas 
entreguem seus materiais com 15 dias de antecedência da teleaula. 

 
Outros exemplos de comunicados: 
 

Gostaria de lembrá-los que com a antecipação da prova integrada, 
na semana de sua teleaula (28/05) realizaremos no horário da aula-
atividade a avaliação modular, para tanto será necessário verificar 
com os outros professores deste módulo a proposta para avaliação. 
Informo ainda, que por motivo do feriado religioso, precisamos 
disponibilizar sua teleaula na 4ª feira, dia 21 de maio. Contando com 
a compreensão, solicito nos enviar os materiais para essa aula 
(planejamento semanal, ppt, avaliação, plano do tempo) mais breve 
possível.O envio do material com antecedência auxilia o nosso 
trabalho na produção.Muito obrigada, desculpe a insistência. 
Bom final de semana. 

 
O Planejamento semanal envolve objetivos, palavra-chave e abrange: 

teleaula 4 horas, Aula/Atividade 6 horas, Atividade, 2 – 6 horas, Forum , 2 horas 
eLeitura complementar – 2 horas. 

As adaptações são necessárias e as mudanças contínuas – boas ou não. 
Houve uma mudança no SIGA que ocasionou muita confusão, pois mudança 

do ambiente foi realizada no meio do caminho. 
O professor planeja a leitura de um texto escrito, mas não manda o texto, a 

colaboradora tem que ir atrás do texto. Ela fica muito brava. 
No Fórum, o tutor entra direto, a debater. No chat o aluno tem espaço para 

esclarecimento/tirar dúvidas/entre tutores e monitores 
Observei que existe uma preocupação muito grande com o erro, a 

colaboradora tem consciência que seu erro pode ser visto por todos. 
Quando observamos o desenvolvimento do trabalho percebemos que as 

correções realizadas, embora pareçam simples, mudam o sentido para o aluno, 
possibilitam orientar melhor o aluno, complementam a informação ou solicitação do 
professor dando melhor entendimento ao aluno de como fazer, por exemplo, o 
professor come palavras que dão sentido, esquecem de especificar páginas do 
texto, mandam ler o arquivo e não há arquivo nenhum. 

Acho que seria interessante perguntar para os professores, tutores e para os 
colaboradores de outros setores se eles tem noção de quanta gente trabalha no 
setor de produção e de como o trabalho aqui é complicado, detalhado e cuidadoso. 
Será que eles sabem que quando atrasam a aula geram todo este transtorno? 

O que apreendemos é que os colaboradores do setor de produção ficam 
estressados com os prazos, com as incoerências no trabalho dos professores. 

Tudo que é realizado nos materiais dos professores é registrado nas planilhas 
de controle e todos tem acesso, quando um setor termina o seu trabalho já atualiza 
a planilha e o outro setor já sabe que pode começar. 

Outra pergunta poderia ser a respeito do que o professor acha da criação do 
cargo de assessora de produção de material didático. 
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Cada coisa que o professor esquece-se de fazer ou de enviar junto com os 
materiais é um problema para resolver: tem que parar tudo e ir atrás para resolver, 
telefonar, mandar email, as vezes até falar com o coordenador. 

Criam estratégias, fazem alteração sem falar com o professor, colam textos, 
faz dedução das ações dos professores... Muitas vezes não há tempo para fazer da 
forma correta, me parece que elas não têm outra opção e acabam sendo criativas. 
Pergunta para o Professor – Como o senhor se sente quando mexem na sua aula? 
Sugerem uma mudança?  
 
27/05/2008 
 

O primeiro dia de observação foi mais agradável, hoje já não me sinto mais 
tão a vontade, percebo que incomodo um pouco as pessoas e que muitas não se 
sentem a vontade com minhas perguntas e observações. Está difícil achar até uma 
cadeira para sentar. Hoje vou observar o setor de produção de materiais. Neste 
setor trabalham dois funcionários registrados e três estagiários de Mídias digitais 
(que trabalham das 12h30 às 18h30; apenas um fica até mais tarde). Cursam o 
último ano da faculdade. Não há capacitação para estes estagiários, vão 
aprendendo com a prática. Existe um encarregado que olha o trabalho antes de 
voltar pra o professor. Teoricamente o coordenador do setor, assim como os 
coordenadores de curso, deveriam olhar o material, mas não é viável, não dá tempo. 

Não houve neste dia muita oportunidade de conversa, então solicitei se podia 
acompanhar o trabalho desenvolvido por uma das estagiárias.  

Estagiários de produção - recebem o material com a informação, vão torná-lo 
atrativo para o aluno, com letras, cores, formatações, imagens. Vão colocar a 
maquiagem nos slides - fazem a parte cosmética – criam em cima – imagem 
desenho – ele olha só o Power Point. Existe um encarregado que olha o trabalho 
antes de voltar pra o professor. Realizam também atualização dos sites, e dos blogs. 

Há colaboração entre os profissionais do suporte de material didático – eles 
se ajudam e complementam os conhecimentos uns dos outros .  

Existe um coordenador que supervisiona o trabalho e dá suporte para a 
resolução dos problemas.  

Temos um equipamento danificado hoje, portanto o funcionário está sem 
fazer nada, fica andando de lá pra cá. De um modo geral está calmo hoje, eles estão 
conversando bastante. 

Observamos que o trabalho é bastante complexo, às vezes os equipamentos 
não respondem aos comandos, as telas não abrem e eles não conseguem realizar 
os procedimentos, é um trabalho minucioso e requer atenção e paciência. 

A aula não sai, gera um estresse, todos se reúnem para resolver o problema, 
inclusive o coordenador, foram horas de trabalho para editar uma aula, horas 
mesmo, umas quatro horas, é incrível! 

Alguns professores chegam e cumprimentam a todos. São 18h30, já temos 
coordenadores aqui, hoje a aula é de Filosofia, RH, MKT. 

Agora vou para o setor de suporte técnico. O espaço começa a ficar lotado, 
temos muitos tutores, as bancadas ficam praticamente todas cheias. O espaço físico 
não comporta tanta gente, alguns professores e tutores procuram cadeiras para 
procederem alguma anotação em uma única mesa central, mas não acham, ficam 
espremidos nas bancadas. Não vemos muitos professores aqui, eles vão direto para 
o estúdio. 
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No setor de suporte técnico conversei primeiramente com as colaboradoras 
que estavam lá, depois sentei ao lado de uma delas e fiquei observando suas 
atividades. 

Todos os problemas são triados aqui. Elas quem distribuem os problemas e 
tentam localizar as pessoas para resolvê-los. Atendem alunos e monitores. Dão 
informação sobre tudo, informações técnica são fornecidas aqui, questões 
pedagógicas são resolvidas pelos tutores, que podem ser chamados pelo suporte. 
Quando o tutor está, ele atende o aluno na hora, caso contrário o aluno deverá 
mandar um email para o tutor pelo SIGA. Elas têm contato com todos os setores e 
buscam as informações para dar os esclarecimentos para os alunos.  

Houve uma chamada de um aluno que tinha uma dúvida pedagógica,. Ela 
procurou o tutor e chamou-o na hora para atender o aluno, ele parou o que estava 
fazendo e prestou o atendimento necessário. 

As ligações são de todas as ordens,:sobre processo seletivo, matrículas, 
alteração de senhas, problemas com senhas, problemas com o sistema, com o site, 
elas fornecem informações detalhadas de como entrar no sistema, passo a passo de 
algum problema técnico. Tudo é registrado em planilhas de atendimento. São as 
planilhas de tráfego e existe uma específica para alunos. 

Na de tráfego elas registram todas as ocorrências, todas as chamadas 
recebidas. Na dos alunos são registrados todos os problemas É realizada uma 
tabulação dos problemas e assim soluções vão sendo criadas. Quando não se 
consegue resolver o problema na hora, eles são registrados e enviados por email 
para os departamentos responsáveis. Não recebem treinamento, aprendem no dia–
a-dia.  

Gostam do ambiente de trabalho, e não tem problemas com os demais 
colaboradores. Perguntei como lidavam quando recebiam reclamações de outros 
colaboradores. Ela respondeu que existem algumas reclamações sobre atendimento 
dos tutores, ou que não responderam ou que não enviaram algum material. – Não 
há constrangimentos quando ela vai fazer alguma cobrança aos tutores. Posso 
concluir com base na atenção que ela trata os alunos, que ela deve fazer o mesmo 
com o tutor, São sempre simpáticos e atenciosos. Muitas vezes são portadoras de 
reclamações dos alunos que fazem diretamente aos tutores ou coordenadores e são 
sempre bem recebidas pelos mesmos, não existe problema de relacionamento. 
Parecem ser pessoas muito bacanas e agradáveis. 

Existem muitas dificuldades com alunos que não sabem mexer no sistema e 
ligam com frequência, é impressionante a paciência que ela tem para explicar cada 
detalhe.  

Normalmente dão conta dos telefonemas, tem dias que é tumultuado, mas 
normalmente dão conta. 

Elas não deveriam, mas muitas vezes entram no sistema, pegam a senha do 
aluno e enviam a tarefa para eles. Elas são muito pacientes. Ensinam passo-a-
passo os procedimentos, esperam as telas dos computadores dos alunos abrirem e 
vão explicando onde clicar, onde registrar, e como fazer. .  

Elas têm acesso às aulas e podem orientar os alunos quanto aos 
procedimentos.Não fornecem emails pessoais dos professores.  

Muitos alunos reclamam, elas se propõem a ajudar, é preciso critério para que 
os procedimentos deem certo. Uns reclamem muito e dizem que é uma droga, 
outros dizem que adoram.   
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Se os alunos reclamam do atendimento em outras estâncias, é checado, eles 
vem saber o que aconteceu, a planilha de atendimento ajuda muito, - importante isso 
– o trabalho delas é checado.  

As críticas são bem vindas para aperfeiçoarmos os trabalhos. 
Não há desvios de comunicação entre elas e os tutores, normalmente dá tudo 

certo. Quando é na hora, normalmente é verbal. Quando não é resolvido na hora é 
sempre por email. No geral não há problemas  

Existem alunos que não aceitam as orientações e brigam muito, chegam a 
perder a compostura. Existem também muitos problemas de máquina, de 
configuração, dos equipamentos dos alunos, por isso muitas vezes o aluno não 
consegue se comunicar. Aí não tem jeito. 

Temos um gerente, duas funcionárias que trabalham manhã e tarde, uma 
estagiária pela manhã, duas à tarde e três à noite. 

Os problemas financeiros não são resolvidos por elas. Os alunos são 
orientados a enviar por email. 

Elas não têm outro tipo de serviço burocrático, somente o atendimento 
telefônico, normalmente de sexta-feira que só tem uma aula é super tranquilo.  

Existem alguns problemas de comunicação entre os polos, às vezes o aluno é 
orientado pelo polo de um jeito que é errado, aí dá confusão, mas aos poucos isso 
vai sendo ajustado. Eles conseguem resolver muitos serviços via Portal, é bem 
eficiente o sistema. Existe uma senha individual do aluno cuja responsabilidade por 
sua utilização é dele. 

PLA – Período letivo alternativo – necessita aguardar o oferecimento do 
módulo e consequente abertura da turma.  

De um modo geral não há problemas, os atendimentos são rápidos –  
Perguntei o que acontecia quando alguma coisa sai errado nas teleaulas, ela 

disse que o telefone não para um minuto, é uma correria só, fazem o levantamento 
do problema e procuram o setor responsável para resolver, às vezes sai todo mundo 
correndo. 

 
28/05/2008 
 

Hoje observarei o setor de auxiliar de coordenação de cursos. Este setor 
localiza-se muito próximo da assessora e produção de materiais, elas trocam muitas 
ideias e me pareceu que a assessora passa muita segurança e apoio para a auxiliar 
de coordenação. Esta colaboradora auxilia a coordenação dos cursos de Teologia, 
Pedagogia, Ciências Sociais, Ed. Física e Letras. Atende a todos os coordenadores- 
executa tarefas solicitadas, procede registro nos diários, faz a interlocução com a 
secretaria acadêmica, atende a demanda de solicitações dos professores, polos e 
monitores. 

Principal tarefa – colocar as aulas dentro do sistema SIGA – transformar todo 
o material em PDF - Devem disponibilizar as aulas aos polos três dias antes das 
aulas. Sua função é apenas técnica: colocar adequadamente as aulas na plataforma 
SIGA. 

O SIGA já mudou no meio do caminho – foi uma loucura. Todo o material que 
vem em Word ou Power Point são passados para o PDF, para que o aluno não o 
altere, nem manipule as informações. Propicia também a preservação dos direitos 
autorais do professor, pois quando está tudo pronto, se replica o material para todos 
os polos. (Normalmente os alunos têm uma semana de prazo para fazer as 
atividades – depende do curso e do professor.) Ela me mostrou algumas pastas de 
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professores: embora tenha o controle de envio de materiais no computador, também 
se utiliza de um caderno onde procede as suas anotações de forma particularizada. 

Ela mostrava-se aflita e preocupada porque ainda faltavam muitos 
professores enviarem as aulas. “Acaba sobrando para a gente, temos que fazer tudo 
correndo, não é justo” 

O sistema prevê pastas individuais para cada curso e para cada professor – 
nestas pastas constam todo o material que o professor já disponibilizou. Ela coloca 
nos padrões de letras, tamanho, espaçamento exigido pela instituição – tem que 
ficar bonito para a apresentação final.  

Ela tem comandos que liberam as aulas para todos ou não. Se ela não fizer a 
criação corretamente, pode acontecer de durante a aula não abrir um fórum ou uma 
atividade ou um chat. O trabalho é minucioso, de muita atenção. 
Se a aula chega atrasada, o risco de erro aumenta, vira tudo correria. É horrível ela 
afirma, sente-se prejudicada porque tem que fazer tudo correndo e corre o risco de 
errar mais frequentemente. Nosso erro pode ser replicado para todos os setores e 
todos os polos, “fica chato, parece que a gente não toma cuidado, que não temos 
capricho, nem responsabilidade”.  

Ela lê todas as orientações constantes no planejamento do professor e as 
coloca no SIGA em PDF. Depois que transforma o arquivo, abre um por um, todos 
os anexos, para checar se todos estão abrindo e sendo visualizados corretamente. 
Demonstra-se preocupada também com a estética da apresentação. “O aluno tem 
que ver tudo bonito” Realmente fiquei surpreendida com sua preocupação com o 
aluno. Se o relógio do computador de alguém estiver errado pode ser um detalhe 
para o SIGA não abrir. 

Durante o tempo que eu estava com ela, ela teve que parar diversas vezes 
para atender algum polo, ou professor ou coordenador. Mostrou-se insatisfeita com 
a atuação dos polos que não repassam a informação de forma correta, reproduzem 
informações erradas e depois colocam a culpa na UMESP. 

O SIGA calcula as notas das avaliações sozinho. As provas são elaboradas 
pelos professores, passam pela assessoria de materiais e vão para o setor de 
malote, que xerocopia as provas e as envia por malote aos polos. 

Na sequência fui conversar com uma tutora com a qual eu iria acompanhar 
uma teleaula e observar seu trabalho. Nesse meio tempo a coordenadora de Letras 
e de Pedagogia estavam organizando uma festinha de despedida pra um 
colaborador que estava saindo. Os colaboradores presentes se reuniram, brincaram, 
comeram bolo. Paralelamente comecei a conversar com a tutora. “Fiquei com todos 
os polos problemáticos – tinha oito polos – então eu fico estimulando os alunos – por 
que é difícil para fazer as dinâmicas – mas eu consegui fazer com que eles 
crescessem - dá trabalho – os alunos elogiam, convidam pra ir nas festas – Até hoje 
elas lembram de mim, tem alunos muito inteligentes – é engraçado tem polos que 
são muito bons, outros são mais difíceis, dependem da região”.  

Como é a avaliação? – “A avaliação respeita o projeto pedagógico de cada 
curso – cada coordenador elabora o seu. Cada curso tem sua sistemática mas a 
legislação prevê a avaliação presencial 40% integrada, 60% modular (inclui provas e 
atividades). Quem não consegue média tem a avaliação complementar. A gente faz 
o acompanhamento – eu conheço as alunas, eu sei quem entrega tudo, quando a 
arredondamento de 0,5 pontos os tutores podem arredondar a nota, de acordo com 
as características do aluno: presente, dedicado, interessado, etc., observou o 
rendimento no começo e agora. Eles aprendem a escrever, é muito legal, você sabe 
quem se esforça e aquele que não esta nem aí. O índice de reprovação é pequeno” 
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Nesse meio tempo chegou a hora de irmos para o estúdio. Fomos ao prédio 
de comunicação, a aula era do curso de pedagogia, portanto eram duas tutoras, 
uma vez que o número de alunos é grande. Quando chegamos, as tutoras entram 
ao vivo e fazem a apresentação da aula e informam como será a aula-atividade. Na 
sequência chega a professora bastante apreensiva, bem arrumada, ela conversa 
com todos e entra para o estúdio e começa a fazer alguns testes. Ela vem 
acompanhada do marido que parece ter colaborado na elaboração da aula. As 
tutoras já se posicionam no chat e já começam a responder mensagens mesmo 
antes da aula começar, quando a aula começa a atenção é total, a tutora 
acompanha os acontecimentos nos polos e vai se comunicando com os monitores. 
Ao mesmo tempo, tem que estar atenta ao momento da aula. O cronometrista passa 
para ela as informações sobre o tempo, ela informa o professor. Ao mesmo tempo, 
responde questões no chat. Quando começa o envio de perguntas é uma loucura, 
porque o tutor tem que triar as questões mais pertinentes e encaminhá-las ao 
professor que responde ao vivo. Nesse meio tempo surgem outras questões, mas 
não há mais tempo para encaminhar para o professor, então a tutora vai dando os 
retornos. Quando a aula termina a professora sai do estúdio super ansiosa 
perguntando como foi? O Marido é o primeiro a responder apontando algumas 
sugestões. A coordenadora do curso apareceu por lá, conversou um pouco, 
transmitiu alguns recados à tutora e depois foi embora. A professora vai direto para 
o chat ver o que os alunos estão falando. Realmente foi uma aula muito 
interessante, o tema era sobre geografia, e ela explicou a importância da geografia 
humana. É muito interessante observar o grau de ansiedade do professor para saber 
se a aula foi elogiada pelos alunos. Na sequência elas vão para a aula-atividade 
onde a tutora fica nos chats e nos fóruns dando orientações aos alunos e 
acompanhando as tarefas. 

 
29/05/08 
 

Fui conhecer o Setor de Apoio aos polos. Neste setor funciona o despacho de 
materiais. Trabalham uma funcionária e dois aprendizes que despacham todo 
material impresso. As provas são sigilosas: eles tiram cópia, colocam o número de 
alunos respectivos por turma, envelopam, lacram o envelope, etiquetam e enviam 
via malote. Enviam também textos de apoio, DVD, livros, ou qualquer outros 
materiais para as aulas dos professores. Os polos devolvem os materiais também 
por malote. Existem problemas de comunicação : quando se envia uma coisa e o 
polo diz que não recebeu “mas aqui tudo é protocolado então temos controle de tudo 
que sai e entra. Às vezes os polos esquecem, ou uma pessoa recebe e por falta de 
atenção guarda em outro lugar e depois eles acham".  “Temos problemas com 
professores que demoram em entregar o material. Nós necessitamos do material 
com antecedência porque ele leva tempo para chegar, às vezes até dois dias, não é 
só mandar o livro um dia antes da aula.” 

“Nós tínhamos períodos de pico de trabalho, agora não, cada hora é uma 
coisa, temos prova modular, prova integrada, temos também o material de 
divulgação”. 

“É tudo enviado por aqui, a gente tem que trabalhar com o tempo do malote e 
com o tamanho também, já tivemos problemas com um trabalho que a pedagogia 
pediu e não cabia na sacola do malote, foi complicado. Normalmente nós damos 
conta do trabalho”. 
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Conversei também com uma estagiária de SECEX (trabalha com divulgação). 
Os polos recebem inicialmente verbas para a divulgação do curso,. Normalmente o 
polo e a Metodista dividem os custos, apenas no começo, depois os polos começam 
a andar sozinhos. “Eu cuido das emissões e controles das notas fiscais”. O polo é 
um parceiro.  

Posteriormente, conversei com o assessor de gerenciamento de polos, muito 
agradável e solícito. Embora estivesse muito ocupado, tivemos nossa conversa 
interrompida várias vezes, ora ele atendia ao telefone, ou alguém pedia alguma 
coisa. Ele me disse que os polos são abertos por investidores e outros interessados, 
a responsabilidade pela instalação do polo é dele mesmo, a Metodista apenas dá as 
orientações e suporte de equipamentos, recebe porcentagem sobre os valores das 
mensalidades escolares, se há inadimplência o polo também não recebe – o 
percentual é de 35% - o material de divulgação é distribuído em cotas para cada 
polo. Se o polo deseja mais material, a Metodista disponibiliza a mídia e eles fazem 
a impressão ou a vinculação. Pode-se individualizar o material apenas colocando o 
nome do polo e seu endereço. O restante deve ser tudo padronizado. Qualquer 
alteração deve conter a autorização da Metodista. A Mídia é de responsabilidade da 
Metodista e deve ser respeitada pelos polos de forma padronizada. “Temos trabalho 
o tempo todo, principalmente na época do processo seletivo”. O contato é com a 
direção dos polos. 

“A estrutura organizacional do polo é de sua responsabilidade, não tem 
nenhum vínculo com a Metodista. A estrutura do polo é o Dono, que às vezes é o 
coordenador, monitores, e recepcionistas, ou secretarias, depende da estrutura e 
necessidade de cada polo”. 

Perguntei quanto a parte acadêmica dos polos e ele me informou que é toda 
realizada na Metodista. O registro acadêmico, controle de faltas – é junto com o 
presencial – o levantamento de faltas, o preenchimento dos diários é feito pelas 
assistentes de coordenação. Outros requerimentos são feitos pelo portal e 
realizados pela secretaria acadêmica geral. 

No setor de gerenciamento dos polos é feito por 4 integrantes, responsáveis 
pelo acompanhamento dos polos e desenvolvimento e implantação empresarial. É 
realizada uma busca de empreendedores, análise da localidade, dos recursos. 
“Após a aprovação da reitoria, damos todo o tipo de assessoramento para os polos: 
abertura, funcionamento, operacionalização. Acompanhamos os polos no sentido de 
aculturá-los ao padrão da Metodista. A sistematização do trabalho daqui, 
relacionamento com o polo de qualquer ordem,vamos ensinando os contatos dos 
polos com cada departamento; aos poucos eles vão se habituando com o 
mecanismo e vão entrando em contato direto com os departamentos”.  

Os polos têm acesso direto com a parte pedagógica – “se precisarmos ajudar 
no pedagógico em termos de este estar interferindo no administrativo, nós entramos 
e tentamos fazer a ponte”  

Perguntei como funcionava a administração dos polos. Ele respondeu que os 
grupos coorporativos têm realidades diferentes e formas diferentes de lidar com a 
administração. “Muitas vezes a comunicação é diferente, então afinamos este 
relacionamento entre os polos. Nós cuidamos mais da parte administrativa” 

Tem que ser uma empresa jurídica: temos escolas, associações, igrejas, e 
investidores. Eles abrem uma empresa, não são certificadores, então a 
responsabilidade educacional legal é da Metodista – muitos investidores utilizam 
dependências de escolas. 
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Informou-me também que a Metodista é uma instituição filantrópica é tem 
padrões diferentes das empresas apenas mercadológicas, “então temos alguns 
princípios e valores que devem ser respeitados pelas empresas parceiras. Em um 
primeiro momento, achávamos que as empresas serviriam, mais tivemos problemas 
com empresas que não seguiam as normas queriam fazer do jeito que queriam e 
não é bem assim, muitos polos não tiveram resultado quantitativo, que foram 
resultados desta má administração. Muitos grupos perderam a credibilidade por 
parte da Metodista e foram descredenciados.”  

O investimento é feito pelo polo. “nós verificamos o padrão necessário para o 
funcionamento”. A Metodista avalia a instalação e o local, que sempre deve estar de 
acordo com o padrão exigido pelo MEC. Hoje existe um padrão. Por isso temos 
instituições que praticam a EAD de forma diversificada, totalmente fora dos padrões. 
A proposta da Metodista tem sido muito bem aceita e, temos um padrão qualitativo, 
com teleaulas ao vivo e com uma estrutura pedagógica de alto nível.  

Este departamento funciona bem comercialmente. O funcionário que 
entrevistei está há um ano e três meses no departamento e veio de outro 
departamento, como a maioria dos outros funcionários. Como a EAD é um 
departamento novo, muitos participaram da construção dos procedimentos e hoje há 
40 polos. “Nossa realidade é menor do que os concorrentes, mas nós temos uma 
maneira diferente de trabalhar, nós damos apoio e acompanhamos o trabalho dos 
polos” 

Há um profissional específico que cuida da campanha, é formada em 
comunicação, responsável por fazer a revisão do material de publicidade . 

Na sequência retornei ao setor de assessoria de produção de materiais e fui 
conversar com a outra colaboradora que iria explicar-me os procedimentos sobre o 
PLA. O PLA – Período Letivo Alternativo – é o mesmo sistema concentrado em uma 
semana. O planejamento é igual, as aulas são as mesmas que devem ser revistas 
pelos alunos e são disponibilizados os DVDs, adaptação das atividades. Tem 
duração de seis semanas. A  Prova segue via malote. No caso de PLA, a assessora 
de material formata tudo novamente com um novo cronograma e um novo 
planejamento. O aluno tem que acompanhar os dois períodos – o normal e o PLA – 
e é necessário aguardar a abertura de turmas.  

Ela me mostrou como realiza seu trabalho, me mostrou as aulas e disse ter 
mais facilidade com os professores de sua área. Como eles são da área de 
administração, eles são mais práticos, respondem muito mais rapidamente, “também 
os localizo com facilidade porque quando não estão na universidade estão no 
trabalho, sempre conectados, acho que a comunicação é bem mais rápida, depois 
eu não tenho tantos alunos por curso como no caso da pedagogia”. “Sempre mando 
minha sugestão ou minha dúvida, se ele retornar olha não muda, eu não mudo. 
Pergunto se normalmente eles acatam sua sugestão. “Sim, normalmente – cursos 
logística, administração, pequenas e grandes empresas, marketing”. 

O contato maior com os professores é por email. Eles normalmente 
respondem rapidamente. Nestes cursos são feitas as sugestões e eles aceitam 
normalmente.  Nestes cursos os doutores não são maioria, existem muitos 
professores especialistas e mestres. Quando acaba o trabalho manda para os 
webdesigners. “Temos problemas de entrega na véspera ou na data limite –  
Quando eu tenho alguma dúvida e não consigo falar com os professores eu procuro 

a assessora pedagógica, principalmente em relação a provas, ela dá o suporte”. 
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03/06/08 
 

Fui observar o estúdio onde são filmadas, transmitidas e gravadas as 
teleaulas. O estúdio está localizado no mesmo prédio onde funcionam os outros 
departamentos da EAD. É amplo e muito bem equipado e organizado. Estão 
construindo mais dois estúdios no mesmo local. A EAD utiliza também os estúdios 
da faculdade de comunicação que fica em outro prédio da UMESP. Hoje fiquei no 
estúdio do mesmo prédio.  

Há revezamento de turnos: telaaula em um horário e aula-atividade depois; no 
mês seguinte inverte. Em função do número de estúdios e número de aulas. Os 
polos também têm que ter duas salas, uma pra teleaula e outra para aula-atividade. 

Chegando ao estúdio tive uma conversa informal com o diretor do espaço que 
me mostrou todas as instalações e falou um pouco do funcionamento do estúdio. 
Contou da construção do estúdio, que foi um trabalho coletivo de vários profissionais 
da casa, que houve uma preocupação com a qualidade, com o acabamento, e isso 
realmente é notório porque o estúdio é muito bonito.  

Explicou-me quem são os profissionais que trabalham no estúdio, que são 
treinados com os profissionais mais experientes que vão passando os 
conhecimentos. O estúdio tem dois lados o de dentro, onde ficam os professores 
temáticos, e os câmeras. Normalmente são dois câmeras pra dar sempre a 
impressão de movimento para a aula. Do outro lado ficam os controles todos, a 
edição e programação de tudo. Desse lado ficam os tutores (suporte ao professor, 
interlocutores, orientam as atividades, feedback, chats e fóruns); os cronometristas 
(controlam rigidamente o tempo – informam o tutor); técnicos de vídeo e som 
(checam equipamentos, edição, controlam câmeras, introduzem as mídias) e o 
diretor de estúdio (desenvolvimento das operações do estúdio e padrão de 
qualidade).  

O trabalho do diretor de estúdio é anterior à aula: a teleaula se iguala a 
programa de televisão ao vivo. Observei que os professores travam em frente às 
câmeras, apesar do domínio do conteúdo. Todos os professores fazem um curso de 
capacitação, onde se aprende a se comportar frente às câmeras, cuidar a dicção, as 
expressões repetidas e casuais. Há todo um cuidado com a linguagem, com a 
postura. Há muita orientação e treino, não só das práticas televisivas, mas também 
emocional . Apoio e segurança são indispensáveis. 

Na opinião do diretor, o tutor é muito importante – “O papel do tutor é 
fundamental – em tese não precisaria – o tutor tem a vantagem e conhecer o 
conteúdo antes- ele tem que estudar a aula – não pode esperar a aula para saber o 
que é a aula – ele tem que consultar o material que está postado e se preparar – e 
de preferência ter visto os slides - quando o tutor se prepara ele é uma grande 
ajuda, quando não se prepara ele pode complicar” 

Ele é responsável pelo chat, que vai acontecendo junto com a aula. O 
professor pode dar um intervalo, alguma tarefa. As respostas vem pelo chat e o tutor 
passa para o professor que pode comentar com os polos. A postura do tutor é muito 
importante, o comando do tutor, pois somente ele está no chat e traz as impressões 
dos polos para o professor. “Se alguma coisa está errada, ou a aula não está 
agradando, a gente leva com jeito para o professor”. Muitas vezes o tutor tenta 
remediar no chat, muitas vezes sem falar para o professor, “ a gente fala: calma 
aguarde o outro bloco,  já vai mudar a forma.  90 por cento a gente resolve no chat,  
passa uma mensagem de tranquilidade e apazigua os ânimos e nem fala nada para 
o professor. Quando necessita falar tem que ter muito tato, muitos professores 
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olham o chat, os coordenadores olham o chat – então temos que falar, mas 
normalmente os professores da EAD são muito bem preparados, as aulas são muito 
pensadas e organizadas”  

Os professores normalmente se interessam por olhar o chat, para saber o que 
o aluno disse, os comentários, enfim. Quando os professores pedem, os tutores 
enviam o chat inteirinho por email. O chat é enviado para o coordenador também e é 
realizado entre os tutores e os monitores do polo: normalmente o fórum é entre 
alunos, tutores e monitores. 

O tempo foi passando e a hora da teleaula chegou. Primeiro foi gravada uma 
tomada com os tutores. Eles fazem uma apresentação aos alunos, falando sobre a 
aula do dia, como vai ser a atividade, enfim estabelece um primeiro contato, isso é 
ao vivo e acontece quinze minutos antes da aula. Lá dentro, quando você está 
dando aula, você não tem noção do que esta acontecendo aqui fora. O câmera 
também não está prestando atenção no conteúdo, ele está prestando atenção no 
trabalho dele. O professor se orienta pelos slides enviados pelo tutor. Toda 
comunicação do professor com o estúdio é feita por slides de Power Point feitos 
sempre pelo tutor. Era uma aula de administração de empresas, o professor muito 
simpático, de terno e aparentemente preocupado com sua aparência. Chegou, 
checou se todos os equipamentos estavam adequados para ele, fez um teste com o 
diretor de estúdio e começou sua aula. A tutora era nova, parecia ter caído de 
páraquedas, não sabia quase nada e estava totalmente perdida. Quem orientou seu 
trabalho foram os técnicos do estúdio, mas mesmo assim ela teve muita dificuldade. 
Acredito que a ação inadequada de um tutor pode comprometer a aula de um 
professor. 

O ambiente no estúdio é muito agradável, as pessoas são jovens e muito bem 
humoradas, brincam enquanto trabalham, são colaborativas e tem muita segurança 
em suas funções. Também tem que ser assim, porque é paulera o controle de tudo 
dentro do estúdio, é necessário verificar se o planejamento do professor está 
acontecendo, se está no tempo certo, se a mídia entrou, qual será a próxima, se o 
som está adequado e principalmente se tudo esta dentro do tempo previsto. Como 
tudo é ao vivo não há improvisação, nem pode haver erro; um corte errado e pronto, 
repercute em todos os polos regionais. Envolve muita gente, requer atenção e 
concentração “É necessário dirigir o tempo, as imagens, as pessoas, as câmeras, 
tudo tem que ser muito dinâmico, você não pode perder a atenção do aluno, porque 
a ação estimula a interatividade que é fundamental na teleaula.” É engraçado que 
quando o professor está falando todos estão relaxados, conforme vai acabando o 
tempo do professor, todos começam:” atenção, vai entrar o corte, entre com o som, 
imagem tal , é muito legal o trabalho lá. 

Perguntei ao diretor como era a postura dos professores nas gravações.  Ele 
afirmou que os professores normalmente são experientes, mas ao estar na frente da 
câmera ficavam sempre um pouco robotizados, mas que agora eles já estão 
acostumados e conseguem se soltar mais um pouco se tornando mais naturais. 
Comenta que tem muito a ver com a característica do professor, tem professor que 
brinca, tira “sarro”, é mais descontraído, descolado, outros são mais formais, mais 
tradicionais, depende muito da área. Outra observação interessante feita pelo diretor 
de estúdio é que agora os professores se preocupam muito com a aparência, “no 
começo não, mas acho que eles vão se olhando nas aulas e começam a dar uma 
caprichada no visual”. “Os professores de um modo geral acatam minhas 
orientações, depois cada um vai criando uma dinâmica própria; eles percebem que 
tem limitações técnicas para a transmissão televisiva e então eles colaboram porque 
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querem ficar bem, com uma estética agradável,não há problemas com 
enquadramento, tem professor que tem dificuldade de lidar com as mãos. No 
presencial é comum, mas na EAD é complicado, você orienta, mostra, a questão da 
luz, o porquê ele não pode andar, uns ficam quietos na cadeira, outros gostam mais 
de se movimentar, mas então a gente orienta os limites dessa movimentação. 

Perguntei se ele achava que eles modificam sua maneira de ser depois de 
certo tempo na frente das câmeras, “acho que sim, eles começam a investir na sua 
aula e na sua imagem. É muito legal!”. 

Perguntei aos técnicos de estúdio o que eles achavam das aulas, se eles 
conseguiam prestar atenção e aprender alguma coisa, eles disseram que sim, 
algumas aulas são realmente muito interessantes, normalmente as de ciências 
sóciais, são sempre criativas e diferenciadas. Dizem que conseguem sim aprender 
alguma coisa enquanto trabalham. O duro é o frio que faz aqui, credo, quase 
congelei. 

Não há improvisação nenhuma: tudo é planejado e é cronometradamente 
realizado. Poucas escolas se atrevem a trabalhar com aula ao vivo, pois é mais fácil 
gravar. Mas o objetivo e estar mais perto do aluno. Oprofessor tem que se preparar , 
cuidar da voz, da postura, de tudo. Não é só o conteúdo : tem câmera – o tempo - a 
postura de voz. 

 
05/06/2008 
 

Retornei ao campo de pesquisa agora para dar prosseguimento à aplicação 
das entrevistas. Hoje será com a assessora de produção de materiais. Ela está 
ocupada e pediu para eu esperar um pouco. Nesse ínterim fiquei observando o ritmo 
de atividades dos setores deste espaço físico. Está bem agitado aqui, temos dois ou 
três coordenadores em atividades, trabalham no computador e um deles conversa 
com dois professores. Os tutores estão muito movimentados, estão corrigindo 
provas ou atividades não sei, só sei que estão super mal acomodados, suas 
bancadas não oferecem espaço para atividades escritas, eles procuram ficar nas 
mesas, mas não há acomodação suficiente. O setor de produção está bem tranquilo, 
só tem um funcionário trabalhando, os outros andam de lá para cá. O coordenador 
está fora, a assessora de produção não pára, atende um, outro, agora ela foi para 
uma reunião na pró-reitoria. Depois de muito tempo ela voltou, consegui então 
aplicar a entrevista. Terminada a entrevista a colaboradora me ajudou a agendar as 
outras entrevistas, falamos com quem ainda estava lá e ela me forneceu alguns 
emails para que eu pudesse entrar em contato com estas pessoas.  

 
11/06/2008 
 
Retornei a instituição no dia 11 para entrevistar um professor tutor. Cheguei às 
13h30‟ pois a entrevista estava marcada paras às 14h. Enquanto esperava comecei 
a refletir sobre meu trabalho. Poderia começar pelo plano de análise geral da 
EAD/UMESP e depois ir para o campo específico da EAD, como se processa a aula. 
Posso perceber um clima bastante separado entre os cargos de tutores, professores 
e equipe técnica. Há certa desvalorização do professor tutor, parece ser um pouco 
discriminado até pelos técnicos, é meio estranho, parece que eles pisam em ovos. 
Os professores são em sua maioria mais altivos, percebo que muitos não fazem a 
menor questão de serem agradáveis, outros são bem simpáticos, já chegam fazendo 
barulho. Os professores tutores estão com pilhas de provas para corrigir, se 
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mostram confusos, os novos estão boiando, os mais antigos não sabem se orientam 
os novos ou se fazem suas atividades. Não há muita organização na distribuição das 
provas, todos vão dentro de um armário e fuçam procurando suas provas, não sei 
como não some pacote, é pacote prá cá, prá lá. Um procura e não acha, pede ajuda, 
deveria haver um protocolo de entrega. O Tutor que eu iria entrevistar não chega, já 
faz duas horas que eu estou aqui, é um exercício e tanto fazer este tipo de pesquisa, 
gente estou super incomodada, pareço uma estranha no ninho, as pessoas 
trabalhando e eu aqui olhando, Porque será que a gente se expõe tanto na vida. 
Que mico! Ainda bem que o coordenador de produção de materiais vai poder me 
atender, assim não perco a viagem. Tem tutores que são bem jovens, o espaço para 
eles é bem pequeno. Não há mesas para os tutores trabalharem em grupo, eles 
ficam super mal ajeitados, discutindo as questões e buscando soluções. Caramba 
será que o rapaz vai me atender? Opa, ele está me chamando. 
 
12/06/2008 
 

Retornei no dia seguinte para aplicar a entrevista em um webdesigner, estava 
marcada para as 13h, ele chegou às 13h30. Nesse meio tempo fiquei aguardando e 
observando, havia alguma coisa acontecendo, eu não sabia ao certo, mas depois 
fiquei sabendo que se tratava de um polo na Paraíba, todos os alunos tinham tirado 
nota dez, eles haviam encaminhado o caso para a pró-reitoria e ainda não sabiam o 
que aconteceria, sem nem saber ao certo o que aconteceu no polo. È uma pena isso 
acontecer, tanto trabalho, tanta dedicação para no fim o trabalho ser denegrido 
desta forma. Acho que deveria ter uma supervisão da Metodista mais presente, cada 
polo parece agir de uma maneira, fica muito solto, Neste caso a Metodista fica 
rendida na situação, não tem controle. Quem sabe se os monitores tivessem um 
vínculo mais forte com a Universidade.  

Bem começamos a entrevista, mas ele tinha uma reunião às 14h30 e tivemos 
que parar na metade, fiquei aguardando, quando retomamos fomos novamente 
interrompidos pela visita do pró-reitor, paramos novamente, por fim terminamos 
quando o pró-reitor foi embora. Tudo tem seu lado bom, pude observar a postura do 
pró-reitor com os colaboradores, muito simpático com fácil acesso a todos os 
funcionários de um modo geral.  

Após o término desta entrevista comecei outra com a auxiliar de coordenação 
de curso, com essa foi tudo bem e começamos e terminamos normalmente. Neste 
mesmo dia também consegui realizar a pesquisa marcada no dia anterior com o 
tutor, aliás, foi uma ótima entrevista e fiquei admirada com sua fala e cultura.  

A próxima entrevista seria no dia 17, mas não consegui realizá-la por que o 
diretor do estúdio teve um contratempo, depois não consegui de jeito nenhum 
agendar outra data, ele literalmente fugiu de mim. 

 
18/06/2008 
 

Retornei para a entrevista com a coordenadora pedagógica. Quando cheguei 
lá, ela me disse: Mas é hoje? Não era amanhã, quando eu fui ver era no dia seguinte 
mesmo, ai que mico, mas ela foi muito gente fina e conversou comigo neste dia 
mesmo. A conversa foi ótima, ela não teve pressa, explicou tudo em detalhes, 
contou inúmeras situações, foi uma contribuição e tanto para minha pesquisa e para 
mim, no sentido das relações mesmo, como é importante a gente conhecer a 
pessoa, antes só a via por lá, não imaginava que era tão legal, com uma cabeça tão 
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aberta e me pareceu ser também muito profissional. Adorei. Neste mesmo dia iria 
falar com uma professora temática, furo, ele não veio fiquei esperando umas duas 
horas, até as oito da noite. Enquanto isso observava. Estava uma noite corrida, 
muitos colaboradores ficaram depois do horário para terminarem suas tarefas, os 
tutores passavam de lá prá cá, corrigiam provas e fechavam notas e estavam 
entretidos com as atividades a serem registradas no sistema. Não vi professores 
temáticos lá. 

No dia 20, agendei novamente com a professora temática, outro furo. 
 
25/06/2008  
 

No dia 25/06 apliquei a entrevista à assessora pedagógica que gentilmente 
me atendeu às 14h. Terminada esta entrevista fui direto para o polo. Cheguei muitas 
horas mais cedo, fiquei aguardando na recepção até que a monitora chegasse, às 
19h. Olhei as instalações, funciona num colégio de ensino fundamental e médio que 
aluga uma parte das dependências para um terceiro que é o mantenedor do polo. As 
instalações são boas e o ambiente é agradável. Entretanto a recepção parece 
pequena para uma demanda de mais de 1000 alunos.A atenção dispensada aos 
alunos é completamente diferente do que eu vi na UMESP, as meninas não tem 
informações precisas e atendem superficialmente os alunos. Ali mesmo na recepção 
temos dois computadores que podem ser utilizados pelos alunos e monitores, mas 
um estava travado. O telefone tocava toda hora principalmente solicitando 
informações de matrícula. Quando foi chegando perto das 18 horas o movimento 
começou a aumentar, os monitores chegavam solicitando informações. Era uma 
funcionária apenas para dar informações de boletos, de matrícula, auxiliar na senha 
do computador, receber os monitores, distribuir os matérias e atender o telefone. Foi 
paulera. O mais triste é o esclarecimento ao aluno sobre os processos de um modo 
geral, elas não sabem dar, nem datas de rematrículas, que eu acho básico elas 
saberem.  Acho que perde muito para o padrão da Metodista. Aliás, isso nem de 
longe é divulgado ao aluno ou valorizado, olha aqui nós somos um polo da 
Metodista! Chegou outra monitora, ela queria um material, não se achava, ninguém 
sabia onde estava. Chegou outra funcionária que ficou conversando com o monitor e 
depois foi jantar. Na hora do pico de atendimento só tinha uma menina para atender. 
Finalmente a monitora que eu ia atender chegou, fomos para uma sala de aula. No 
começo ela estava bem fria, cumprindo tabela, mas aos poucos ela foi se soltando e 
a entrevista foi muito boa. Depois ela me levou para conhecer todo o polo, me 
mostrou as salas dos computadores, de aulas, me apresentou para a mantenedora 
do polo e depois se dirigiu a um grupo de alunos, explicou quem eu era e perguntou 
quem gostaria de dar a entrevistas, três alunas se habilitaram e foram também muito 
atenciosas. 
 
26/06/08 
 

No dia seguinte entrevistei a tutora, cheguei por volta das 10h, acho que 
estavam todas as tutoras de pedagogia lá, estavam fechando nota, tinham reunião 
com a coordenadora, que também estava lá. Ela estava agitadíssima, tinha que 
lançar as notas no sistema e não sabia se conseguiria me atender, disse que tentou 
falar comigo e não conseguiu, mas ficou sem graça e acabou dando a entrevista. 
Embora tenha sido feita a toque de caixa, porque ela estava com pressa, ela foi 
interessante e produtiva. 
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Segui para outro campus da Metodista e finalmente consegui a entrevista da 
professora temática, terminando esta etapa, diga-se de passagem, bem difícil. 

Nos intervalos das entrevistas, as fui transcrevendo, mas neste último dia tive 
uma triste surpresa, por ironia da tecnologia, perdi a entrevista da assessora 
pedagógica. Não tive cara para ir lá de novo. 
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ANEXO TRÊS 

 

AGENDA DAS ENTREVISTAS 

(Total de treze) 
 

NOME FUNÇÃO DATA HORÁRIO 
TUTOR A Tutor 26/06/2008 10 HORAS 
TUTOR B Tutor 11/06/2008 14 HORAS 
PROFESSORA 
TEMÁTICA 

Professora 
Temática 

26/06/2008 13 HORAS 

COORDENADOR D Coordenador de 
Curso 

19/06/2008 16 HORAS 

COLABORADORA E Assessora de 
produção de 
materiais 
didáticos 

05/06/2008  14 HORAS 

COLABORDORA F Webdesigner 12/06/2008 13 HORAS 
COLABORADORA G Coordenador de 

materiais 
didáticos 

11/06/2008 16 HORAS 
 

COLABORADORA H Auxiliar de 
Coordenação de 
Cursos 

12/06/2008 15 HORAS 

NÃO CONSTOU Assessora 
pedagógica 

25/06/2008 13h30 

MONITORA I Monitora 25/06/2008 19 HORAS 
DISCENTE J Estudante 25/06/2008 Não agendado 
DISCENTE K Estudante 25/06/2008 Não agendado 
DISCENTE L Estudante 25/06/2008 Não agendado 

 
Esta agenda é inicial; algumas entrevistas sofreram alterações de datas e horários, 
mas foram todas realizadas. 
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ANEXO QUATRO 
 
 

ENTREVISTA TUTORA A  

 
01 – Qual sua formação acadêmica? 

Eu fiz comunicações com habilitação em relações públicas, mais recentemente 
eu fiz pedagogia e agora eu estou fazendo mestrado. 
 

02 – Qual seu percurso profissional até aqui? 

Eu já dei aula na prefeitura de São Paulo, já fui relações públicas em uma 
empresa, já trabalhei no comércio, “ene” coisas, eu sempre estudei piano e outros 
instrumentos e eu queria voltar pro lado da música, e não existe no Brasil pedagogia 
voltada para a música, então eu fui fazer pedagogia para achar um viés nisso. Aí eu 
comecei a ver o lado da tecnologia e fui embora, e ai estou aqui. 
 

03  - Você acha que só o domínio da tecnologia é suficiente para que a EAD 

tenha bons resultados? 

De jeito nenhum, o pedagógico é muito forte, tem que ter o pedagógico, se não 
tiver o pedagógico não adianta nada a tecnologia. 
 

04 – Você conhece o projeto político pedagógico da EAD? 

Conheço, foi passado logo que eu entrei aqui, não li inteirinho, mas conheço. 
 

05  - Você conhece o funcionamento dos processos operacionais da EAD?  

Como um todo não, saber especificamente o que cada um faz eu não sei. Eu sei 
que trafega por tudo isso aqui, mas quando eu entrei não sabia nada, porque não é 
passado, não é mostrado nada. 
 

06  - Você aprimora seus conhecimentos com os outros profissionais da 

EAD? 

Ah sim, tem que trocar, ver o que deu certo e contornar. 
 

07 – Em sua opinião é fácil para o aluno fazer um curso na modalidade 
EAD? 

Tem que ter alguns pré-requisitos, ele tem que ter certa autonomia, ele tem que 
dominar o computador também, se não vai emperrar tudo. 

 
08 - Quando ocorre um erro em seu trabalho, qual é a sua preocupação? 

Por quê? 
Vamos por partes, por exemplo, ocorreu um erro comigo no sistema, eu coloquei 

as notas no sistema e as notas mudaram, então a minha preocupação era acertar e 
o aluno ver certo, mas infelizmente, eu tenho uma outra preocupação, as pessoas 
acham que fui eu que alterei as notas, então isso me causou um grande stress, 
porque é como se eu fosse doida, e na verdade foi o sistema. Dois semestres atrás 
aconteceu isso, no final do semestre, o sistema misturou tudo, e só foram falar que 
não era culpa minha quando o rapaz da DTI veio aqui comigo, ficou digitando 
comigo e viu mudar na frente dele a nota, e ele disse: “não é você”, e eu muito 
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nervosa, levantei e disse para todo mundo:” Genteee, não sou eu”. Ficou uma 
situação muito evidente, teve gente até que não entendeu nada, mas eu estava tão 
nervosa que eu queria mostrar que não era eu, porque até então para a DTI era o 
usuário, qualquer erro é o usuário. 

 
09 – Você costuma ter seu trabalho criticado por outro colaborador? 

Quando acontece, como você se sente? 
Olha, se a critica proceder, eu vou entender que alguém viu alguma coisa que eu 

não estou enxergando, mas se não proceder, dependendo de quem for eu vou 
ignorar. 

 
10 – Como você se sente quando tem que fazer uma crítica ao seu 

colaborador? 
Ah isso é difícil, eu vou rodear muito. 
 
11 - Como você se sente tendo que expor seu trabalho frequentemente a 

outro colaborador? 
Não, normal. 
 
12 - Você procura na comunicação com seus colegas de trabalho o que lhe 

falta ou o que lhe completa? Você procura se aperfeiçoar sozinho? 
Os dois, eu procuro me aperfeiçoar sozinha e costumo observar o que estão 

fazendo de bom para eu me aperfeiçoar e acrescentar no meu trabalho.  
 
13 – No espaço organizacional desta instituição são estimulados espaços 

reflexivos para aprimorar as relações entre os colaboradores e os processos 

criativos individuais? 

Teoricamente sim, se você conversar com alguém a esse respeito sempre vai ter 

este espaço, agora se funciona eu tenho minhas dúvidas.  

 

14 – Você procura compreender as pessoas em suas atitudes e 

comportamentos? 

Se a gente não fizer isso, acho que a gente enlouquece, você fica muito nervosa 

e depois você cai e pensa que nem todo mundo enxerga as coisas como a gente.  

 

15 – Você se sensibiliza pelo trabalho ou comportamento de seus 

companheiros de trabalho? 

Ah sim, você vê casa, filho ligando chamando mamãe, claro. 

 

16 – Para você as atividades são planejadas e decididas em grupo? 

Teoricamente sim, na prática nem sempre. 

 

17 - Quando você encontra algum tipo de problema para desenvolver nas 

suas atividades a quem você recorre? 

Primeiro aos colegas, depois a gente tenta aí em outras estâncias, o 

coordenador. 

 



192 

 

18 – Qual a importância de uma comunicação efetiva entre os profissionais 

de EAD? E você acha que isso acontece aqui?   

Acontece sim, muito mais na sua área né, na pedagogia, mas acontece também 

com os outros cursos. 

 

19 - Você acha que no trabalho aqui na EAD às vezes se dá muita 

importância a atitudes ou fatos pouco relevantes? 

Não, não achei, não me lembro de nenhum evento que eu pudesse me localizar. 

 

20- Que importância você atribui ao seu trabalho no contexto global do 
funcionamento da EAD? 
Importância porque eu tenho quase 300 alunos, eu acho importante, eu tenho o 

polo mais importante da pedagogia. 
 
21 - Você acha que as interações que se estabelecem entre os 

colaboradores da EAD são imprescindíveis para os seus resultados? 
Acho que sim, creio que sim, a troca é importante, porque às vezes alguém vê 

alguma coisa que o outro não consegue enxergar, acho importante.  
 
22 – Para que as interações ocorram com qualidade nos processos de EAD, 

quais os requisitos que você acha indispensáveis para cada colaborador? E no 
ponto de vista da instituição? 

Humildade e espírito de equipe, de troca. E no ponto de vista da instituição uma 
estrutura melhor. Nós estamos tentando fazer o fechamento de notas e estamos a 
cata de papel, algumas vezes a gente trás papel de casa para imprimir alguma coisa 
daqui, não dá. 

 
23 - Você se sente pressionado quanto aos prazos para entrega dos 

trabalhos? 

Ah sim, o prazo é curto e a quantidade de trabalho é muito grande, seu trabalho é 
posto, só que eu tenho quase 300 alunos para ver as atividades, mas não sou eu 
que decido quantas atividades e se essa atividade vai ser em grupo ou vai ser 
individual, teoricamente até seria, na prática não é. Se o professor decide que é 
individual, você tem que correr atrás, porque como você vai dar um retorno para o 
aluno de uma coisa que você não domina, você em que ir atrás, então é um trabalho 
imprevisível, tem professor que dá um determinado autor, você tem que estar atrás 
para poder dar um retorno ao aluno. 

 

 24 – Houve melhora na produção dos materiais com a criação do cargo de 
assessora de materiais didáticos? 

Há sim, acho que sim. 
 
25 – O que mais lhe incomoda no trabalho com a EAD? 
É justamente isso que eu acabei de te falar, é o fato de você ter que dar conta do 

que não está posto para você e que você não ajudou a por, eu tenho que pegar um 
bonde andando e fazer chegar no local direitinho, bonitinho. 
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26 - Você acha que na EAD as funções do tutor são sobrecarregadas e 

extrapolam a sua função? 
Eu acho que a função não está bem especificada, porque para liberar nota eu 

tenho que usar a senha do professor não a minha, se sou eu que corrijo, porque que 
eu não posso liberar a nota? Então tem algumas coisas que não estão bem 
distribuídas. Então diz assim, o tutor faz isso, isso, isso, não tem uma especificação, 
vai fazendo, vai se envolvendo, depende do professor, se o professor é mais 
comprometido, envolve mais, nesta situação que nós estamos vivendo, nesta 
correria, o professor que dá aula no presencial ele também está nesta correria, você 
vai perguntar alguma coisa..., ele está fazendo o dele no presencial, então sobra 
para o tutor, então a função é extrapolada porque não é especificada, porque se ela 
é especificada, você já sabe até onde você tem que ir, o que é seu, agora quando 
você não tem o que é especificado você vai até um X, mais aí te pedem um Y e aí 
você tem que fazer. 

 
27 - Como foi sua capacitação para começar a tutoria na EAD? 
Olha a capacitação que eu considero importante para mim, não foi aqui na EAD 

Metodista, foi na Metodista, mas como monitora de uma disciplina da graduação, 
agora ela é coordenadora da faculdade, ela começou a monitoria nesta disciplina e 
eu era a única monitora dela, eu considero esta monitoria como uma capacitação, 
porque era esse tipo de trabalho só que com um volume muito menor. Se eu não 
tivesse tido esta capacitação seria difícil. 

 
28 - Você acha que os métodos do ensino presencial interferem na prática 

do trabalho em EAD? Como? 
Um pouco 
 
29 - Você acha que a EAD favorece e melhora a comunicação escrita do 

aluno? 
É difícil, eu acho que deveriam ter aulas mais específicas.  

 
      30 - A relação na EAD se dá somente pelo que está escrito? Você consegue 
ver e sentir além do que está escrito?  

Acho que sim, mas o escrito pega bastante. 
 

ENTREVISTA TUTOR B  

 
01 – Qual sua formação acadêmica? 
Sou bacharel em Teologia, e fiz alguns incursos em outras faculdades. Fiz um 

semestre em história e um semestre em filosofia; o curso de teologia foi um curso 
longo, 12 semestres, depois eu fiz um ano de intercâmbio no seminário teológico na 
Alemanha, e atualmente eu faço mestrado em religião na Metodista.  

 
02 – Qual seu percurso profissional até aqui? 
Olha, eu comecei a trabalhar muito cedo, mas o que seria mais interessante para 

este modelo na EAD acho que é o tempo que eu trabalhei em uma editora na área 
religiosa. Depois eu fui um ano pastor em Barra Mansa, no Rio de Janeiro e depois 



194 

em vim para São Paulo e logo fiz o curso de capacitação para tutores. Em março eu 
comecei a trabalhar aqui no curso de teologia.  

 
03  - Você acha que só o domínio da tecnologia é suficiente para que a EAD 

tenha bons resultados? 
Eu acredito que não, e, em especifico na minha área, eu tenho certeza que não, 

na área de humanidades, como em outras áreas - ciência social, filosofia e 
pedagogia, a tecnologia é extremamente positiva como facilitadora, mas ela não faz 
a reflexão nem a análise política do mundo. Ela pode levar essa reflexão e análise a 
encontros que a gente talvez não alcançasse de uma maneira mais direta, ma nunca 
seria instrumento suficiente para a educação 

 
04 – Você conhece o projeto político pedagógico da EAD? 
Conheço, vim a conhecer depois de um tempo, depois que estava trabalhando 

na faculdade, entre os próprios tutores, em todas as reuniões nós éramos 
questionados pela nossa política pedagógica e então eu me interessei de conhecer.  

 
05  - Você conhece o funcionamento dos processos operacionais da EAD?  
Grosso modo sim, grosso modo posso dizer que sim. Como tutor eu tento 

exercer essa função de uma maneira menos preocupada com os funcionamentos 
possíveis, porque nossa demanda não nos permite muita flexibilidade para entrar em 
todos os processos técnicos e tecnológicos daqui. Além disso não é um problema o 
não domínio, então às vezes há até um certo distanciamento com outras áreas de 
funcionamento da EAD, até porque os funcionários são sempre muito solícitos com a 
gente. 

 
06  - Você aprimora seus conhecimentos com os outros profissionais da 

EAD? 
Olha sim, aqui, na universidade, por intermédio dos cursos que a própria 

universidade oferece, visitas de professores e de especialistas na área que, de 
tempos em tempos, têm aqui estado para ministrar palestras e por estar num 
processo de formação continuada eu acredito que o aperfeiçoamento é uma 
demanda constante no meu percurso de trabalho e como estudante.  

 
07 - Em sua opinião é fácil para o aluno fazer um curso na modalidade 

EAD? 
Diria que sim e não. É fácil devido a minha formação em teologia onde eu tinha 

que estar cinco dias por semana por um período de 4 horas e meia presente na sala 
de aula e que demandou para mim, por exemplo, mudança de estado, vivência em 
outros ambientes, como república de estudantes, congressos, isso é uma coisa 
muito desafiadora, requer uma mudança e muito tempo de empenho. A EAD 
democratiza e facilita o aluno que tem uma dinâmica de vida por exemplo de 40 
horas de trabalho, que é injusto você trabalhar 40 horas e ainda fazer um curso 
integral. Nesse sentido ela é facilitadora, mas também, não é fácil para o aluno, 
porque ele tem que dominar um instrumental tecnológico que, se nós fizermos um 
recorte na minha faculdade, a maioria dos alunos não tiveram essa formação 
primeira durante a escola, de introdução ao mundo virtual, então eu diria que a 
maioria dos alunos teria que aprender junto com a graduação e isso dificulta muito o 
processo de construção pedagógica do conhecimento deles.  
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08 - Quando ocorre um erro em seu trabalho, qual é a sua preocupação? 
Por quê? 

Quando ocorre um erro eu me preocupo em primeiro nível corrigi-lo 
pessoalmente, porque se eu constatei um erro eu acho honesto de minha parte 
procurar entender porque aconteceu o erro, todo o processo que ocorreu, para que 
eu não venha mais a cometer esse erro. Em termos do aluno, o diálogo através do 
espaço virtual é uma forma de mostrar o que estava errado, o que foi feito errado, 
não só como justificativa mas como um processo de educação importante, de 
descoberta.  A EAD proporciona isso em mais de um momento, porque é generalista 
e eu não sou generalista, minha área de atuação é dentro da teologia, é uma área 
específica, e ela tem três ou quatro áreas de atuação. Nós temos que lidar com 
todas: um exemplo prático são aulas de bíblia, de introdução ao novo testamento, 
hebraico, grego, eu tive todas estas disciplinas, mas meu TCC, minha pesquisa final, 
minha iniciação científica, foi em um outro tema da área , não é comum acontecer 
erros de uma informação. Mas quando você tem mais tempo para uma pesquisa, 
você pode passar uma nova orientação para o aluno, e, quando há um erro de 
cunho mais burocrático ou administrativo, a própria coordenação se dirige a nós de 
uma maneira orientadora, no nosso caso. 

 
09 - Você costuma ter seu trabalho criticado por outro colaborador? 

Quando acontece, como você se sente? 
Olha, eu vejo a crítica de uma maneira positiva, crítica vem da palavra “crises” 

que significa ruptura. Então os processo em nossa vida sejam profissionais, 
familiares ou pessoais, a crítica está presente como uma marca normal de 
crescimento de conhecimento, especialmente, é claro que entre os colegas da EAD 
eu me sinto mais a vontade para dialogar estes pontos críticos, sobre a nossa 
realidade profissional, sobre a nossa realidade pedagógica. Ultimamente o nosso 
espaço específico, a crítica tem se voltado à fragilidade do suporte da estrutura que 
a gente tem para atuar como professor tutor, isso acaba refletindo em uma 
autocrítica, porque nós também acabamos tendo um papel importante como críticos, 
como também calados, inertes em relação a isso tudo. A estrutura não é uma coisa 
que vem de fora pra dentro de nós, nós fazemos parte também, construímos uma 
estrutura, quando fazemos uma crítica a esta estrutura nós estamos fazendo uma 
auto-crítica de uma certa faceta. Eu não tenho tido experiência de uma pressão ou 
um cala boca, isso acontece na verdade em todas as instituições, então eu me sinto 
a vontade entre os tutores para fazer críticas entre os tutores, mas me sinto um 
pouco desconsiderado porque a gente tem feito várias criticas desde que 
começamos, eu falo pelos colegas, e parecem que estão ecoando ainda em algum 
lugar sem serem respondidas. 

 
10 - Como você se sente tendo que expor seu trabalho frequentemente a 

outro colaborador? 
Eu me sinto um modelo da Fashion-Rio. Como eu trabalhei com reflexão, que 

demanda tempo de meditação, introspecção, silêncio, não é do cunho da 
característica da discussão teológica, do teologizar, justificar para mostrar sua 
qualidade, ela é na verdade uma forma de conhecimento, de um saber que é parte 
de uma reflexão da fé, uma coisa interior e, a partir daí, tenta expressar e dialogar 
essa fé com o mundo e com a esfera pública. O que é realmente uma dificuldade, no 
meu caso, como teólogo, é ter que expor meu trabalho mais numa dimensão de 
produção de trabalho, quando toda a minha formação esteve preocupada em 
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produzir conteúdos, dispostos a refletir conteúdos, e isso a gente sabe que demanda 
um tempo, no qual a produção de conhecimento de educação no sistema EAD não 
respeita, não tem essa formatação, maior maturação de ideias, você tem que 
atender uma demanda no máximo em 24 horas, responder o mensagem do aluno 
em uma semana, escrever a reação dos trabalhos dos alunos, é assim que funciona 
mais marcadamente o compasso aqui do trabalho. 

 
11 - Você procura na comunicação com seus colegas de trabalho o que lhe 

falta ou o que lhe completa? Você procura se aperfeiçoar sozinho? 
Eu observo com muita atenção as contribuições dos outros tutores, eles são 

muito qualificados aqui, coisa de dicas desde montar uma dinâmica de atendimento 
aos alunos via Chat. Na teologia a gente não tem muito esta tradição, eu vim 
aprender com os colegas aqui, desde a observação de auto-organização de agenda, 
etc., eu aprendi muito com os colegas, e eu procuro sempre ouvir as minhas 
intuições, eu tento equilibrar essa balança senão eu vou me preocupar muito com os 
que os colegas tem a fazer, que é um trabalho de muita dedicação e criatividade. 
Mas eu acredito também que é importante ouvir suas próprias intuições para 
valorizar o trabalho no seu dia-a-dia que sempre está chamando sua digital, sua 
impressão, sua marca, não só para os alunos como para os próprios colegas. 

 
12 - No espaço organizacional desta instituição são estimulados espaços 

reflexivos para aprimorar as relações entre os colaboradores e os processos 
criativos individuais? 

Eu posso dizer formalmente que sim, pelo agenda de eventos que tem aqui e 
com toda equipe, desde a nossa liderança administrativa e pedagógica, com a 
presença da pró-reitoria, dos assessores pedagógicos e das gerencias, eles reúnem 
os outros colegas, nós temos momentos para aprimorar nosso conhecimento. Eu 
diria que, apesar dessas agendas formais que acontecem normalmente no inicio do 
semestre, e no final do semestre, ainda há mais necessidade de criar mais espaços 
nessa agenda para nós nos conhecermos melhor e termos mais possibilidades de 
intercâmbio aqui, acho que isso falta aqui, há informalmente, com facilidade, porque 
a equipe tem uma característica afetiva interessante Então é como se o tempo e o 
espaço coadunasse para isso, há a formalidade da agenda, mas eu acredito que 
haveria mais necessidade de uma coisa mais orientada, mais diretiva, pra que essa 
informalidade aflorasse como um espaço oficial da atuação de EAD 

 
13 - Você procura compreender as pessoas em suas atitudes e 

comportamentos? 
Procuro sim, procurar entender não significa exatamente concordar ou silenciar, 

eu procuro compreender, usando uma frase de Nietzsche, que de certa forma me 
orienta muito, “não há verdades, há perspectivas” então há perspectivas diferentes 
que cada pessoa tem, uma perspectiva que deve ser respeitada. Acho que é um 
princípio de tolerância que me orienta na minha vida, não só na profissão, mas as 
perspectivas são criticáveis e, infelizmente em um ambiente de maioria paternalista, 
nós lidamos mal com as críticas, eu falo de mim mesmo. Gera uma tendência de 
trabalhar individualmente, ou então de julgar a crítica como uma pedância, 
arrogância ou uma perseguição, eu procuro compreender bem essa perspectiva, 
mas tendo uma visão critica, eu acho que meus colegas me conhecem desta forma. 
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14 - Você se sensibiliza pelo trabalho ou comportamento de seus 
companheiros de trabalho? 

Muito, a ponto de conversar com meu coordenador a respeito de um problema 
que tivemos, com uma tutora que foi sumariamente demitida, eu fui conversar com 
ele saber o que houve, mostrar a minha indignação, uma indignação ética, uma 
coisa precisa nos envolver, nos inquietar, lamento quando as pessoas saem daqui 
em uma situação constrangedora e fico muito feliz quando alguns colegas galgam 
posições como professores temáticos e suas aspirações se concretizam.  
 

15 - Para você as atividades são planejadas e decididas em grupo? 
São planejadas e, no caso específico de minha faculdade, são planejadas em grupo 
na medida de que há um interesse nosso, meu e de minha colega, em buscar 
informações junto ao coordenador sobre os processos de avaliação, os processos 
de construção do conhecimento junto aos professores. Mais ainda, falta na 
faculdade de teologia, por excesso de compromisso que o nosso coordenador tem, 
uma agenda formal para debate e a construção de um trabalho em equipe, até 
porque nós estudamos nesta faculdade, sabemos dos limites, e procuramos junto 
com o nosso coordenador, que está sempre conosco, é uma preocupação nossa, 
em manter uma sintonia e ter um conhecimento tácito de todos os procedimentos 
pedagógicos e, neste sentido, é muito interessante, mas eu acredito que falta uma 
agenda e elementos dentro dessa equipe pra que possa ser melhor.  
 

16 - Quando você encontra algum tipo de problema para desenvolver nas 
suas atividades a quem você recorre? 

Se for problema de ordem técnica eu recorro à Cristina e a Juliana, que são 
extremamente competentes no trabalho delas. Eventualmente falo com as auxiliares 
de coordenação de curso, se tem algum problema de envelope, de extravio, pacote, 
a gente tem que acostumar com outro processo pedagógico, são outras mediações, 
coisas que eu jamais imaginei que iriam fazer parte de meu cotidiano docente, mas 
que são partes, Então existe este patamar, quando o patamar é pedagógico é 
diretamente com o coordenador do curso, que dá muita liberdade e autonomia para 
a gente fazer nossas intervenções e, mantendo um constante diálogo com a 
Elizangela, que é minha colega professora tutora, tanto para pedir dicas como para 
compartilhar experiências positivas. 

 
 

17 - Qual a importância de uma comunicação efetiva entre os profissionais 
de EAD? E você acha que aqui acontece?   

Eu acho que a importância é frontal, é um chacra, daí do trabalho em EAD é a 
comunicação, eu acho que ela acontece no plano informal de uma forma muito 
bacana, muito leve, de nós nos reunirmos aqui quando estamos empilhados, 
enfileirados, uma fila para pegar salário no final do mês, este enfileiramento de 
pessoas de EAD, da estrutura física de trabalho, também traz uma proximidade, 
uma proximidade física. Esta proximidade sempre é quebrada e a gente está em 
diálogo constante, às vezes reclamando de alguma dificuldade de trabalho, às vezes 
vibrando por uma conquista que tivemos, então a comunicação é frontal, ela 
acontece em espaços informais, mas também acontece em espaços formais, só que 
em espaços formais a relevância da comunicação, eu acho que não é a mesma 
entre todos os grupos, o que o grupo de tutores comunica, eu acho que é relevante 
num certo patamar, especialmente entre nós mesmos, mas eu vejo que ela ainda 
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não surtiu os efeitos que nós gostaríamos que surtisse, em outras estruturas de 
funcionamento da EAD, existe o espaço, de certa forma exerce essa liberdade 
comunicacional, só que ela ainda não se concretizou de uma maneira que tem 
potencial para tal. 
 

18 - Você acha que no trabalho aqui na EAD às vezes se dá muita 
importância a atitudes ou fatos pouco relevantes? 

Olha, eu já tive este tipo de experiência que é irrelevante, na minha área de 
atuação um prazo não é tão relevante quanto uma leitura detida, nós vivemos entre 
prazos, vivemos entre questões de tempos cronológicos, em prazos de entrega. 
Então, estas coisas são secundárias em relação ao processo pedagógico em si, em 
relação a reflexão e ao conhecimento que nós temos responsabilidade de facilitar ao 
aluno, de orientar,de apontar, então, às vezes isso causa um estresse que é muito 
valorizado, mais do que outras ações positivas que nós federíamos ter na área de 
construção do conhecimento. 
 

19 - Que importância você atribui ao seu trabalho no contexto global do 
funcionamento da EAD? 

Pouca importância, mais uma contribuição de visão do papel dos tutores entre os 
colegas, mas de fato eu não tenho visto uma contribuição da minha impressão digital 
no trabalho final, ou então na característica final do papel do professor tutor, da 
atuação do professor tutor, eu vejo como uma engrenagem dentro de todo esse 
maquinário, embora eu não goste muito desta metáfora, de engrenagem de 
máquina. Pouca importância, eu percebi algumas coisas, assim como outros colegas 
perceberam, que são prioritárias para o bem estar o/e bom funcionamento de nosso 
trabalho, e a gente fala muito sobre isso, eu acho que isso já é importante, nesta 
dimensão, mas aquilo que nos gostaríamos era mais do que identificar e expressar 
isso. Nós gostaríamos que isso fosse valorizado, que fosse levado em consideração 
como importante, ainda não está sendo importante, de modo que nesta escala eu 
vejo que há uma consideração de não tão grande importância na contribuição da 
tutoria, ou oportunidade na fala, há um reconhecimento verbal sobre isso em 
diferentes esferas. Com certeza, por parte de nossa coordenadora pedagógica, 
Adriana, deixa isso bem claro e de outros líderes que temos aqui, não só da EAD, há 
um reconhecimento verbal, mas é importante que o reconhecimento se dê em outras 
dimensões, nesse sentido acho que pode se tornar ainda importante, o papel do 
meu trabalho, minha contribuição, ainda está muito incipiente. 

20 - Você acha que as interações que se estabelecem entre os 
colaboradores da EAD são imprescindíveis para os seus resultados? 

Uma boa parte sim, uma parte também importante, não porque você precisa ter 
certeza e segurança de uma parte importante de sua área de conhecimento, de seu 
meio, de seu caminho de atuação, de produção, sua auto compreensão da 
produção, não tem como eu ingerir ou influenciar muito a atuação de um professor 
tutor da área de logística, vai trabalhar, vai fazer melhor, vai responder melhor, vai 
atender o aluno melhor, vai escrever melhor, ou então, por exemplo, vai estudar que 
é imprescindível, uma abordagem dissertativa num curso de logística ou de RH. 
Para mim é imprescindível, para minha contribuição é imprescindível, eu tenho que 
filtrar as contribuições em cursos como curso de ADM e logística que são 
extremamente muito bem dirigidos, e tem um suporte de professores muito 
competentes, eu não posso levar um curso de teologia com questões optativas, uma 
carga de leitura de 20 horas por semana, não dá, então eu tenho este conhecimento 
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dentro da minha especificidade, e sempre aberto para na comunicação com os 
colegas e nos instrumentos que eles usam podem ser usados e adaptados para a 
construção do conhecimento teológico.  

 
21 - Para que as interações ocorram com qualidade nos processos de EAD, 

quais os requisitos que você acha indispensável para cada colaborador? E no 
ponto de vista da instituição? 

Uma boa formação acadêmica, tempo de leitura de materiais preparados e 
aplicados ao longo das semanas letivas, uma boa remuneração que reconhece o 
valor do trabalho do professor tutor e dar possibilidades de ele participar de outros 
locais, por exemplo, congressos, seminários, fóruns, que de condição de comprar 
um bom livro, uma boa máquina, um laptop, que dê possibilidade dele trabalhar em 
qualquer lugar, então num tripé, formação, tempo para refletir, e remuneração. Eu 
acho que são fundamentais para que o trabalho se desenvolva de uma forma boa, 
levando em consideração que o ambiente de trabalho é muito bom, muito saudável. 
Em relação a instituição, liberdade de expressão, estamos em tempos difíceis, 
questionamentos, e liberdade de expressão do jornalismo, na universidade é 
“universitas”, universo, ela precisa saber lidar de forma respeitosa e tolerante com as 
diferentes expressões de conhecimento que fazem da universidade o que ela é em 
si, a EAD não pode perder essa característica, são muitas vozes que devem ser 
expressas e respeitadas de maneira mais diversa possível. Eu acho que isso é 
fundamental para a universidade e principalmente agora para a EAD dentro do 
espaço universitário, por isso eu acho que a universidade precisa investir nos seus 
docentes, para que haja por parte da Universidade a demonstração do valor à 
pesquisa, investindo no docente, no que ele precisa, investindo na reciclagem 
constante, e a outra coisa que é secundária mas que é importante destacar que é a 
estrutura que a universidade oferece tanto para discentes, quanto para os docentes 
e funcionários da casa  

 
22 - Você se sente pressionado quanto aos prazos para entrega dos 

trabalhos? 
Sim totalmente, me sinto pressionado, eu acredito que quem leu Marx com um 

pouco de cuidado, entende que o trabalho dentro do tempo que nós vivemos agora 
visa realmente o lucro e nesse sentido é esfoliante, é uma faceta do que já foi o 
trabalho escravo, eu acho, que sou contra uma jornada de trabalho de 40 horas, sou 
militante dessa causa, então não poderia te responder diferente, aplico isso na 
minha vivência de trabalho e tento ser honesto comigo mesmo, apesar de todos os 
prazos que temos e de todo o volume de trabalho que temos, eu tento manter essa 
voz viva dentro de mim mesmo, e sempre que possível compartilho isso com outros 
colegas.  Nesse sentido me sinto pressionado para responder dentro de prazos 
específicos questões como as que nós temos aqui, como prazos de horas, nós 
temos que responder mensagens no prazo de 24 horas, é uma orientação formal da 
pró-reitoria, mas se o aluno me faz uma pergunta formal do que é Deus?  Deus 
existe? Como eu posso em 24 horas de uma maneira saudável, crítica, responder 
questões fundamentais, mas existe o prazo estabelecido e eu me comprometo a 
responder na medida em que eu assinei um contrato. Então é uma coisa que me 
pressiona não por que é aqui, mas pela natureza do trabalho que se vive hoje. 
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23 - Houve melhora na produção dos materiais com a criação do cargo de 
assessora de materiais didáticos? 

Sim, elas são muito exigentes e nos ajudam a cobrar professores, é claro que é 
também mais um espaço de burocratização, mais uma área dentro das diversas 
áreas que a gente tem aqui dentro e isso, de certa forma, faz com que a gente 
caminhe um pouco mais, gaste um pouco mais de tempo para responder as áreas 
existentes, mas acho importante dar a outras pessoas possibilidades de exercer 
cargos diferentes, funções diferentes aqui dentro, do que uma só pessoa 
respondendo a uma série de funções e cargos de uma vez só. Isso eu acho que é 
positivo e tem nos ajudado a cumprir os prazos de entrega de material pedagógico 
dos alunos.  

 
24 - O que mais lhe incomoda no trabalho com a EAD? 
Mais incomoda é a estrutura subversiva dos polos regionais, o aluno precisa de 

bibliografia básica, parece que a pró-reitoria entendeu isso e contratou uma auditoria 
para verificar e fazer avaliação destas bibliotecas, eu sou um cara que tenho a 
minha biblioteca em casa e eu valorizo muito isso, não que eu estou aqui, mas como 
eu me vejo como um estudante, principalmente um universitário, me incomoda 
demais, me causa um incômodo na minha atuação, no meu trabalho, porque eu 
tenho que me tornar mais flexível com as cobranças, com as exigências que eu faço 
aos alunos, porque eles não têm material básico de consulta, além disso, me 
incomoda os prazos que são estabelecidos para nós, mas nos lidamos com ele da 
maneira com que nós achamos melhor. Acho que isso é um espaço saudável, mas 
para uma pessoa que não é tão auto-crítica nessa dimensão ela fica com uma 
demanda muito desumana de prazos, levando em consideração que este incômodo, 
que está diretamente associado ao incômodo que é a equação dez alunos por uma 
hora, que é um incômodo geral dos colegas, que incomoda-nos, incomoda aquilo 
que podemos fazer, incomoda nossa condição, incomoda nosso conhecimento e 
incomoda o momento em que estamos em contato com o aluno de um modo geral, 
causa um incômodo geral, que causa um atrito, que causa uma dificuldade, um 
desafio a mais que burocratiza nosso trabalho. 

 
25 - Você acha que na EAD as funções do tutor são sobrecarregadas e 

extrapolam a sua função? 
Sim, eu acredito que sim, desde que eu tenho que atender o aluno ao telefone 

para tentar responder uma questão mais rapidamente, faço o trabalho de operador 
de telemarketing, eu já disse que eu deveria receber insalubridade, por que isso é 
terrível, muito estressante, por hora a gente faz um trabalho de secretariado, é 
comum este tipo de coisa, além disso nossas reuniões acontecem fora do nosso 
horário de trabalho normalmente, a gente tem que repor essas horas dedicadas a 
uma reunião para dar conta de nossas jornada de trabalho, das horas que nos são 
atribuídas como docente, não em uma hora a mais para as reuniões, pra mim é um 
desequilíbrio. 

 
26 - Como foi sua capacitação para começar a tutoria na EAD? 

Eu fiz uma capacitação de alguns dias com uma boa parte dos colegas que estão 
aqui, onde nós recebemos ministração do gerente de apoio ao aluno, do sistema 
virtual de aprendizagem, do Ronaldo sobre a apresentação do estúdio, da Cristina e 
do Claudio, que foram professores tutores falando sobre a rotina do trabalho dos 
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tutores, também da assessora pedagógica que nos deu todo os esclarecimentos 
sobre o projeto pedagógico da EAD. 
 

27 - Você acha que os métodos do ensino presencial interferem na prática 
do trabalho em EAD? Como? 
Eu acho que sim. Numa dimensão isso é positivo porque existe uma herança da 
educação que não pode ser desconsiderada tão somente, mas na configuração do 
curso, na cobrança e até mesmo na estrutura eu vejo que ainda a EAD é muito 
refém do ensino presencial. Numa última reunião uma das lideranças desta 
universidade fez uma proposta, por exemplo, numa reunião de avaliação 360 graus, 
foi feita esta questão, o tempo e a demanda de um professor presencial e o tempo e 
a demanda de um professor da EAD, se você quer uma faceta autônoma, uma área 
realmente criativa, uma questão que eu acho fundamental, isso é importante, 
incontornável, é que a educação a distância é incontornável, inescapável, não há 
condição mais em nossos tempos de escapar dessa proposta pedagógica, eu acho 
que se precisa então ter mais autonomia em relação às demandas de prioridade do 
curso presencial, mas também propor uma outra estrutura, tencional, de 
entendimento, de prazos, de hora-aula, de cobrança que nós temos aqui. 
 

28 - O que você acha da rigidez que se apresenta na operacionalização da 
teleaula?  
Então, se eu fosse responder pessoalmente, eu diria que não teria nenhum 
problema em relação a isso, porque eu estudei na Europa e lá os caras sentam, os 
doutores então na cátedra, pegam um papelzinho e leem dez, vinte laudas e abrem 
uns vinte minutos para você questionar, quando abrem. Eu estive numa palestra da 
Marilena Chauí, grande filósofa da USP e ela fala duas, três horas ignorando as 
nossas cenas, nossas intervenções, então assim, eu tenho esse cuidado, para mim 
como estudante, se o professor tem a preocupação de preparar a aula e trazer o 
conteúdo crítico, que dialogue com o nosso tempo, pra mim é fantástico, já preenche 
o espaço, mesmo que ele fique sentado, ou andando de um lado para outro, se ele 
usa diferentes meios visuais, tudo isso pra mim está secundário em relação ao 
conteúdo, poderia te dizer que eu sou mais conteudista do que formal. Realmente 
para mim a forma é importante, mas a prioridade é o conteúdo e a reflexão que ele 
proporciona. Agora como professor tutor da EAD, eu preciso responder que apesar 
da aula ao vivo, ainda se tem a herança formal clara da cátedra universitária 
européia, que o professor senta e a partir daí apresenta os textos e apresenta uma 
ou outra coisa, um vídeo ou uma música, ora uma figura, mas sempre com aquela 
mesinha ali, sem muitos brinquedos. Se você olhar atrás o fundo é bem recortado, 
uma figura bem geométrica, tudo isso é uma herança de nossa sala quadrada, de 
espaço quadrado, de cadeira quadrado, do quadro quadrado, que a gente tem claro 
no presencial. 
 

29 - Você acha que a EAD favorece e melhora a comunicação escrita do 
aluno? 

Essa é a nossa meta, fazer com que o aluno através dos trabalhos que ele 
desenvolve semanalmente melhore a sua escrita, eu acho que isso é um problema 
da universidade que para se enquadrar no Mec eliminou da maioria dos cursos a 
Língua Portuguesa dos currículos, que antigamente era comum. E eu, por exemplo, 
tive Língua Portuguesa na faculdade; em Teologia eu acho importante que um 
teólogo domine bem a língua portuguesa, assim como eu acredito que um filósofo, 
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um cientista social, um pedagogo, eu acredito que há esse fim, o que é diferente do 
presencial, porque semanalmente você tem que produzir textos, isso é muito bacana 
na EAD, esse detalhe é fantástico, mas por problemas como a estrutura do polo e a 
falta de espaço para que o aluno tenha o hábito da leitura, grupos de estudos, 
grupos de pesquisa, os polos não oferecem palestras semestrais, conferências, 
encontros acadêmicos, o aluno que desenvolve experiências de outra graduação ele 
se desenvolve e vai bem, o aluno que vai descobrir isso na graduação, olha, nós 
temos visto alunos de 4 semestre com erros crassos de português de concordância, 
de leitura e o que é pior de interpretação. O que é pior, com dificuldades grandes de 
interpretação de textos. 
 

30 - A relação na EAD se dá somente pelo que está escrito? Você 
consegue ver e sentir além do que está escrito? 

Você fez uma pergunta sobre sensibilidade, como agente sente as gerações a 
comunicação, eu procuro alimentar essa dimensão de relação com o aluno por 
causa dos limites que a gente tem, impostos pelas características de virtualidade, a 
qual nós estamos inseridos, então eu tento sempre que possível, quando o aluno 
tem uma dificuldade, ou expressa isso através de uma mensagem, eu entro em 
contato com ele por telefone, flexibilizo os prazos de uma forma bem autônoma, se 
necessário, levo em consideração que como aluno é necessário certo ócio para a 
construção do conhecimento e quanto mais pressão, mais difícil é de você entender 
esse tempo de ócio, tempo de inquietude, de você estar ruminando, estar 
mastigando os conteúdos que você viu numa teleaula ou em um texto que você leu. 
Eu tento levar isso em consideração, sendo que na maioria dos casos, infelizmente, 
eu tenho mais de 250 alunos. Infelizmente isso não é a marca central de meu 
trabalho, ou a maior marca, por uma questão de número, eu só consigo fazer isso 
com àqueles que se voluntariam para isso, do que alcançar de uma forma mais 
sensível e conhecendo mais a face do aluno do que quando o aluno entra em 
contato comigo e tem essa iniciativa, eu acho que a iniciativa do discente é 
fundamental para o amadurecimento dele como aluno de graduação, aluno de 
universidade. O aluno tem que se interessar, já chega de puxar a mão do aluno, e a 
EAD tem mania de ficar puxando a mãozinha do aluno, mima muito o aluno, só que 
ao mesmo tempo em que mima o aluno em algumas coisas, facilitando algumas 
coisas, quase que entregando para ele todos os meios e caminhos, ela também é 
distante do aluno em uma série de coisas, eu acho que uma forma de tentar 
compensar isso e facilitar em algumas coisas que podem acostumar mal o aluno, 
porque o aluno universitário precisa buscar a bibliografia, investigar sebo, sabe, ir ao 
sebo, ficar ali lapidando, ele precisa questionar o professor, se inscrever nesse 
processo educacional. E aí como a maioria não se inscreve eu não tenho condição 
de conhecer de uma maneira mais pormenorizada, mais detalhada, até mesmo do 
desenvolvimento pedagógico de todos os alunos, porque a escrita é só uma 
dimensão, desse domínio pedagógico e  a gente lida mais vezes aqui com a escrita, 
é onde eu leio ali, para terminar como é minha área de religião, fico fazendo um 
psicografia teológica do trabalho dos meus alunos.  
 

ENTREVISTA PROFESSORA C 

  
 

01 - Qual sua formação acadêmica? 
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Sou doutora em Educação pela Unicamp, pedagoga pela USP e agora eu vou 
fazer PÓS-DOC na UNESP, vou ter passagem pelas três Universidades Estaduais. 

 
02 - Qual seu percurso profissional até aqui? 
No ensino superior nem tanto; eu atuei muito na rede pública, formando o 

pessoal da rede, por que eu me dedicava tanto que eu não achava tempo para a 
carreira universitária. Eu lecionei uns cinco anos na PUC, quando nós perdemos a 
eleição, porque eu era engajada no movimento de esquerda do PMDB, aí a Rose 
entrou, nós saímos, aí a Germana me convidou para eu ingressar, dar umas aulas 
aqui, eu comecei a dar assessoria na odontologia, que eles estavam com nota baixa 
no provão e aí eu vim prá cá, completei meu doutorado, que aí dava tempo, porque 
eu sempre completei meus estudos nos meus buracos, quando eu caia de algum 
lugar, daí agora eu estou aqui no mestrado faz uns oito anos e na pedagogia uns 
nove anos. 

 
03  - Você acha que só o domínio da tecnologia é suficiente para que a EAD 

tenha bons resultados? 
Não, eu acho que a tecnologia é um meio, e o que nós precisamos é estar 

atentos aos conhecimentos que nós já temos e que não são tantos, prá que a gente 
use isso para reverter e usar bem a tecnologia que é uma possibilidade incrível, a 
tecnologia.  Hoje com a educação a distância, a gente ultrapassa barreiras, 
atravessa fronteiras, mas é preciso saber fazer e eu acho que nós estamos 
começando a aprender a fazer. 

 
04  - Você conhece o funcionamento dos processos operacionais da EAD?  

Não, eu tenho acompanhado um pouco, eu achei muito interessante como eles 
começam, o Ronaldo dá o curso pra gente, de quebrar gelo, é uma espécie de 
laboratório de atuação e a gente é tão inibido, a gente não usa o corpo. O Marcelo é 
uma pessoa encantadora, e foi muito difícil, e ele foi muito carinhoso comigo, por 
que eu tenho muita resistência, até hoje, eu nem olho pra mim quando eu estou na 
tela, porque a gente não se aceita. Tem aquele problema de imagem, porque a 
gente não está acostumada a ficar se olhando, e é uma questão de um país que tem 
preconceito contra o corpo, a escravidão, é a história da escravidão, nos leva a 
reconhecer isso, o corpo é ligado ao trabalho, coisas de escravo, a intelectualidade 
vive no limpo, refletindo, as ideias não se corporificam e não se materializam no 
corpo, e a gente sem querer, a gente vai se imbuindo dessas coisas. Eu por 
exemplo não tenho nenhum preconceito com o trabalho, nem com o trabalhador, 
mas você perde a ideologia da sociedade sem crítica, sem perceber, então no fundo 
eu acho que nós somos péssimos usuários do corpo. Voltando ao Ronaldo ele fez 
um trabalho lindíssimo com a gente, mexendo com a respiração, menina como foi 
difícil pra mim, quando ele pedia para estufar eu murchava, quando pedia para 
murchar eu estufava, e coisas que fiz, depois o laboratório, depois eles oferecem 
vários cursos, pra gente aprender a utilizar a aparelhagem. Eles explicaram para 
gente como se formata a aula e eu acho que isso é um dos formatos, porque tem 
outros, não é, por exemplo quando eu atuei na secretaria da educação, nós fomos 
pioneiros para usar a televisão para dar curso para os professores, era um projeto 
que a gente chamava de projeto IPÊ, que a gente fazia textos, mandava para as 
regiões, mandava através da Televisão Cultura ,a gente fazia os programas, eles se 
articulavam, discutiam, liam os textos e mandavam as perguntas pela Rádio Cultura. 
Eu me lembro ter ficado muitas vezes na Rádio Cultura respondendo perguntas 
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cheias de preconceitos, toda vez que a gente tentava quebrar, por exemplo falar que 
criança pobre aprende, e que eles tinham que fazer um ensino interessante, era 
aquele monte de pergunta e crítica, falta psicólogo na escola, a medicalização e a 
psicologização do ensino era muito forte e se manifestava, e a gente recebia mil 
perguntas nesse teor, eu tinha atuado num trabalho que a gente usava a distância 
com textos, como a gente também usa na EAD, com programas fechados que a 
gente sempre convidava gente muito boa, eu me lembro que uma vez foi Dermeval 
Saviane, Luis Antonio Cunha, Neidson Rodrigues, nós fizemos um programa muito 
lindo, mas a gente não sabia cortar, e o rapaz da TV Cultura falava, mas não pode, 
tem que cortar, cortar é muito importante, isso nos anos 80. Como a gente tem 
dificuldade de se adaptar a uma nova linguagem, então como eu experimentei o 
trabalho na cultura que a gente montava, eu ficava às madrugadas montando 
programas, cortes, articulando, eu tive uma experiência muito grande, mas o pessoal 
da Cultura dava risada, porque a gente não entendia nada, e a gente era muito 
direto, não dava um tempo para a transmissão, então quando eu cheguei aqui eu 
tinha um conhecimento não dá aula coloquial, coloquial é interessante falar, mas não 
da aula ao vivo,. Mas a gente montava programa, mas eu acho que isso aí é difícil 
de quebrar, tem uma certa ansiedade, uma resistência, acho que vai umas três ou 
quatro aulas para se aceitar, falando com a máquina, sabendo que tem pessoas 
atrás da lente que nós estamos nos comunicando. 
 

05 - Em sua opinião é fácil para o aluno fazer um curso na modalidade 
EAD? 

Eu acho que se for a EAD sozinho é pior, mas eu acho que o formato da 
Metodista de colocar grupos nos locais permite uma interação entre os pares e pra 
mim é fundamental. Para mim a EAD se ela for direta, o aluno e o computador, eu 
acho que é difícil a gente aferir o diálogo, porque o aluno pode até mandar bons 
trabalhos, mas você não tem provas do que ele apreendeu, eu não tenho nada 
contra alguém ajudar a fazer o trabalho, não é essa a questão, mas o que ele 
assimilou, o que ele efetivamente aprendeu, e quando ele tem grupo de pares, e 
sempre tem, porque o trabalho em grupo é interessante porque atuam pessoas em 
diferentes estágios, isso permite uma troca, permite que ele se informe daquilo que 
ele não sabe. Eu acho isso muito positivo, o que eu acho errado é a pessoa 
individualizar o ensino e cada um toma conta do seu, e você tem que esconder a 
resposta do colega, para ele não copiar, você não pode consultar ninguém para 
solucionar. Isso são coisas que eu acho que a gente tem que rever, que são coisas 
antiquíssimas e que permanece no modelo de trabalho que a gente usa, por conta, 
provavelmente, na minha hipótese, dos exames que eles tem que fazer para entrar 
na universidade, nos vestibulares, a decoreba é uma única coisa que fica viva, e é 
difícil você mensurar o conhecimento só pela decoração e a solução de um 
problema não está por exemplo, às vezes o aluno responde o problema no 
vestibular, porque o objetivo deu uma questão muito parecida com aquele problema, 
não significa que ele aprendeu a linguagem, a linguagem que Vygotsky chama de 
pensar, acho interessante a forma que um professor da Unijaí fala, o Mandani, ele 
fala, não é aprender química é pensar quimicamente, e assim é para a matemática, 
que é um pouco a forma como Vygotsky abordava a questão da aprendizagem, 
quando você incorpora em você, você assimila o significado, você reconstitui 
historicamente aquele conhecimento, então tem outra dimensão. 
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06 - Quando ocorre um erro em seu trabalho, qual é a sua preocupação? 
Por quê? 

Bom, às vezes a gente não percebe, porque quando a gente trabalha 
intelectualmente, ninguém é dono da verdade. Pode ocorrer de você falar alguma 
coisa imprópria. Eu tomo muito cuidado ao fazer afirmações, mas quando algum 
aluno não compreende e manda a pergunta para o tutor, eu tenho percebido que é 
falta de clareza da minha parte, e eu na verdade atropelei, eu tentei falar sem viver o 
processo mais continuamente, então isso foi uma coisa que eu percebi, então eu 
procuro deixar as ideias bem claras, colocar poucas ideias de uma vez, mas tornar 
aquilo perceptível, bem perceptível para o aluno. Agora erros conceituais eu acho 
que a gente tem que tomar muito cuidado com o planejamento, se ocorrer a gente 
tem que assumir, falar que a gente errou e que não é assim, agora eu percebo que 
quando eu respondo para os alunos, que às vezes eu fico com as meninas lá no 
trabalho da tutoria, sempre procuro as perguntas que vem clarear melhor e 
respondo, olha talvez eu não tenha sido muito clara, mas ainda tem tal coisa, porque 
eu acho que a comunicação é muito difícil de se estabelecer, o outro entender a 
gente implica não só na clareza da gente mas também nos patamares que o outro 
está. Eu acho que os pontos de partida das pessoas são diferentes e nem sempre a 
pessoa pergunta, e quando a pessoa pergunta é muito bom porque a gente percebe 
aonde ficou a lacuna, como nem sempre isso acontece, na EAD menos, mas na sala 
de aula presencial também acontece. Tem uma coisa muito interessante que 
aconteceu comigo; quando eu vim para a odontologia, que eu vim para ajudar a 
melhorar a nota do provão, eu queria entender, porque bons professores, horário 
integral, ótimos laboratórios, professores da odonto com currículos maravilhosos, 
davam aulas na USP, nas melhores universidades e aqui os alunos tiravam nota D 
no provão, e aí eu comecei a perguntar para os alunos, vocês perguntam, quando 
vocês não entendem?  a senhora ta louca professora, a gente vai se entregar assim 
pra o professor, mas gente vocês nunca ouviram falar de Paulo Freire, tem que ter 
diálogo, agora o aluno tem um pouco essa coisa da representação, de que entendeu 
mas na verdade não entendeu é muito presente, por isso que eu insisto e procuro 
sempre manter uma relação de conversa com os meus alunos, por que cada um tem 
uma percepção das coisas. 

 
07 - No espaço organizacional desta instituição são estimulados espaços 

reflexivos para aprimorar as relações entre os colaboradores e os processos 
criativos individuais? 

Não, eu não sinto isso, por exemplo, eu tive uma preocupação que em alguns 
momentos eu tenho feito uma reflexão assim sozinha dos problemas, eu acho que a 
instituição deveria promover uma análise assim mais cuidadosa, por exemplo, esse 
seu trabalho com certeza vai contribuir pra gente fazer uma leitura e fazer uma 
avaliação, acho que é preciso ter um olhar de pesquisa, eu não tenho sentido muito, 
eu acho que no fundo agora que eu acho que vai começar, claro, vai sair uma 
publicação sobre EAD, vai sair um caderninho, que a Carla está preparando, mas eu 
acho que a gente devia estar fazendo isso a mais tempo, eu acho que a gente tem 
que defender a Educação a distância, eu mudei completamente de posição, quando 
eu comecei, eu tinha muito medo, até pelas experiências da rede, uma vez nos 
fomos numa regional de ensino no interior, nos vimos tudo que nos mandamos de 
material encaixotado, e ai a gente disse, vocês não distribuíram, eles responderam 
se acha que a gente ia perder este material porque os professores não entendem, 
então este tipo de barreira é que a gente não corre aqui, porque eu acho que 
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interessa para cada polo, assimilar o máximo possível, e na minha experiência 
anterior, dependendo do lugar onde ia havia boicote, porque não era do partido, do 
governo, estas coisas que acontecem, eu tinha muito medo, agora eu estou mais 
confiante, mas eu acho que não deve ser só a distância eu acho que é um trabalho 
que ele tem que ser, principalmente quando ele credencia a pessoa, porque quando 
é um curso que você vai fazer para se aprimorar, mas ele não credencia você como 
pedagogo, para você dar aula é diferente, quando você forma um profissional, há 
uma responsabilidade muito grande então eu acho que tem que ser misto, como é o 
nosso curso, acho que tem que ter o local, tem que ter interação, tem que ter o 
grupo, trabalho em grupo, trabalho individual, encontros semanais, agora isso não 
quer dizer, que a pessoa não possa fazer aprendizagens das mais diversas a 
distância, agora para credenciar, para profissionalizar, para formas o profissional 
tem que ter um controle, tem que ter um cuidado maior. 
 

08 - Para você as atividades são planejadas e decididas em grupo? 
Olha, eu tenho atuado em grupo e isso tem sido muito gostoso. Aaliás isso ta 

vindo aqui para a pedagogia e eu estou achando muito bom. Nós começamos atuar 
aqui nessa pedagogia presencial, porque a gente também está trabalhando em 
módulo, e a gente, embora a universidade não reconheça e não pague esse trabalho 
de preparação do trabalho, mas a gente tem feito pelas beiradas, porque a gente 
começou a atuar em módulos, nós nos reuníamos, discutíamos, como nós tínhamos 
feito lá, e é muito agradável, embora no começo do trabalho isso era mais frequente, 
e agora tem outros grupos e nem sempre a gente encontra com todo mundo, 
sempre é essa a dificuldade, não é resistência das pessoas, quando nós 
começamos, a gente tava lá, a gente, planejava junto, corrigia junto, debatia, se vai 
ver pelo meu artigo que eu cito um pouco isso, ao conversar, trocar ideias, agora o 
trabalho vai aumentando a agente acaba não tendo hora destinadas ao trabalho 
docente, o que é uma pena, mas é uma forma da gente ta passando isso para o 
trabalho modular da pedagogia, falta só conquistar o espaço institucionalmente, ou 
seja, ser pago pelo trabalho, reconhecer que isso é fundamental.  
 

09 - Quando você encontra algum tipo de problema para desenvolver nas 
suas atividades a quem você recorre? 

Olha, eu pedi ajuda inclusive para a Cris, para os técnicos, porque os meus 
problemas de ilustração, porque o teor do assunto é o que eu trabalho sempre, não 
teria muito problema, mas nesta parte da organização a Alessandra me ajudou 
muitas vezes, o Jeferson, acho que os técnicos são colaboradores. 
 

 
10 - Que importância você atribui ao seu trabalho no contexto global do 

funcionamento da EAD? 
Meu trabalho de alguma forma já entra prejudicado porque a gestão das 

diretrizes da pedagogia perdeu muito espaço, eu trabalho com gestão e políticas 
educacionais e esta última reforma das diretrizes da pedagogia está dando uma 
ênfase muito grande às metodologias de ensino e na formação do professor do 
ensino fundamental e do ensino infantil. Isso não está errado, mas ela não pode 
para fazer isso, deixar de lado, outra questão, porque a educação, do meu ponto de 
vista, não pode separar as funções, de gestão e de docência, estas coisas andam 
juntas, um administrador de educação não pode ser um administrador de empresa, 



207 

ele tem que entender sobre o objeto que ele está tratando. As educação são 
relações, educação é uma interação entre sujeitos, e não entre sujeitos e objetos, 
então eu já entro prejudicada, então como eu tento fazer, integrar o mais possível 
meu escopo curricular no conjunto de disciplinas do currículo e de alguma forma 
integrar e me remeter a elas e isso nós estamos tentando fazer principalmente nas 
nossas propostas de avaliação, além do modular contribuir com isso, ao 
organizarmos juntos a avaliação os alunos percebem que cada um tem uma parcela 
na constituição na construção daquele componente curricular que está sendo 
abordado.  Então eu tenho tentado interagir com os colegas, eu acho que nós 
estamos num núcleo de pessoas interessantes, de pessoas muito boas, corpo 
docente da metodista da pedagogia, tanto presencial como a distância, está se 
qualificando muito, nós temos cada vez mais quadros integrados, envolvidos, eu 
tenho sentido que a gente tem tido uma atuação legal, eu me integro porque eu 
gosto das pessoas eu gosto do curso, acho que a nossa coordenadora ela tem sido 
muito atenciosa, ela procura dar um apoio grande, eu tenho sido bastante 
respeitada, bastante ouvida e procuro ficar lá e interagir, perceber o que está 
acontecendo, porque senão você fica fragmentada, fica na sua caixinha, como 
sempre o currículo leva a gente cada um na sua. 

 
11 - Você acha que as interações que se estabelecem entre os 

colaboradores da EAD são imprescindíveis para os seus resultados.  
Eu acho que reuniões com os professores, eu acho que a gente tem que ter um 

trabalho conjunto. Eu esqueci de falar para você, na preparação da aula, no 
processo de preparação dos slides, eu precisei ser assessorada duas vezes, e o 
Jeferson fez um trabalho, que ele é um encanto, atenciosíssimo, pesquisou, 
procurou se inteirar do assunto para trazer as imagens, então eu fico entendendo 
que é preciso uma interação, do mesmo jeito que eu falei para você que o 
administrador de escola precisa conhecer a educação, da mesma forma todas as 
pessoas que interagem na EAD devem ter muito claro o objeto do que estão 
trabalhando. Eu acho que isso significa momentos de planejamento, avaliações 
conjuntas, porque isso talvez a gente não tenha feito, eu disse para você que eu 
nunca olhei minhas aulas, eu acho que a gente tem que fazer essa avaliação, mas 
acho que a gente está muito no começo, e ter apoio da universidade para fazer isso, 
porque significa horas de trabalho conjunto. 

 

 

 

 

 

12 - Você se sente pressionado quanto aos prazos para entrega dos 
materiais? Você sabe as consequências deste atraso nos diferentes setores 
subsequentes dos processos de EAD? 

Há com certeza, mas isso também porque a gente deixa para a última hora, a 
gente até brinca, a Carla cobra, cobra, eu tento fazer no prazo, mas a gente tem 
várias atividades, eu estou no mestrado, na pedagogia, na EAD, eu tenho oito 
orientandos, são as aulas que a gente dá, tem um pouquinho de displicência da 
gente, corre atrás dos prazos, pressiona. Mas realmente em termos da aula gravada 
eu sou pontualíssima, porque o medo me carrega rapidinho, mas eu sei que tem 
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consequências, eu sei, a gente estava um dia esperando um professor, que 
esqueceram de avisar o horário da aula, você imagina como você chega para dar 
uma aula presencial, na correria, um mal entendido, eu sei que as consequências 
são graves.   

 

 13 - Houve melhora na produção dos materiais com a criação do cargo de 
assessora de materiais didáticos? 

Eu adoro a Cristina, ela é preciosa, ela é ágil, uma vez eu cheguei lá ela já 
estava com tudo engatilhado, eu tenho impressão que por ela ter trabalhado no 
mestrado, ter assessorado todo este trabalho, além da esperteza própria dela eu 
acho que... Outra vez eu fui lá para nós fecharmos a prova e em uma hora nós 
fizemos tudo, tudo no lugar, sabendo todos os horários e eu ajudei ela a fechar a 
avaliação, porque tem questões de todo mundo para entrar, mas foi facílimo fazer 
porque ela habilmente, gentilmente, acho que isso é muito importante, acho que isso 
eu não tinha falado para você, acho que não é só o prazo mas ter pessoas 
responsáveis pela função e boas escolhas profissionais. 

 
14 - Como você se sente quando alteram seu material didático? Estas 

alterações são conforme sua anuência e aprovação? 
Sempre com a minha aprovação, pelo menos na minha aula eu nunca tive 

problema. 
 
15 - O que mais lhe incomoda e lhe desafia no trabalho com a EAD? 
Acho que é a aula presencial, medo de você não estar sendo claro, medo de não 

dar tempo. A questão do tempo pega muito, quando começam, falta dez minutos, 
falta cinco minutos, isso apavora, eu já cheguei a ter uma aula que sobraram sete 
minutos, e eu fiquei falando, eu consegui achar coisa boa para falar, mas isso é 
difícil, o controle do tempo é difícil, porque na aula presencial, não sei explicar, isso 
é uma coisa que a gente articula de uma maneira diferente. Lá tem que ter tempo 
certo, e a pessoa avisa e quando avisa você se angustia e controlar cinco minutos, e 
controlar cinco minutos é difícil, o tempo da televisão, quando falavam para mim, 
meia hora de televisão é muito, eu falava imagina, mas agora eu sei que é muito 
tempo, já aconteceu, mas deu para eu me sair, como é que eu vou dizer, eu tenho 
uma experiência larga de magistério então eu fiquei trabalhando com as ideias mais 
ou menos no tempo previsto. 

 
16 - As tecnologias contribuem ou obstaculizam suas atividades docentes? 
Confesso que pra mim é uma dificuldade, trabalhar o computador, a própria 

televisão, a máquina fotográfica, a gente fala, os que nascem na época das 
tecnologias e os que se integram depois, então eu faço parte dos que estão se 
integrando agora, então para mim, quando eu dou aula, imagina que eu lembro que 
tem giz, apagador, lousa, retroprojetor, até porque os alunos colocam pra mim, eu 
falo, vem por para mim, e lá você que tem que manipular, embora seja pouca coisa, 
você tem que prestar atenção, teve uma vez que eu não achava a caneta, eles 
escreveram, pega a caneta, é muito, é no ar, é ao vivo, é muito ruim, agora eu estou 
ficando melhor, mas no começo não foi muito fácil. 

 
 
 



209 

17 - Que influência o trabalho na EAD teve em seu trabalho no presencial? 
Eu acho que eu fiquei mais objetiva, porque eu percebi a importância da síntese, 

e às vezes partir de sínteses é uma coisa boa, eu tenho impressão que eu refleti 
mais sobre a objetividade, sobre observar, porque às vezes você tem a impressão 
de que você está numa sala de aula presencial, você percebe a reação dos alunos, 
mas para perceber a reação dos alunos você tem que observar muito os alunos. Eu 
sinto que eu observo mais, eles ganharam uma materialidade diferente para mim, eu 
quero vê-los na sua reação, enquanto na EAD eu tento adivinhar, vem pelas 
respostas ou pelas perguntas deles, pelos trabalhos, agora a aula é interação. Eu 
recebi um material dos alunos muito lindo, na última prova, eu tinha dado, eu estava 
discutindo taylorismo, fordismo, eu peguei um pedaço do filme do Charlie Chaplin, 
como chama, que ele vem trabalhando nas máquinas, aí eu dei a aula e tentei 
demonstrar a fragmentação do trabalho e relacionei com a fragmentação do próprio 
currículo, como é a rigidez da separação de horários, aulas, relógios, isso tem a ver 
com a produção do modelo fordista, porque o principio educativo da pedagogia, 
desse momento histórico é um princípio educativo que está baseado no modelo de 
fábrica, os trabalhos que eu recebi você não imagina, e eu até vou escrever sobre 
isso, eu vou conversar com o Ronaldo pra gente ilustrar, teve um grupo que fez o 
trabalho pra mim, olha que coisa sutil, eu passei o filme para eles e pedi que eles me 
mandassem a resposta em imagem, eles leram um texto, colocaram uma cortina de 
cinema, colocaram os personagens, colocaram até gente namorando, e puseram o 
texto como se fosse o filme, então eles inverteram a relação de uma maneira 
lindíssima, eles escreveram o texto para mim, e quando eu vi, eu comecei a chorar, 
corrigir trabalho de aluno chorando, todo mundo deu risada, uma coisa mais linda, 
eu acho que eu comecei a prestar mais atenção nisso, porque quando eu estava 
corrigindo um professor que estava do meu lado, que também dá aula na EAD disse, 
professora os alunos gostam muito de você, mas como que eles vão gostar de mim 
se eles nem me conhecem? Mas eu acho que estabelece um contato que no fundo 
você nem sabe dizer qual é, porque no fundo você chama um tipo de resposta, e ai 
eu comecei a olhar porque que meus alunos presenciais não me dão avaliações tão 
lindas, é porque eu não estou provocando isso neles, eu fiz esta reflexão. 

 
18 - Você acha que os métodos do ensino presencial interferem na prática do 

trabalho em EAD? Como? Você acha que os métodos do ensino presencial 
estão enraizados na pratica do professor? É difícil desprender-se destes 
conceitos para uma nova prática? 

Então, eu tenho uma questão em relação a isso que eu não sei como que eu vou 
falar para você. Eu acho que o escalonovismo trouxe uma série de praticas que tirou 
um pouco a voz do professor, para evitar o excesso de exposição. Ele caiu, ele 
radicalizou ao contrário, o professor não abre mais a boca, tem uma menina de 
Araraquara, Marilda, que ela fez um estudo sobre isso, muito interessante, então eu 
tenho medo de falar do verbalismo, porque eu acho que é uma coisa que tem que 
falar, tem que explicar, tem que usar coisas ao mesmo tempo. Mas você não pode 
abrir mão, o professor é um expositor ele é uma pessoa que articula para o aluno o 
conhecimento que ele quer trazer, o que está errado é só ele falar, ele não ter o 
dialogo, ele não permitir que o aluno interaja, que o aluno traga elementos de sua 
própria compreensão, mais eu não quero cair no exagero de dizer, não se usa mais 
aula expositiva, só trabalho em grupo, filmes, etc., porque os alunos falam, que hora 
que eu ouço a voz do professor? Nessa pesquisa da Marilda, para ele me dizer no 
que ele entende que está correto, se não está, porque, então eu acho que é uma 
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questão seria para a gente refletir, a exposição do professor é importante, só que o 
professor não pode só ele falar, ele tem que interagir, isso faz falta um pouco, mas é 
importante a gente falar que a exposição também é importante, você tem que 
interagir com o aluno  

 

19 - O que você acha da rigidez que se apresenta na operacionalização da 
teleaula?  

É isso que desagrada, Ronaldo vamos trabalhar com entrevistas, é uma delícia 
montar, porque quando você faz uma tomada externa, você faz um monte de coisa, 
e você mesmo pode estar no programa, quando a gente montava se houvesse erro, 
a gente fazia, o problema é você não ter chance de errar, porque não pode errar, 
como é que um ser humano vive sem errar, não é, então é um pouco nessa direção, 
embora, eu adoro trabalhar com filme, e se a gente for imaginar é uma outra 
tecnologia importante que você usa em sala de aula, mas aí não sou eu que estou 
em jogo, porque você monta no fundo a gente fica muito exposto, quando está 
gravado, consolida, substantiva, materializa e aí danço, não dá para arrumar, a 
pessoa está lá, eu vejo um pouco que é isso, mas eu valorizo muito a tecnologia.  

 
 
20 - Você acha que a EAD favorece ou melhora a comunicação escrita do 

aluno? 
Ah, isso eu acho um problema, você viu no texto que eu falei, isso também é um 

problema no presencial, porque a escrita não se resolve porque você dá aula no 
presencial ou a distância, porque a escrita você tem que ter um exercício do aluno, 
agora nós não estamos conseguindo fazer isso no presencial, nem na EAD. Eu diria 
que é um problema que não é resolvido, nós somos um povo que usa pouco a 
escrita e esse fato faz com que a gente não exercite, porque só aprende a escrita 
escrevendo, e quando alguém te ajuda a reescrever ou ele comenta com você, é 
impressão que o aluno escreve mais na EAD, faz trabalho mas é mais ou menos 
igual no presencial. Agora não adianta só o aluno fazer o trabalho se não houver 
uma discussão sobre a sua escrita, o que eu  quero dizer, é que o receber o trabalho 
apenas sem ter uma interação, discutindo a reescrita do texto não adianta. O aluno 
só melhora a sua escrita quando ele reescreve , porque o grupo ajuda, porque o 
professor ajuda, e a gente não em esse hábito, faz o aluno escreve, dá nota, marca 
erro, mas o professor nunca fala , nem na EAD, nem no presencial, se dá licença, 
seu texto está ótimo mas tem alguns probleminhas, vamos reescrever esse texto, só 
devolver o trabalho não adianta, aquela coisa que quando Paulo Freire foi secretário 
da educação o pessoal da UNICAMP veio fazer um trabalho de orientação aos 
professores, coletaram milhares de textos, maravilhosos, da identidade, da vida da 
comunidade, não trabalharam com a reescrita dos textos, isso não significa nada, 
escrever. P or exemplo se nós duas estamos conversando, eu atento para o que 
você me fala, eu aprendo, você me ouve, você incorpora o que eu falo e a gente 
interage, na verbalização de uma criança não é aula nenê, é água, e a criança 
aprende a língua, é tão difícil aprender a falar quanto a escrever, só que na fala você 
interage, para escrever não, é um ato solitário, no meu ponto de vista, nós temos 
este problema na EAD e no presencial. 

 
21 - A relação na EAD se dá somente pelo que está escrito? O senhor 

consegue ver e sentir além do que está escrito?  
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Olha o que eu percebi no meu trabalho e que eu aprendi muito é que os alunos 
conseguem em grupo fazer lindas sínteses Agora eu se todos participam, isso não 
dá para saber, então esta leitura de que precisa ter uma prova individual também 
para avaliar eu acho que está correta, porque nós começamos agora um trabalho 
em que nós também estamos encaminhando questões individuais, a prova individual 
do aluno, às vezes a gente também perde o aluno, no presencial também, às vezes 
a gente perde o aluno. 

 
22 - Quanto tempo você leva para preparar uma teleaula? 
Umas seis horas, porque é um material que eu já tenho, que eu já conheço, já 

estou no presencial, porque você tem que rever, verificar se ao resumir você não 
perdeu o teor, o que for principal, você rever a sequência, eu acho que é um 
trabalho bem importante a preparação da aula.  

 
 

ENTREVISTA COORDENADOR D  

 
01 - Qual sua formação acadêmica? 
Eu sou graduado em ciências sociais, fiz uma pós em história e o mestrado em 

sociologia. 
 

02 - Qual seu percurso profissional até aqui? 
Na verdade eu trabalhei em fábrica, depois trabalhei como administradora em 

uma entidade sindical, depois vim para o ensino superior onde estou há dez anos. 
 

      03 - Você acha que só o domínio da tecnologia é suficiente para que a EAD 
tenha bons resultados?  

Não de jeito nenhum, isso é uma confusão que vem se esclarecendo aos 
poucos, a tecnologia não está acima das relações humanas, ou contrárias, se ela 
não for bem utilizada ela até atrapalha, distancia. Na verdade, não adiante ter muita 
produção tecnológica sem o apoio pedagógico, sem as relações pessoais, na EAD, 
as mesmas carências que você tem no presencial, você encontra na EAD, os alunos 
querem que você telefone para eles, querem que você responda as mensagens 
deles, querem uma atenção especial, não adianta encher eles de produtos, a gente 
fez uma pesquisa. No ano passado, no curso de ciências sociais, porque uma das 
dúvidas era essa, há certa pressão para a produção de materiais, então toda 
semana tinha que ter breeze no ar, e eu sempre achei que não era por aí, que não 
tinha que fazer isso toda semana, tinha que fazer de acordo com a necessidade, 
mas não tinha que ter um prazo, assim, toda semana, e uma das perguntas dessa 
pesquisa foi se os alunos acessavam esses materiais e boa parte não acessava. 
Não é isso o que pesa, os recursos tecnológicos são ótimos se você souber utilizar, 
o que não pode é na hierarquia colocá-los acima das relações, entre as pessoas, a 
explicação, a atenção que se dá ao aluno. Uma das maiores reclamações que nós 
identificamos na última avaliação institucional, generalizada, não só nos cursos de 
ciências sociais, é que nas teleaulas, os professores dedicam pouco tempo para 
responder as perguntas que eles enviam durante a teleaula. De fato é assim e não 
tem muito como ser diferente, porque o tempo da teleaula é muito curto se a gente 
pensar no número de questões que precisam ser tratadas nesse horário, de cem 
minutos, tirando os intervalos, 80 minutos, não dá mesmo para responder tudo. Mas 



212 

a gente pode pensar daí que isso remete a duas questões importantes: a primeira a 
necessidade deles mesmos de aprofundar conteúdos, e a segunda que a gente já 
identificou que eles querem se sentir incluídos, considerados, você resolve o 
problema das reclamações simplesmente citando que chegaram questões daquele 
polo, que fulano está fazendo uma pergunta, você pode até não responder naquele 
momento., mas você viu que ele mandou, aí baixa a ansiedade, então não é um 
problema só tecnológico. 

 
04 - Você aprimora seus conhecimentos com os outros profissionais da 

EAD? 
A sim. Isso aqui é um aprendizado, um espaço bastante interessante, muito do 

EAD pra mim ainda é uma coisa muito contraditória. No começo tive muita 
resistência com a EAD, até porque ela pode ser usada para qualquer coisa, mas até 
aí, qualquer coisa pode ser usada para qualquer coisa, ela pode ser usada para a 
promoção da educação de qualidade, como pode ser usada pra massificar o ensino 
e transformar isso em uma grande fábrica de diplomas. Tem algumas instituições 
que fazem isso, então não é muito fácil essa entrada na EAD, fora que ela trás 
alguns elementos complicados com possibilidades de precarizar as relações de 
trabalho, então eu sempre fiquei com o pé um pouco atrás. Mas aí o que me ganhou 
pra eu vir para a EAD foi a convicção de que eu achava que as pessoas tem que ter 
direito de estar na universidade, essa foi a convicção que eu pensei, não, vamos lá, 
vou fazer o projeto, então essa convicção de que as pessoas tem que ter acesso e 
de que cada vez mais o tempo das pessoas está sendo consumido pelo trabalho de 
forma flexibilizada, quer dizer as pessoas não tem um horário fixo para esse trabalho 
e que talvez fosse necessário disponibilizar a educação de uma maneira que esse 
aluno pudesse ter acesso a ela, se ele não pode estar diariamente como no ensino 
presencial. A EAD cumpre esse papel, e isso é bastante interessante, e aí na vinda 
pra a EAD, as aulas no presencial minhas, ganharam uma nova qualidade, elas 
foram reinventadas, e a minha relação com a organização das atividades com o 
planejamento foram aprimoradas, porque as coisas aqui na EAD são muito 
planejadas. Eu acho que os alunos da EAD tem acesso a um tipo de planejamento, 
pelo menos no que diz respeito ao que nós fazemos aqui, não sei nas outras 
instituições, um tipo de orientação e planejamento que os alunos do presencial 
muitas vezes não tem, qual é o texto, o que eles tem que buscar naquele texto, 
como aquele texto deve ser trabalhado ou outro material qualquer, onde ele deve 
procurar questões na internet, em livros, em revistas, etc.. Então, há toda uma 
orientação de estudo que no geral no presencial não se dá, então isso é muito legal, 
e assim, quem vem do presencial para cá acaba levando um pouco dessa 
experiência para o presencial e sem dúvida nenhuma acrescenta na questão 
qualitativa a sua prática docente, agora por outro lado essa ideia do planejamento 
em EAD ela coloca uma outra discussão também muito feita por quem debate 
ensino a distância, de que o aluno de EAD não é assim tão autônomo como as 
pessoas pensam, porque aí são duas vertentes, uma superestimação da ideia de 
que a pessoa agora vai na internet e ela tem acesso a um monte de informações e 
que na EAD as informações estão todas lá na rede, etc.. E aí ela vai que construindo 
a formação dela meio que sozinha, eu acho que, até mesmo essa forma de planejar 
e a maneira como a gente vem se relacionando com o aluno demonstra, assim que 
o aluno tem que ter uma autonomia maior porque ele não vê o professor todos os 
dias para orientá-lo, mas esta distância é suprida por um planejamento muito mais 
detalhado, o que demonstra que essa autonomia é relativa, não é que a pessoa 
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aprende sozinha é que, de uma certa forma acaba minimizando o papel do 
professor, isso é equivocado. O professor continua sendo um elemento importante 
na relação educacional e continua sendo um sujeito social nesse processo, não está 
deslocado, não quer dizer que você não precisa dele, que você pode planejar uma 
vez e reproduzir aquilo todo semestre, até porque seria um equívoco você ficar 
repetindo a mesma aula para públicos diferentes todos os semestres, as coisas são 
muito dinâmicas, as coisa não são assim, e fica claro que o professor é uma figura 
essencial, ele não está descartado como algumas pessoas pensam.  

 
5- Em sua opinião é fácil para o aluno fazer um curso na modalidade EAD? 
Não é não, não é mesmo, é muito difícil, primeiro porque eu acho que a gente 

está educando as pessoas que entram na EAD, sobre o que é a EAD. A primeira 
leva, agora parece que está melhorando, a gente sente isso nos cursos, no geral 
quando os cursos abriram minha primeira turma, a gente sentia muito essa ideia, as 
pessoas vinham, achando que era tudo muito fácil, era o caminho mais fácil para se 
conseguir um diploma. Elas estavam confundindo o ensino a distância com e 
instituto universal, alguma coisa desse tipo, ai foram dando conta que não, a carga 
de estudos, de tarefas, de leitura é muito grande, principalmente num curso como o 
nosso que é muito teórico, então eles esperneiam bastante. Eu fico até com pena, 
da quantidade de coisa que a gente dá, mas não tem jeito porque, e é engraçado, 
porque é contraditório, eles esperneiam mas aí você olha a pesquisa institucional e 
eles estão satisfeitos com o curso, 98% dos alunos estão satisfeitos com o curso e 
acham que o conteúdo do curso está dentro do esperado ou suficiente para uma boa 
qualificação profissional deles. E alguns acima das expectativas, essa relação é 
legal porque isso vai contra a questão do trabalho, das tarefas do dia a dia que tira o 
tempo deles, mas eles sabem no fundo de que aquilo é necessário para uma boa 
qualificação profissional, a gente tem que lidar com esta contradição diariamente, eu 
acho que os alunos do ensino a distância são mais exigidos do que os alunos do 
curso presencial, porque as atividades no ensino a distância tem uma função que é 
obrigar a presença, comprometer com os estudos, suprir as horas que não são 
presenciais. No presencial não, às vezes o aluno está lá toda semana, diariamente e 
não faz absolutamente nada, ou conversa, tem aluno até que dorme, enfim, não que 
as coisas não aconteçam no EAD, mas o espaço é menor, não que eles não façam 
cambalacho, até fazem, mas é menor, porque eles tem que prestar conta de uma 
série de tarefas, todas as semanas, então ele acaba sendo mais exigido do que no 
curso presencial, existe uma média, de 1500 tarefas postadas no semestre para 
uma turma de 130 alunos, isso dá uma média de 12 tarefas por semestre, enquanto 
no presencial os alunos tem o que, duas provas? 
 

06 - Quando ocorre um erro em seu trabalho, qual é a sua preocupação? 
Por quê? 

Não eu não tenho, vamos resolver, acho que errar faz parte. 
 
07 - Você costuma ter seu trabalho criticado por outro colaborador? 

Quando acontece, como você se sente? 
Não, não nunca aconteceu.  
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08 - Como você se sente quando tem que fazer uma crítica ao seu 
colaborador? 

Nenhum problema, a relação na equipe é boa, a gente tem assim o critério de 
falar o que pensa, eu não sou muito formal com as relações, sou bastante informal, 
se tiver que falar alguma coisa é normal.  

 
09 - Você procura na comunicação com seus colegas de trabalho o que lhe 

falta ou o que lhe completa? Você procura se aperfeiçoar sozinho? 
Não, não tem essa de se aperfeiçoar sozinho, na verdade a EAD tem isso de 

legal. No presencial cada professor dá sua disciplina e não dialoga um com o outro, 
aqui não, como tudo é feito em equipe, até a construção do guia, por exemplo, que 
são os textos que os professores escrevem. Que nem amanhã, a gente tem reunião 
para discutir os textos então todo mundo lê o de todo mundo e todo mundo critica, 
claro de forma construtiva o texto do outro, o que não está claro, ou que talvez tenha 
sido escrito de uma forma que dê o entendimento de que está errado 
conceitualmente, enfim, esse trabalho em equipe ele faz com que eu conheça mais 
a área do outro e que eu conheça mais a minha área e que a gente possa se 
posicionar, ao contrário, acrescenta muito esse trabalho. 

 
10 - No espaço organizacional desta instituição são estimulados espaços 

reflexivos para aprimorar as relações entre os colaboradores e os 
processos criativos individuais? 

Acho que está melhorando, é um processo, no começo havia um , pelo menos 
eu sentia, havia certo distanciamento, entre o corpo docente, tutores, e a parte 
técnico administrativo pedagógico, de apoio, pareciam três coisas distintas, 
pareciam conflitantes e disputando espaço. O que era mais importante, um power 
point bonito e aí dentro de um critério de beleza, estético na verdade, que nem 
sempre é coletivo, que responde a uma visão de mundo, etc.,ou era a aula do 
professor, nossa era um pau isso aqui, ainda existe, mas é bem menos, no sentido 
que houve o conflito, e foi conflituoso mesmo, da gente ficar muito bravo, porque 
nós. Deste curso somos por natureza muito críticos e algumas abordagens teóricas 
que a gente faz dependendo da imagem, a imagem não pode estar no Power Point 
como um enfeite, ela lá como suporte de algum raciocínio, alguma ideia, e como isso 
era feito de uma maneira burocrática, no bom sentido, ou seja, a pessoa que monta 
ela não tem nenhuma obrigação de conhecer o conteúdo do curso, nenhuma e aí ela 
colocava uma imagem que muitas vezes não batia com o que a gente estava 
discutindo aí era muito conflitante, ou imagens que para nosso curso legal, mas que 
para ela era legal, tem alguns desenhos pra gente os alunos vem com uma 
infantilidade, para outros cursos as pessoas acham que são legais, acham que ficou 
legal que é bonitinho, e assim vai, foi um processo muito complicado, muito, muitas 
brigas, a gente mandava tirar, olha não faça mais isso , não coloque imagem sem 
consultar, enfim, foi muito complicado, mas enfim, foi um conflito necessário, e bom 
e positivo, porque as partes começaram a se conhecer e a valorizar o trabalho um 
do outro, o pessoal que dá o suporte, eles são essenciais neste processo, e eles tem 
todo, eles não fazem de sacanagem, eles estão querendo ajudar, eles querem que o 
material apareça de uma forma que eles acham bonita, agradável, atrativa, etc.. E o 
professor também quer a aula dele o melhor possível, e aos poucos essas coisas 
foram sendo conciliadas, hoje em dia o conflito é bem menor, de que, primeiro, não 
tem que ser tudo igual, não tem que padronizar, a briga nossa é essa, não tem que 
padronizar, cada curso é diferente do outro, é na educação a gente tem que 
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trabalhar com a diferença e não com a padronização, então não tem que ter a 
mesma cor de slide para todo mundo, pode ter uma cor para mim e para o outro 
outra, aos poucos a gente vem adoçando bem isso, e está bem melhor.  
 

11 – Você procura compreender as pessoas em suas atitudes e 
comportamentos? 

Tento, nem sempre eu consigo. 
 

12 - Você se sensibiliza pelo trabalho ou comportamento de seus 
companheiros de trabalho? 

Sim, sem dúvida. 
 

13 - Para você as atividades são planejadas e decididas em grupo? 
Muitas vezes são decididas em grupo, às vezes pela própria correria que é o 

coordenador na EAD acaba tendo um papel centralizador, tomar decisões, eu 
recebo um tanto de 20 mensagens por dia, então sei lá, o aluno manda uma 
mensagem para poder enviar uma mensagem atrasada, se eu esperar para reunir 
para decidir, aí eu libero. Eu sou bem manteiga derretida com os alunos, se ele 
pediu e achar que dá eu já digo que sim, porque quando é não e porque tem uma 
justificativa muito forte para dizer não, no geral é sim, aí eles mandam, eu acabo 
deliberando muito no dia-a-dia as coisas do cotidiano, em relação a estrutura maior 
a equipe resolve, da instituição eu tenho limites para decisão, quando elas vem 
direto da instituição,  às vezes a decisão vem pronta, às vezes é discutido. 

 
14 - Quando você encontra algum tipo de problema para desenvolver nas 

suas atividades a quem você recorre? 
Aos professores do curso, agora a gente tem uma figura interessante que é a 

Cristina e a Juliana, que ajudam no suporte pedagógico, quem trabalha com o curso 
de ciências sociais é a Cristina, a gente tem trabalhado muito junto, até porque eu 
acho que ela traz um pouco a experiência da pedagogia. Essa troca é legal, nosso 
pessoal é muito seco, é sempre produção de textos, produção de textos, pessoal da 
pedagogia é mais criativo nas atividades, eles trazem umas alternativas 
interessantes, elas trazem estas experiências e gente tem aprendido muito com isso, 
tem trocada, eu tenho recorrido muito a ela e a assessora pedagógica da pró-reitoria 
de EAD e a equipe, a gente discute muito na equipe pedagógica, tratar problemas, 
ver o que as pessoas acham, eu tento pautar minhas decisões na opinião da 
maioria. 
 

15 - Qual a importância de uma comunicação efetiva entre os profissionais 
de EAD? E você acha que aqui acontece?   

Às vezes acontece, às vezes não, eu acho que está melhorando, cada vez 
melhora, eu acho, dá impressão que os técnicos baixaram um pouco a guarda, você 
faz uma crítica, tal coisa não está legal. Antes, todo mundo estava muito preocupado 
em mostrar eficiência no trabalho, que conseguia fazer o melhor possível, então 
qualquer crítica era entendido como uma coisa ruim, que estava questionando a 
capacidade da pessoa, hoje em dia isso já é mais tranquilo, agora quando você faz a 
critica ou recebe também, já é possível entender que não é um negócio para destruir 
não, é que a gente está construindo mesmo a experiência, e que ninguém sabe 
100% como fazer, mas está melhor a comunicação, mas isso não é uma coisa que 
está formalizado em reunião, ela acontece, vai acontecendo em um ou outro 
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enfrentamento diário por aí, divergência, conflito, aí para parar conversar e as coisa 
vão melhorando. Acho que um exemplo legal disso são as teleaulas, que no começo 
a gente, das ciências sociais tinha uma certa dificuldade com o padrão, que era uma 
coisa muito assim televisiva, ah,  não pode gesticular muito, não pode levantar sem 
avisar,  não pode, e aquilo era muito aprisionador, era terrível, foi muito conflitante,  
se brigava mesmo, vinha mensagem ao vivo, não faça isso, e agente respondia ao 
vivo, olha está vindo mensagem aqui para não fazer, mas a gente vai fazer, porque 
a gente não quer parar a informação, e aí foi criando uma coisa muito legal, porque 
assim, tanto o pessoal do estúdio passou a ter uma relação muito respeitosa com os 
professores, no sentido de reconhecer que as aulas eram muito legais, que o que se 
aplicava de regras aos cursos, não precisaria aplicar em todos, só para você 
entender o que eu estou falando, havia uma regra aqui no passado que você não 
podia falar mais de vinte minutos seguidos na teleaula, vinte minutos era o limite e 
você tinha que parar para descansar, porque os alunos iriam ficar cansados, e íi já 
alguns professores nossos falam 30, mais minutos seguidamente, e a gente se deu 
conta de que dependendo do professor isso não era problema, então, não tem que 
ter uma regra, tem que ter flexibilidade do feedback de quem está acompanhando 
aqui e de quem está acompanhando no polo , se os alunos estão reclamando ou 
não, se estão achando maçante ou não. Os intervalos são importantes mas não 
pode ser um negócio tão amarrado, você está no meio do raciocínio, aí começa a 
mensagem, encerra, encerra, encerra, e dependendo da pessoa. O cara pode falar 
30 minutos que os alunos estão ali plugados, presos, porque a aula é muito 
dinâmica. Uma outra coisa que eu brincava com o pessoal, que este semestre eu 
vim dar aula, o estúdio lá do delta, o rapaz disse, professora se a senhora quiser 
pode sentar na mesa, nossa, era meu sonho de consumo, aí depois quando eu vim 
dar aula aqui em baixo,o Marcelo, a mesma coisa, olha pode ficar a vontade, se 
quiser sentar na mesa pode sentar na mesa, nossa eu vou é te dar um beijo, ou por 
exemplo, na aula passada eu levei uns papéis, e aí eles falaram vamos tirar esses 
papéis aqui da mesa, ai eu disse, não, na sala de aula não tem papéis na mesa? 
Então, ai ela disse, então ta certo, aos poucos a gente ta começando a entender 
todos, e claro, que no espaço do estúdio tem regras a serem respeitadas, porque é 
transmissão televisiva, tem coisa que não pode fazer mesmo, mas têm outras que 
pode, até porque não é um Jornal Nacional é uma aula, então ela tem que parecer 
uma aula para ela ficar legal.  
 

16 - Você acha que no trabalho aqui na EAD às vezes se dá muita 
importância a atitudes ou fatos pouco relevantes? 

Não sei, não me recordo de nada neste sentido.  
 

 17 - Que importância você atribui ao seu trabalho no contexto global do 
funcionamento da EAD? 

Difícil responder isso, melhor perguntar para os outros, eu tento fazer coisa aqui 
da melhor maneira possível, fazer coisas, cumprir tarefas, às vezes eu tumultuo um 
pouco o ambiente, eu sou muito informal, falo alto tudo e não sei se isso é bom ou 
ruim. 

 
  18 - Você acha que as interações que se estabelecem entre os 

colaboradores da EAD são imprescindíveis para os seus resultados.  
São sem dúvida nenhuma, acho que todos têm um papel importante, relevante 

dentro de sua área de atuação. O que eu não acho legal é subscrição, o pessoal 
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técnico-pedagógico não substitui o professor, assim como o professor não o 
substitui, então tem que haver algo que, cada um dentro de sua função possa 
construir o todo.   
 

19 - Para que as interações ocorram com qualidade nos processos de EAD, 
quais os requisitos que você acha indispensável para cada colaborador? E no 
ponto de vista da instituição? 

Eu acho que aqui a primeira coisa que todo mundo tem que saber, independente 
da hierarquia, é que este é um processo em construção, é uma experiência em 
construção, se é uma experiência em construção, todos estão sujeitos a errar e 
poder aprender com esses erros, não existe essa coisa não erra, e nunca vai parar, 
errar faz parte do aprendizado, então isso é bom, e essa coisa de ser um processo 
em construção é que não existe fórmula acabada de como fazer, é um pouco o 
exemplo da teleaula, do que é melhor para construção, precisa fazer breeze toda 
semana, não precisa, como é que os professores vão falar na teleaula... A gente 
vem aprendendo, tem que estar todo mundo aberto a essa ideia que tem que 
aprimorar a partir da experiência prática, a gente tem que ter um aprendizado, e uma 
das coisas que eu sinto falta, já melhorou, mais eu ainda sinto falta, é que padronize 
menos. Cada curso tem seu perfil, tanto o perfil do corpo docente, como o perfil do 
aluno, não tem porque ser tudo padronizado, slides padronizado, data de prova 
padronizado, enfim, menos padronização e mais diversidade, mais possibilidade de 
fazer coisas diferentes a partir do que o curso queira fazer, isso é que embora esteja 
melhorando mas ainda pode melhorar, no ponto de vista da instituição menos 
regras, menos rigidez, mais flexibilidade para que os cursos toquem suas coisas 
dentro do seu perfil, etc. 

 
20 – Houve melhora na produção dos materiais com a criação do cargo de 

assessora de materiais didáticos? 
Há, sim, houve. Houve no sentido de que a gente na correria que a gente vive, 

elas acabam atentando para coisas que a gente não atenta, e a experiência da 
Cristina como professora tutora, ela tem uma noção de como que é essa relação 
com o aluno, com quem está no polo, ela é da área da pedagogia, que eu acho bem 
legal.  Acho que é uma pessoa que está voltada para a verificação dos materiais, eu 
não tenho tempo para fazer isso, os tutores também, na correria que a carga de 
trabalho deles também não tem tempo, acabam as vezes mandando material sem 
saber se aquilo é viável se não é, acho que é um cargo que veio a contribuir. 

21 - O que mais lhe incomoda e desafia no trabalho com a EAD? 
Não sei, o que mais me incomoda é não ver meus alunos, dar aula e não saber o 

que eles estão achando. Na teleaula eu pergunto para eles se está tudo bem, eu 
telefono para eles, da minha casa eu ligo, se eu vejo um e-mail mais assim, torto, aí 
eu já ligo na hora, enfim eu sinto falta desse contato mais próximo, ver, abraçar, 
beijar, isso ainda é um desafio para mim.  

 
 
 
22 - Você acha que os métodos de ensino presencial interferem na prática 

do trabalho em EAD? 
Interferem positivamente e negativamente. Positivamente uma vez que toda 

minha experiência docente vem do presencial, eu não posso descartar isso, não é 
por que eu estou na EAD que eu parti do zero, eu parti da experiência que eu já 
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tinha, dos meus alunos, eu já fazia material em slides, eu aprimorei, em termos de 
planejamento, e mais a experiência mesmo cotidiana de ter contato com as pessoas, 
de saber das necessidades delas. Então sim, isso veio do presencial, todo meu 
aprendizado no presencial ele contribuiu sem dúvida nenhuma pra minha relação no 
EAD, por outro lado algumas coisas você carrega do presencial não são legais 
porque é um outro espaço, por exemplo, essa coisa de eu querer ver os alunos 
ainda é uma carga muito forte do presencial, onde eu vejo eles todos os dias, eu 
passo pelo campus, eu para de dois em dois metros para beijar um para falar com o 
outro, eu sinto falta em relação a isso na EAD é uma coisa bem estranha, mais eu 
sinto assim. 

 
23 – Você acha que na EAD as funções do coordenador são expandidas? 
São, o coordenador trabalha muito mais, o coordenador na EAD, ele tem um 

papel que é coordenar uma equipe, ele coordena o curso, os alunos e toda equipe 
docente desse curso, não é que não se faz isso no presencial, no presencial essa 
coisa é mais distante, o coordenador só interfere em alguma coisa do professor se o 
aluno vem reclamar alguma coisa na coordenação, se não não. No geral ele nem 
entra em contato com o que está sendo discutido na sala de aula, que atividade está 
sendo proposta, nada disso, aqui não, aqui tudo passa pelo coordenador, de você 
verificar o que está sendo proposta no atividade, se aquilo é viável ou não é, se os 
alunos querem um retorno do professor e o professor esqueceu de dar o retorno, 
tudo vem para o coordenador, cobrar os professores para que enviem nos prazos as 
provas, controlar o envio de material toda semana, fazer a s reuniões de 
planejamento, pensar no cronograma, é uma carga de trabalho bastante grande. E 
ter um curso funcionando nacionalmente, você tem não sei quantos polos, alunos de 
vários lugares, tem noite que eu passo ligando para os polos para saber se está tudo 
bem, para falar com um aluno ou outro, saber por que um aluno sumiu, porque que 
não está enviando as atividades, são coisas que no presencial o coordenador não 
faz, ele não fica atrás de aluno, até porque tem um suporte no presencial que no 
EAD é mais enxuto, então eu não tenho uma secretária só para ciências sociais, eu 
tenho, mais ela cuida da ciências sociais e dos outros cursos, então ela não está o 
tempo todo para que eu possa ficar pedindo para ela ligar para as pessoas, então o 
coordenador acaba assumindo um papel forte, e ele tem que ter o tempo todo uma 
visão global do semestre, do curso, das avaliações, do aproveitamento do aluno, 
enfim. 

 
24 - Você acha que os métodos do ensino presencial estão enraizados na 

prática do professor? É difícil desprender-se dos conceitos enraizados 
em nosso subconsciente? 

Resposta contida em outra resposta. 

 

25 - Você acha que a EAD favorece ou melhora a comunicação escrita do 
aluno? 

Ah eu acho que é cedo ainda pra avaliar isso, ele é obrigado a escrever mais, por 
enquanto a gente ainda tem muita gente com problemas muito graves, nós temos 
um ano e meio de curso, vamos ver a trajetória disso ao longo dos três anos de 
curso.  
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26 - Você acha que existe certa competitividade entre os grupos de 

colaboradores?  
Acho que agora está menos, já falamos.  
 
27 - Quando ocorrem desencontros na comunicação como você reage? 
Eu fico brava. No geral eu sou muito prática com as coisas, se alguma coisa não 

deu certo eu bato na mesa da pessoa, na mesa do responsável pelo problema e 
cobro a solução, mas sempre me disponho para resolver junto. 

 
28 - Como funcionam os estágios supervisionados na EAD? Qual a 
infraestrutura para isso? 
A gente começou agora com isso. Neste semestre nós fizemos apenas a 

orientação do estágio, a orientação foi toda feita através de materiais no ambiente, o 
aluno foi acompanhado no sentido de construir o plano de ensino. O estágio 
propriamente realizado na escola, no nosso curso ele começa o semestre que vem, 
ele vai fazer normal, tem toda parte burocrática do preenchimento do estágio, o 
acompanhamento do estágio, ele tem que ir à escola ter toda a documentação 
assinada, carimbada pela escola dizendo que ele foi lá cumprir as horas, normal. Ela 
só é mais descentralizada, porque como a gente funciona através dos polos, os 
polos acabam recolhendo os materiais, enviando para nós aqui, mais complicado de 
controlar, quem supervisiona é o professor.  

29 - O que você acha do processo de avaliação do curso como um todo? 
Segundo você quais os principais problemas? 
Olha o curso foi muito bem avaliado, pelos alunos, foi um curso com boa 

aceitação. O os alunos gostam do conteúdo do curso, o que você encontra em 
crítica, é aquilo que eu já te falei, os alunos querem ver suas questões colocadas na 
teleaula, no dia-a-dia eles reclamam do grau de dificuldade de algumas questões. A 
primeira prova que a gente fez eles ficaram enlouquecidos, eles acham que a gente 
faz questões muito complexas, mas em geral, enfim, nós não tivemos coisas 
relativas ao curso nenhuma avaliação abaixo de 80%, o que teve abaixo disso foi 
com referência a plataforma, que é do meu ponto de vista inapropriada para a EAD, 
o SIGA é muito burocrático, não é interativo, não é atraente do ponto visual, dá 
pouca liberdade para colocar imagem, criar uma dinâmica melhor de interação com 
os alunos, pra mim não serve para a EAD,mas enfim é um problema institucional. 

 
30 – O que você acha da rigidez que se apresenta na operacionalização da 
teleaula?  
Já respondeu em outra pergunta. 
 
31 – A adaptação do professor aos procedimentos rígidos e necessários 

para o bom funcionamento da EAD, depende mais do professor ou da 
organização do processo como um todo? 

É tão difícil, o nosso curso. A Cristina diz que é o que dá mais trabalho, a gente 
entrega as coisas muito em cima da hora, mas eu acho que tem haver com um perfil 
mesmo. O pessoal do nosso curso é mais desencanado, mais rebelde a regra, no 
geral é assim, filosofia, ciências sociais são um pessoal menos chegado a coisas 
muito fixas, muito pré-estabelecidas, muitas regras enfim, então há um ingrediente 
de rebeldia que é saudável, depois eu acho o nosso pessoal tem uma 
particularidade, é um pessoal com uma carga de trabalho muito grande, o pessoal 
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ligado a filosofia e as ciências sociais tem no geral muita aula, seja no presencial, 
seja no EAD, então acaba sempre fazendo as coisas de última hora, correndo, etc., 
Então é um processo difícil de adaptação, eu estou no terceiro semestre tentando 
fazer com que o pessoal entregue as coisas em dia, mas não consigo, às vezes não, 
até porque é muito chato ficar cobrando as pessoas o tempo todo, o papel do 
coordenador acaba ficando uma coisa muito burocrática, entendeu, mandando e-
mail, cobrando, você não entregou material ainda, tinha que entregar até ontem, 
sabe tem horas que eu faço isso porque eu tenho que fazer, e tem horas que como 
eu acho que o meu papel tinha que ser um pouco mais pedagógico eu “desencano” 
porque senão vira uma relação insuportável, parece uma linha de produção, ficar o 
tempo todo atrás das pessoas, não é que não tem que fazer, tem que fazer, mas 
tem que ver uma forma mais mediada de se fazer isso. Eu ainda não achei a fórmula 
ainda não, eu acho que o pessoal tem razão em reclamar que a gente entrega 
atrasado, às vezes em cima da hora, a pobre da Ale fica louquinha, mais 
sinceramente é difícil é muito difícil, até porque preparar uma teleaula não é fácil, o 
material da teleaula, eu já fiz essa experiência no presencial, o material para uma 
teleaula eu levo três a quatro aulas para dar no presencial, abordando tudo, a toda 
uma concentração de trabalho, você pensar em conteúdo, montar o slides, pensar o 
raciocínio, fazer um planejamento da semana, o que você pretende com aquilo, que 
tarefa você vai pedir para a próxima semana, é planejar o tempo, que filme a gente 
vai inserir, a gente trabalha muito com a inserção de filme na teleaula, que 
fragmentos de filme, onde você vai achar uma imagem legal, que ajude abordar o 
conteúdo, há toda uma atenção no grau de exposição do professor, o que você está 
falando ali qualquer um pode acessar na internet, fica na biblioteca, na nossa área 
você transita com um monte de teorias, você falar de uma maneira imprecisa de 
determinadas categorias analítica, conceitos, etc. é um pouco arriscado, porque na 
sala de aula você falou alguma bobagem você chega e diz: “gente o que eu falei a 
aula passada foi uma besteira, esqueçam e é tal coisa”, é possível consertar. Na 
teleaula está gravado, está gravado e você não tem a outra aula para consertar, 
envolve toda uma atenção, um tempo de planejamento, um cuidado, que leva horas, 
às vezes eu levo dez horas preparando um slide para uma teleaula, parece absurdo, 
mais não é não, você vai vê os detalhes, uma imagem tem que ter a ver com o que 
você está falando, quanto mais você vai fazendo mais você vai ganhando traquejo, 
claro, mas não é um negócio simples não. Lá traz, no primeiro semestre de curso, 
eu cheguei a ter um aluno dizendo que achava que as propostas das atividades que 
nós fazíamos eram muito bobas, no sentido de que você propunha atividades muito 
fáceis de serem feitas, porque, porque estavam mal elaboradas, e era mesmo, eu fui 
olhar depois, era, a gente estava propondo coisas que eram muito fáceis de 
responder, era pegar o texto ler e responder, não tinha um grau de complexidade, ai 
nós fomos aprimorando isso, e isso deu trabalho. A gente tem um perfil de público 
que é muito interessante, a gente fez uma pesquisa e nosso público, uma grande 
parte já é graduado e alguns inclusive estão fazendo mestrado e alguns até tem 
doutorado, porque a área de ciências sociais é uma área básica para qualquer 
profissão, então o cara já fez o curso dele para inserção no mercado, e agora ele 
está fazendo um curso, uma parcela apenas, par ampliar o conhecimento dele, a 
base de reflexão dele, ou porque sempre gostou da área mas acabou caindo em 
outra por causa do emprego. Enfim, em geral é um pessoal que já está inserido no 
mercado de trabalho, em geral na faixa etária de 31 a 40 e poucos anos, tem muito 
pouca gente jovem, é um pessoal que tem um senso crítico muito apurado, e a 
gente tenta levar em consideração todas as coisas que eles falam. Eu fui visitar um 
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polo uma vez, que os alunos pegaram uma prova que a gente fez, que nós 
elaboramos para eles e eles falaram que a prova estava muito subjetiva, tá bom, 
falei para eles, nós vamos mudar, tem uma parcela que tem um senso crítico muito 
bom e eu acho bacana porque eles tem ajudado a construir o curso, esse semestre 
por exemplo a primeira prova foi em meio período só, foi uma chiadeira 
generalizada, porque eu encaminho tudo que eles pedem. Se eu acho que tem 
coerência eu encaminho, aí o pessoal decidiu, liberou a noite inteira para prova, eles 
ficaram felizes, e as notas da segunda prova subiram, porque eles tiveram mais 
tempo, no semestre anterior a gente elaborou uma prova integrada que para nós era 
linda e para eles foi desastrosa, a gente pegou uma letra de música e enxergava 
tudo nela, eles não, então esse tipo de avaliação a gente faz e isso é legal, você ver 
onde errou, não é a história do erro, é na verdade você estar sempre refletindo sobre 
sua prática, estar atento, estar atento a possíveis ajustes, ao que você está fazendo, 
ao diálogo, a ideia de você escutar o outro sujeito que está envolvido no processo 
que é o aluno, como ele está recebendo aquilo que para você, aparentemente está 
lindo, mas que para ele é incompreensível, a gente tem tentado fazer isso, às vezes 
dá certo, às vezes não, às vezes eles enviam coisas que é um exagero de difícil e 
eu respondo não, pera aí, não é assim não, vocês não tem senso crítico para o que 
escreve, isso aqui não é fábrica de diploma não. Então, essa relação é legal, a da 
crítica, ai ligam, ontem mesmo eu falei com um aluno, de Brasília, estava triste 
porque tirou sete na prova e achava que deveria tirar mais, ai se pega outro que 
mandou um e-mail desaforado, e ai eu abri o e-mail e ele dizia que queria falar isso 
na cara das pessoas, eu disse não seja por isso, vou ligar para ele agora, aí liguei 
de casa, aí ele atendeu, e é bem assim, carência, “quem tá falando” , “é a 
coordenadora do curso”, “nossa professora, eu adoro a senhora”, aí já mudou tudo, 
“mas espera aí, o que foi, está louco, endoidou”, “não é porque eu fiquei nervoso”, 
“ah mas pera aí, não é assim não, você não pode ficar nervoso”. Aí é legal esse 
feedback, não é porque eu tirei 2,25 na prova, eu disse: “é eu estou com a prova 
aqui, olha o absurdo que você escreveu aqui, você quer nota, nós não vamos dar 
nota para isso”, “ah é verdade eu fiz correndo”, esse diálogo é legal, nem sempre é 
possível, mas na medida do possível a gente tenta fazer, explicar para o aluno até 
por que como você tem muito aluno com graduação e mais velhos, esta relação é 
complicada, porque muitos alunos acham que sabem tudo já, eles tem um grau de 
conhecimento mais elaborado e como assim um cara com tanta experiência já 
graduado e manda uma prova e gente da dois três, aí é complicado. Eu acho que 
ainda não está bom essa coisa do feedback das atividades dos alunos, a gente tem 
problema com isso, acho que tem que melhorar ainda muito, mas a gente está 
tentando, e eles contribuem na construção do curso, eles contribuem naquilo que 
eles acham que não dá, o que eles acham que está difícil, tempo para fazerem as 
atividades, se eles pedem mais tempo eu dou, e quais os caminhos que você acha 
para melhorar isso, você está descobrindo também, por exemplo um dos problemas 
é a sobrecarga dos professores tutores, eles tem uma média de dez alunos por hora, 
isso significa que muitas vezes ele corrige as atividades, porque boa parte das 
atividades são corrigidas pelos professores tutores, as provas pelos professores 
temáticos, e as atividades do dia-a-dia, exceto quando algum professor assume que 
vai corrigir e entra e já corrige. Mas se você anotar em cada atividade desta onde 
está o problema, o que não está preciso conceitualmente, até mesmo indicar 
correções de gramática, que precisam ser melhoradas ali, poxa, seria insano, você 
não dá conta disso, é impossível fazer, se tem que olhar e dar uma nota, não dá 
para dar uma devolutiva completa. E no geral isso é mal feito ainda, ainda não tá 
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legal, a gente teria que ter um professor tutor com mais tempo, com menos alunos 
por hora, para que ele pudesse desenvolver melhor essa devolutiva, e os 
professores por outro lado também, e isso acho que é possível resolver, uma 
pressão constante para que eles posam cada vez mais fazer materiais dando 
devolutivas, alguns de nossos professores já fazem , fazem breezes dizendo o que 
esperavam das atividades, dos testes das provas. Mas ainda não é um 
procedimento que toda equipe adota não, uma coisa que tem que ser construída aos 
poucos, porque eu não acho que se resolva baixando regras, a partir de amanhã 
todo mundo tem que fazer, se não fizer vai ter advertência, não não vou fazer isso, 
você tem que convencer o professor da importância disso, de que se no presencial 
ele pode corrigir uma prova inteira, não anotar nada nela, mas dar uma devolutiva 
coletiva na sala de aula, e as pessoas vão entender o que estava errado, o que não 
estava, o que não está preciso, etc., no EAD não dá pra fazer assim, tem que ter 
outros mecanismos de devolutivas, você tem que ganhar as pessoas, para que elas 
tenham esse entendimento e façam como alguns professores já fazem, sem que 
você nem peça, ele chega lá e faz, mas é uma construção não pode ser uma regra, 
a pessoa tem que estar convencida que é necessário fazer.  
 
 

ENTREVISTA COLABORADORA E 

 
01 - Qual sua formação acadêmica? 
Sou formada em Pedagogia pela Metodista, e em Psicopedagogia também pela 

Metodista, atualmente estou cursando mestrado em Educação também pela 
Metodista. 
 

02  - Qual seu percurso profissional até aqui? 
Eu comecei como estagiária na Metodista e ainda estava fazendo pedagogia,. Aí 

eu trabalhei por um tempo com recreação, depois eu fui professora da educação 
infantil, depois fui registrada como funcionária, fui assistente de professora infantil, 
então eu concorri a uma vaga, eu já estava terminando a faculdade, eu tinha feito 
habilitação em orientação escolar e administração, surgiu uma vaga pra trabalhar 
junto com a direção da escola, eu concorri e entrei. Trabalhei por cinco anos dentro 
da sala da diretora, resolvendo todos os problemas que você pode imaginar, eu fazia 
todos os papéis, de diretor, de secretaria, de auxiliar, na organização de eventos, de 
festas na escola, trabalhar com diretor é assim, porque o diretor fica sempre em 
reunião, e quem resolvia tudo? Não tinha a figura do vice-diretor, era a assistente 
administrativa, o cargo é esse, mas na função era totalmente diferente, você acaba 
fazendo uma série de coisas que o cargo não corresponde, mas foi um período 
muito interessante, porque eu aprendi essa coisa de lidar com o professor, com o 
inspetor, resolver todos os problemas, entrar em sala de aula pra ver se tinha 
problema de cortina, atender pais de alunos, na época eu cuidava das bolsas de 
estudos, então eu atendia as famílias, os pais, participava do conselho de curso, de 
classe, a gente ajudava na elaboração de materiais, mas a gente acaba cansando, 
todos os problemas iam para o diretor e o coordenador resolver, o colégio naquela 
época era grande, tinha mais de 1500 alunos, e tudo você tinha que resolver, aí eu 
fui cansando e fiquei sabendo que iria ter uma vaga lá no mestrado, aí eu me 
interessei. As pessoas diziam que no mestrado era difícil trabalhar, eu disse, vou 
fazer uma coisa diferente, as pessoas falavam, você é maluca, você vai ter que fazer 
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aqueles relatórios da Capes, você sabe fazer isso? Eu pensava, será que é tão difícil 
assim,.eu fui, ai fiquei como assistente de coordenação, entrei como assistente 
administrativo um, dois e depois como assistente de coordenação mesmo. Fiquei 
oito anos, sete com a professora Ana Paula e um com o professor José, eu costumo 
dizer que este tempo que eu fiquei na Metodista foi formação, principalmente no 
mestrado, porque você lê muita coisa, aprende o jeito das pessoas, a minha cabeça 
era de escolinha, eu fui para a universidade, hoje eu sei como funciona o mestrado, 
como se organiza, eu sei tudo, instalação de projeto, relatório curricular. Em 2006 eu 
entrei aqui como tutora, eu fui fazendo os cursos e comecei a trabalhar, a Carla me 
convidou porque ela gostava do jeito que eu tratava os alunos na pós e ele disse: 
“tem que ser você, vai ser você e o Paulo”, e aí eu fui. Eu me descobri como 
professora de novo, me encantei pelas aulas, me preparava para as aulas, tinha que 
estudar, comecei com oito horas, depois eu já estava com dezesseis, e depois com 
20.  Este ano o pró-reitor de EAD me convidou para trabalhar aqui, na produção de 
material didático, que é uma atividade interessante, mas difícil, eu acho que se eu 
fizesse o que está no nome seria muito mais empolgante, imagina, pesquisar 
material no site, participar de eventos, buscar informação, fazer leituras 
interessantes para passar para o professor, você fica entrando nos sites, lendo, 
pegando informação com um olhar diferente, mas você acaba fazendo uma série de 
atividades técnicas e burocráticas, que são necessárias mas que acabam te 
roubando um tempo em que você poderia pensar, criar. Uma questão legal é que eu 
estou tendo acesso às outras áreas, como eu sempre trabalhei na área da 
educação, você pensa com esta cabeça, porque eu sempre trabalhei nesta área, ai 
quando eu vim pra cá você acaba vivendo outras áreas, então eu tenho a filosofia, a 
teologia, a pedagogia, as letras e as ciências sociais – então você começa a 
enxergar a coisa de um ângulo muito maior, então é gostoso, você verificar o que é 
abordado nos temas, se eu pudesse só estudar, eu me entusiasmo, tem muita coisa 
que eu relaciono da filosofia com a educação, com a sociologia, isso me motiva e 
me faz envolver . É um trabalho cansativo porque você faz o trabalho de todo 
mundo, você quer ajudar todo mundo, você quer que tudo saia perfeito, eu pensava 
de um jeito a educação, hoje, com minha entrada no mestrado eu sou outra 
Alessandra, foi difícil eu mudar de trabalho, quando você se apaixona pelas 
pessoas, você gosta tanto que você deixa de fazer para você, para fazer pelos 
outros, este rompimento foi doloroso mais foi importante, hoje eu estou tendo uma 
outra visão do mundo – tem sido importante.  
 

03  - Você acha que só o domínio da tecnologia é suficiente para que a EAD 
tenha bons resultados? 

Não, com certeza não, pode ter toda tecnologia do mundo, mas a tecnologia não 
compreende uma série de coisas, uma opinião pessoal, eu acho ainda, que é o que 
eu quero estudar, a coisa da relação humana é muito forte, não só em relação ao 
trabalho mas o relacionamento com a vida e com a relação com outro, se nós 
estamos falando de educação a distância, então é educação, e o que é educação, 
educar na EAD não é só usar tecnologia, eu tenho a tecnologia como ferramenta, 
mas pra mim uma educação de qualidade, comprometida, tem que envolver as 
pessoas, eu preciso das pessoas, não só as pessoas que lidam com as professor e 
aluno, mas como eu te falei no começo , nós precisamos de um pouquinho de cada 
um aqui para que a atividade na EAD se concretize de fato, são desde quem pensou 
a aula, quem elaborou o projeto, ou seja uma série de profissionais, quando eu digo 
para você que não só a tecnologia ajuda, porque, ainda não sei se isso com o tempo 



224 

muda, mas nossos professores são muito competentes, são responsáveis, mas tem 
muita gente que não domina a tecnologia, que não sabe utilizar a ferramenta, não 
sabe utilizar, e muitas vezes ficam resistentes, então eles pensam, ah este mercado 
veio roubar meu discurso, minha fala, sei lá, e a impressão que eu tenho, a 
tecnologia é importante.  

 
04 – Você conhece o projeto político pedagógico da EAD? 
Sim conheço. 
 
05  - Você conhece o funcionamento dos processos operacionais da EAD?  
Conheço, agora eu conheço, quando eu não trabalhava aqui com material 

didático, quando eu era só tutora, eu conhecia o trabalho interno do grupo, eu sabia 
com o professor preparava a aula, com os professores da pedagogia, com os tutores 
e o coordenador, eu sabia que aqui um criava, outro ajudava na produção, mas eu 
não entendia que a dinâmica era tão grande assim, você sabe, escutava mais ou 
menos como era , mas você não sabe como é, porque você não toma como seu, 
porque você não está vivendo a prática. Quando eu entrei aqui eu vi, nossa, como é 
complicado este trabalho, no presencial se o professor ou coordenador fala para o 
aluno, você fala e pronto, aqui não, tudo que você fala ou cria no sistema, ele pode 
ser uma solução ou pode virar contra você mesmo. Toda a equipe tem um melindre 
em falar com o aluno, porque tudo ele pega e usa numa mensagem, “você não 
poderia deixar passar isso”, é a busca pela perfeição, mas ninguém é perfeito, nos 
somos humanos e lidamos com a máquina, e às vezes é um problema na 
ferramenta, no SIGA, não é culpa de uma funcionária, é do sistema, mas alguém 
leva a culpa, o aluno é muito crítico, ele fala muito, ele se comunica por mensagem, 
é email que vem e que vai, é engraçado, nossa como é trabalhoso para que uma 
aula aconteça, para o satélite gerar lá, você acaba se envolvendo e entendendo, 
você observa que é todo um movimento, como é o movimento no estúdio, 
movimento para confecção do material, do Power Point, então é trabalhoso, tem que 
envolver as pessoas, é um trabalho que tem que ser de colaboração, se não ele 
compromete o resultado do trabalho, isso vai refletir no aluno e o aluno na gente.  

 
06  - Você aprimora seus conhecimentos com os outros profissionais da 

EAD? 
Sim, tem hora que eu tenho vontade de fazer tudo, eu sei que a minha parte 

como produtora de material didático é, checar se o material chegou, se não chegou, 
por onde eu posso ajudá-lo, o que aconteceu, com os professores novos a gente 
tem que explicar tudo como funciona, como ele pode explorar uma aula, até ele 
entender o que ele pode solicitar para criar uma aula, depois não é só isso, eu tenho 
que receber, para que aula seja organizada para ir no ar, um planejamento semanal, 
onde vai constar a escolha de livro, do site, das atividades, do vídeo; eu tenho que 
ler, eu tenho que ver se tem pertinência com a aula. Eu aprendo, eu tenho que ler, 
às vezes eu pergunto, então eu tenho que estar sempre muito ligada, ligada para 
verificar, o Power Point está aqui, a programação dentro do tempo, está ok, tem a 
ver com a proposta, a aula-atividade vai acontecer antes da teleaula, depois, de 
repente o professor programa alguma coisa que eu percebo que não vai dar certo, 
então eu converso, não vai da certo para fazer um fórum, essa visão pedagógica do 
que eu acho que funciona, eu tenho facilidade por causa do trabalho na tutoria. Isso 
que eu faço aqui eu já fazia no curso de pedagogia, todo material que vinha para a 
EAD no curso de pedagogia, passava para mim, eu fazia o pente fino, eu era muito 
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organizada, não dava problema, esse trabalho deu tão certo na pedagogia que eles 
acabaram criando este cargo na EAD como um todo, porque eu revisava os 
problemas, isso acabou me ajudando. Com relação aos outros colegas, quando eu 
pego alguma coisa para fazer eu já pergunto para os colegas como é que eu faço 
isso, e já faço, eu me interesso em saber como é o serviço do outro, porque quando 
eu olho o planejamento do professor eu já sei se vai funciona ou não, às vezes o 
professor quer fazer de um jeito e como eu sei o que todos fazem eu sei orientar, a 
Juliana não sabe como funciona o SIGA então ela tem mais dificuldade do que eu. 
Eu me interesso em saber, vou lá, me explica direito, eu sei que não é meu serviço, 
mas se eu sei, eu oriento e a coisa vai fluindo, é importante você saber, não que eu 
vou fazer tudo, mas a coisa que é básica eu já faço.  

 
07 - Em sua opinião é fácil para o aluno fazer um curso na modalidade 

EAD? 
Não, eu acho que não é fácil, parece que no curso de EAD, parece que ele é 

inclusivo, ele é de baixo custo e vai atender ao mundo inteiro, mas para que o aluno 
sobreviva no curso ele tem que dominar um mínimo de tecnologia, 

Se não ele vai se desmotivar, ele vai passar por uma série de fatores, como por 
exemplo, tem aluno que vai para o polo e não consegue nem abrir o computador, a 
gente até tenta dar o suporte, oferece o curso de revisão pedagógica, nós já 
estamos trabalhando neste semestre, a gente vai fazendo experiências e vamos 
trocando em reuniões, parece que a EAD é maravilhosa, é barata, que o curso é 
espetacular, que ele vai atender todo mundo, não é bem assim, ele tem que ser um 
aluno ativo, que vai em busca. Têm alunos que vieram de uma educação bancária, 
que tem toda uma formação, que a cultura já está impregnada, ele tem uma postura 
de espera, então ele precisa adquirir uma postura da EAD, a gente vai falando, ”olha 
você tem que ir se comunicando”, então ele vai florescendo, vai absorvendo a 
cultura da EAD, só que esse é o risco que a EAD corre, o aluno desiste, quando 
você tem um curso que vai exigir do aluno nota, atividade, envolvimento, tem muito 
aluno que debanda, ele vai procurar outra instituição que a gente sabe que não 
exige nada, o cara vai lá assiste um DVD, assiste umas aulinhas, e pronto. Eu gosto 
da atividade da Metodista, se eu não gostasse não estaria aqui trabalhando e 
fazendo todo este investimento que é um investimento de tempo, de empenho e isso 
não conta, não paga é uma vida de paixão.  
 

08 - Quando ocorre um erro em seu trabalho, qual é a sua preocupação? 
Por quê? 

Então, a primeira coisa era assim, na primeira semana eu tinha pesadelo, porque 
eu achava que eu não podia errar nada, porque qualquer palavra que sair errada, 
todo mundo critica, comenta, eu sonhava, eu não posso errar, se sair uma coisa 
errada o aluno vai reclamar, etc., Depois eu disse: “fica calma”, depois você vai 
relaxando, vai percebendo que erros podem existir, você pode deixar uma aula 
perfeita, folhada a ouro, mais um clique pode fazer a aula não funcionar, se o 
sistema não funcionar, se não tiver luz no polo, pronto. A aula não sai. Eu acho que 
minha maior preocupação é o aluno, eu acho que aqui não é um que erra, é todo 
mundo, eu termino meu material, eu to errada, estou, mas o professor também tem 
que olhar, o material volta para ele, então ele também é responsável, a preocupação 
não é o erro em si, a preocupação é de que somos uma equipe, que estamos 
fazendo um trabalho bem feito com o curso, com a área, com a qualidade, esta é a 
preocupação, poxa passou um errinho, acontece! 
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09 – Você costuma ter seu trabalho criticado por outro colaborador? 

Quando acontece, como você se sente? 
Eu nunca tive nenhum estranhamento por enquanto. Durante estes quatro meses 

eu não tive nenhum problema, e também assim, eu sempre costumo chegar para o 
professor, olha dá para fazer, posso alterar, eu mando email, porque às vezes a 
pessoa não está bem, você aprende a conhecer o perfil de cada professor, eu estou 
mandando uma sugestão, se o senhor não gostar pode tirar, eu volto, não quero ser 
uma intrometida no seu trabalho, o jeito que você escreve, que você fala. A pessoa 
acaba te assimilando, eu não me sinto mal quando o professor diz para não mudar, 
o meu papel é sugerir, se ele não aceitar e a aula for boa, beleza, agora se der 
alguma coisa errada,o problema é dele, talvez se ele tivesse aceitado minha 
sugestão talvez a aula teria dado mais certo, não que eu sei mais, ou torço para dar 
errado, é que a gente tem uma experiência diferente, um olhar que às vezes o 
professor não tem.  

 
10 – Como você se sente quando tem que fazer uma critica ao seu 

colaborador? 
Eu fico mal, trabalhar na EAD é paulera, é correria, é telefone, é o tempo todo, 

essa correria, não que eles não sejam preocupados, eles são jovens, então eu quero 
tudo certinho, então eu não sei se eles estão errados ou eu, eu penso assim, se o 
trabalho tem que entregar hoje, é hoje, às vezes eu acho que eu tenho que mudar 
em mim, as vezes eu falo: “olha o professor vai chegar e vai querer olhar a aula e 
não vai estar pronto”, às vezes eu vou ter que falar, e às vezes o professor reclama, 
ai eu penso, vou ter que falar com o Bernardo, eu penso quem cuida disso e vou lá, 
olha o professor vai chegar , aí ele vem correndo, então eu falo pra eles, quando 
você estiver atrasado ou não conseguir fazer nós temos que conversar, você chega 
pra mim e fala, quem sabe alguém pode ajudar, quem está mais aliviado, porque 
quando um está apertado, o outro ajuda, é como a Juliana (outra produtora de 
material didático) uma vez eu faço para ela e outra vez ela faz para mim, tem coisa 
que nos fazemos juntas. Então avisa, conversa, dependendo do curso, da área, 
você pode entregar hoje, sabe, eu tenho percebido que cada um tem seu tempo, seu 
ritmo, eu não posso exigir deles que trabalhem no meu ritmo.  

 
11 - Como você se sente tendo que expor seu trabalho frequentemente a 

outro colaborador? 
Ah normal, no começo eu tinha a preocupação, mas agora eu já acostumei, por 

exemplo, outro dia eu não percebi que eles alteraram o Power Point, a aula foi e 
houve problema. No dia seguinte veio o Bernardo, olha, vocês precisam prestar 
atenção, porque tem aquela coisa do aluno que reclama de tudo, então eu já vou 
avisar todos os coordenadores para os professores não mudarem, porque eu não 
olho depois que vai para os web, eu olho antes, então é complicado. Tem coisas que 
fogem do nosso controle, a coisa de organização e controle, não é tudo que sai do 
jeito que você quer, você lida com incertezas com coisas que não estão previstas, 
tudo tem uma solução e você vai ter que arrumar um jeito de resolver dentro do 
mínimo necessário para que a aula aconteça. 
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12 – No espaço organizacional desta instituição são estimulados espaços 
reflexivos para aprimorar as relações entre os colaboradores e os processos 
criativos individuais? 

A gente mesmo acaba conversando, abrindo momentos de conversas meio por 
conta própria, eu não me lembro que a gente tenha feito alguma reunião para 
ampliar a criatividade ou reflexão, algumas coisas a gente aborda na reunião mas é 
uma coisa mais burocrática, divisão de tarefas ou o que a gente pode ajudar um ao 
outro, mas uma coisa diferente eu não senti, mas eu sinto uma outra coisa, se eu 
tiver uma ideia e levar para o Bernardo eles analisam e se for boa,  aprovam na 
hora. Nós conversamos muito, “olha se você tiver alguma coisa me avisa”, a gente é 
muito aberto, às vezes uma observação que ele faz já me ajuda porque eu já coloco 
no meu serviço e pronto. ... Mais especifica para criatividade individual ainda não vi, 
o pró-reitor manda muita mensagem de estímulo, de encorajamento, ele traz 
mensagens, ele manda chocolate, ele é muito legal, mas a instituição tem um projeto 
– “Pra Melhor”, se um grupo de funcionário percebeu que ele tem algum projeto que 
pode melhorar e ser criativo, eles tem uma equipe que cuida disso, você pode 
apresentar essa criação, e ela pode ser aprovada, se for aprovada ela passa por 
reitoria, por tudo, ela pode ser implantada, tem até premiação, passeio, mas assim, 
parte da pessoa para empresa. 

 
13 – Você procura compreender as pessoas em suas atitudes e 

comportamentos? 
Eu procuro, mas eu acho que isso é meu mesmo, isso é tão complexo. 

 
14 – Você se sensibiliza pelo trabalho ou comportamento de seus 

companheiros de trabalho? 
Eu me sensibilizo, aqui todo mundo que passa por mim tem que contar o 

problema, opa, já vem confessar, é engraçado, é muito curioso, mesmo lá no 
mestrado todo mundo vinha falar, não iam para a aula sem passar para falar comigo, 
e eu percebo se a pessoa não está bem, às vezes eu olho e sempre vou falar com a 
pessoa, mas nem sempre dá, às vezes você é absorvido pelo trabalho, meu marido 
fala, “você quer resolver o problema da humanidade”, mas eu sei que eu não 
consigo, aí eu sofro.  
 
 

15 – Para você as atividades são planejadas e decididas em grupo? 
Olha costuma ser, é como eu falei, o trabalho na EAD é um mar de pessoas, mar 

de alunos, mar de professores, mar de tutores. Aàs vezes não dá para ser discutido, 
na EAD é muito diferente, no lado do trabalho são muitas áreas e os cursos são 
diferentes, uns com mais ou menos alunos. Tem a divisão de período, de 
organização de aulas, dependendo da área tem material pronto, tem profissional que 
manda a aula crua, tem professores que mandam no formato, no Power Point, tem 
professor que você tem que montar tudo, inserir figuras, montar, mandar de volta 
para ele ver se está bom. Aí o trabalho aumenta, em vez de conversar, articular o 
que você gostaria de fazer, você tem que dar conta do tempo, e finalizar o trabalho. 

 
16 - Quando você encontra algum tipo de problema para desenvolver nas 

suas atividades a quem você recorre? 
Quando é específico da aula, eu primeiro converso com o professor da área. Aí 

vou retomar com ele; quando o professor está aqui, você senta conversa com ele e 
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já acerta tudo. Quando você manda email, às vezes ele não entende, ele não está 
visualizando, ele volta manda uma mensagem dizendo que não era aquilo que ele 
queria dizer. Às vezes você pega o mesmo trabalho várias vezes pra fazer a mesma 
aula, mas quando o professor está presente aqui na EAD e pára meia hora com 
você, você resolve uma semana de aula, é rápido porque há um entendimento 
melhor, tem gente que não compreende isso, acha que porque é a distância tem que 
ficar a distância, só que eu preciso da aula e da aula pronta, e conversando a gente 
se entende, se expressa melhor, as ideias fluem e conversando você vai aceitar ou 
não, eu acho que essa troca é importante, nem todo mundo participa, pensa assim, 
eu preparei o pacote, cumpri a tarefa mandei e acabou, não é assim! 

Com relação à parte técnica eu recorro ao próprio funcionário, olha você não 
olhou direito a aula, agora se eu tenho dificuldade – é o Bernardo, Bernardo pelo 
amor de Deus, como ele já sabe, ele mesmo pergunta, ele nem espera, a manda 
mensagem para o professor.  
 

17 - Qual a importância de uma comunicação efetiva entre os profissionais 
de EAD? E você acha que isso acontece aqui?   

Eu acho que acontece, entre nós não temos muito problema de comunicação 
não, a gente pergunta como é mesmo que você quer, a gente tem que perguntar, 
você não vai ficar esperando, eu vou lá e pergunto. Eu acho que você tem que se 
mostrar disponível, você não pode ficar trancada fazendo seu trabalho, surgiu dúvida 
eu fico esperando o professor chegar, ou o coordenador, porque quando você está 
junto cada um contribui e resolve, por email às vezes não há entendimento, às vezes 
o professor vai viajar e só volta a semana que vem. Então vamos atrás do tutor ou o 
coordenador resolve, mas eles tem que estar presente porque fica tudo mais fácil. 
Você tem que ouvir o que outro fala, senão fica um monólogo, ninguém fala nada, 
ninguém se entendeu, no diálogo é que acontece essa comunicação. 
 

18 - Você acha que no trabalho aqui na EAD às vezes se dá muita 
importância a atitudes ou fatos pouco relevantes? 

Eu acho, às vezes uma pequena questão que aconteceu no polo lá longe te dá 
um desgaste, uma preocupação. Se uma atividade avaliativa foi publicada meia hora 
antes da aula e não podia, o professor liga, o coordenador fica bravo, o pessoal da 
criação fica invocado, uma palavra escrita errada, todo mundo comenta, a gente lida 
com regiões diferentes, um enunciado que não foi bem compreendido, a 
comunicação é complicada, você falar uma coisa aqui em São Paulo é uma coisa, 
às vezes quando você explica muito, repete, pode parecer bobinho, mas para outra 
região não é, vai fazer a diferença, parece repetitivo mas não é. Uma fala, uma frase 
que você escreve, e tem uma reclamação, nossa, isso não podia ter acontecido, 
você tem que prestar atenção, nós estamos lidando com o aluno, é uma reclamação 
imediata, deixa a gente um pouco irritado, uma sensação ruim, não é legal. 
 
       19 - Que importância você atribui ao seu trabalho no contexto global do 
funcionamento da EAD? 

Eu ainda estou a pouco tempo aqui, mas eu acho se a gente não estivesse aqui 
iria ser complicado, tanto é que este cargo foi criado este ano, antes da gente, cada 
um fazia um pouquinho do que a gente faz, era dividido, um pouco o Bernardo, a 
Rita o Carlos mas eles tem outras responsabilidades, então passavam os olhos não 
viam detalhadamente, ai a coisa passa sem planejamento, com nome errado, sem 
objetivo ou com o nome errado, isso demonstra que há uma preocupação com a 
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qualidade, então saía sempre alguma coisa errada, um planejamento errado, um 
tempo errado. Nós temos que procurar um banco de material, buscar coisas 
interessantes para o professor, essa coisa de você pensar a aula, às vezes vem aula 
pra gente e você pensa eu tenho que olhar para dar a continuidade para os outros 
setores, então eu penso, nossa, eu não posso faltar, se eu faltar vai atropelar e eu 
vou atrapalhar a vida das pessoas, vou estar comprometendo o trabalho dos outros, 
às vezes a aula chega atrasada, você tem que fazer correndo, ai eu fico triste, 
porque eu vou fazer correndo, não vou fazer bem feito. O professor não tem 
consciência do tamanho do trabalho da produção, porque a produção não sou eu, 
não é ele, é todo mundo, é mais fácil criticar o trabalho, todos estamos produzindo 
uma aula a distância, desde o professor até o menino que posta a aula para o polo. 
Então este cargo tem que cuidar de várias áreas, tem que ter livre acesso ao 
coordenador do curso, eles nos orientam: “se for coisa que vai dar problema com o 
professor não vão discutir”, registra, observa, porque nós estamos aqui para ajudar 
vocês, a Rita, o Bernardo, eu sinto essa segurança por parte deles. Eu percebo que 
se alguma coisa eu não fizer a coisa vai ficar encavalada, os outros não conseguem 
fazer sua parte se eu não fizer a minha, não posso falar que eu não vi, que eu estou 
atrasada, eu estou numa posição de responsabilidade, posso comprometer o 
trabalho dos outros. Agora nos vamos revisar o guia, meu trabalho não é revisora, 
tem parágrafo que está repetitivo, fica cansativo para o aluno, vamos analisar 
colocando um olhar próprio no trabalho, eu tenho que me colocar no lugar do aluno, 
está compreensível para ele, eu vou perguntar está entendível, tem coisas que são 
berrantes, eu vou fazer o papel do aluno, eu olho tudo que vai para o ar, é um cargo 
de responsabilidade, por exemplo, quer dizer se eu não observar que o professor 
não mandou o planejamento do tempo, quando chegar no estúdio o diretor do 
estúdio não pode conduzir a aula, não pode orientar o professor para ele se 
organizar, aí ele cobra, mas o professor não mandou, então vamos fazer , e aí a 
gente faz, agora se eu vejo antes, não temos este problema lá na frente, na última 
hora. Eu gosto muito de elogiar, de agradecer quando o professor manda tudo 
direitinho, eu mando email agradeço, porque muita gente não manda, tem 
professores que são ótimos, mandam com vinte dias de antecedência, para dar 
tempo de olhar, de corrigir, de alterar alguma coisa, fica fácil o nosso trabalho – 
obrigado por considerar o nosso trabalho, o senhor não imagina como isso ajuda 
nosso trabalho, percebe que a pessoa tem respeito pelo outro, começa ai, se a aula 
não chega como é que nos vamos trabalhar, vai ficar um olhando para a cara do 
outro. 
 
 

20 - Você acha que as interações que se estabelecem entre os 
colaboradores da EAD são imprescindíveis para os seus resultados.  
Eu acho, com certeza, se você não estiver afinada com o trabalho do outro, 

tem coisa que, por exemplo, na teologia, que eu peço ajuda da Gi, porque ela é filha 
de pastor, então ela entende muito de teologia, então muita coisa eu pergunto para 
ela, e ela me dá as dicas, olha essa cor não rola, é melhor você manter assim, enfim 
ela coopera comigo, a interação é uma a relação é importante.  
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21 - Para que as interações ocorram com qualidade nos processos de EAD, 
quais os requisitos que você acha indispensável para cada colaborador? 
E no ponto de vista da instituição? 

Eu acho que tem que estar todo mundo muito atento aos prazos, não dá para eu 
ficar no padrão de cronograma, não tem não quero. O mundo vive dentro de um 
calendário, todo mundo todo dia acorda, sai para trabalhar e tem horário pra chegar, 
para dormir, então a gente tem que planejar, no cronograma do planejamento,. Uma 
das coisas imprescindíveis é que o material chegue no prazo, porque o material no 
prazo eu consigo dar continuidade a todas as minhas tarefas, respeito com o 
trabalho do outro, não adianta achar que eu sou máquina porque eu não sou 
máquina, eu não sou máquina em todas as áreas, então eu tenho que ouvir esse 
professor, mas ele tem que respeitar o meu trabalho, olha eu entendo mas o senhor 
precisa respeitar o meu trabalho e eu preciso receber o seu trabalho para poder 
fazer o meu. Os professores reclamam que a EAD só cobra, “vocês só cobram”, a 
produção de EAD e a Pró-Reitoria só cobra, o professor não aguenta mais ser 
cobrado, às vezes ele olha pra você e foge, porque que foge? Às vezes cinco 
minutinhos com você resolvem o problema, preciso receber este material, porque o 
que ele pensa se e a área se a direção, eu sei que eles reclamam que são cobrados 
o tempo todo, mas eu vou te falar uma coisa, eles são cobrados porque eles não 
entegram as coisas, porque e o que eu te falei eles não respeitam o trabalho dos 
outros, porque tudo a gente tem cronograma, um planejamento, não dá pra fica 
esperando , “ah eu acho que hoje, amanhã”, não tem eu acho, nós temos 
comprometimento, responsabilidade, temos o serviço, somos uma instituição 
particular , nós temos um aluno do outro lado que paga por isso, nós temos o 
funcionário que recebe para fazer o trabalho dele, ele recebe pelo trabalho dele, é 
consciência de espaço geográfico, não é o professor, o funcionário, o setor em geral, 
o mundo, é a percepção de si,consciência que precisamos viver no mundo da 
melhor maneira possível, eu preciso aceitar o outro, se eu aceito o trabalho dele eu 
não posso ficar criticando esse trabalho o tempo todo, isso não vai ajudar, muita 
crítica, ah vocês só cobram , mas eu to cobrando porque eu preciso desta aula, eu 
não estou cobrando porque eu sou chata, “ah mais cada hora é uma coisa, ai é um 
problema de seu coordenador, o que ele combina com você , eu acho assim, o 
professor ele passou muito anos dando a aula dele, falando o que ele quer, ele 
fecha a porta e fala o que ele quer, e na EAD ele não tem como fechar a porta, 
porque ele está falando para um povo, numa TV, por mais que fale que não, por 
mais moderno que seja, ele se sente um detentor do saber, coisa de cultura de 
formação, “o que essa menina ta se metendo na minha aula,? “Ela tem formaçao”, 
“qual a área dela”? Porque ele não pergunta isso, ele não me enxerga ou qualquer 
outra pessoa da produção como uma pessoa que vai colaborar com o trabalho dele, 
o professor está com alguma dificuldade, olha senta aqui vamos procurar uma 
imagem, alterar estas cores, ele prefere colocar uma barreira do que se aproximar, 
“eu sei tudo, eu tenho muito conteúdo, eu que sei eu que mando, ninguém tem que 
se intrometer, essa meninada ai se metendo”. Na instituição, no geral, a EAD é uma 
coisa, todo semestre está em transformação, está sendo construído, então cada 
semestre tem um novidade, eu imagino o tamanho do trabalho, o espaço, tem muita 
coisa pra fazer, a infraestrutura é importante, então às vezes muita gente fala, se é 
EAD porque que eu não posso fazer no laboratório, na minha casa, em outro lugar, 
mas como você viu, os prazos são importantes, a presença das pessoas aqui 
também, mas para chegar nesse ponto tem que haver uma confiança, a hora que a 
aula chegar no prazo, que eu receber um trabalho bem feito do professor, do tutor, a 
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hora que perceber que nós estamos em sintonia fina, o curso está indo bem, a coisa 
está mais consolidada, aí a coisa começa a flexibilizar. Olha professor você não 
precisa ficar o tempo todo aqui, pode fazer sua atividade no laboratório , mas para 
isso a coisa precisa estar afinada, porque se não, não vai dar certo, um pouco de 
infraestrutura precisa, se olhar a EAD antes era menos da metade, falta ainda mais, 
mas hoje tem muito mais máquina, tem investimento, a gente tem que entender, nos 
somos cobrados, é o MEC, a legislação, o dinheiro é tudo e uma preocupação, eu 
acho que a reitoria está preocupada, que eles tem muito investimento na EAD, e 
isso está crescendo, é um balão às vezes eu fico preocupada de estourar.  

 
22 - Você tem ideia de quanto tempo o professor demora para elaborar 

uma teleaula? 
Olha dependendo da aula e do professor, preparar uma aula a distância é 

diferente da presencial, ele tem que pensar muito nessa aula, não é só sentar no 
computador, digitar o texto, o planejamento, fazer o Power Point, plano de tempo, 
uma atividade, ele tem que planejar, pensar, uma ideia não nasce, se ele tem 
habilidade de computação, se ele já tem alguma ideia ou se ele assistiu uma 
atividade. Então eles investem na sua aula, eles se envolvem, mas quando é a 
primeira vez, a aula não fica assim tão boa como poderia ficar, eu não imagino o 
tempo, acho difícil você atribuir tempo para um trabalho intelectual, senta numa 
mesa e digita e tudo bem. Mas uma aula, pensada estruturada, planejada, 
organizada, então você tem que se estruturar, sei lá uma semana ele monta a aula 
dele, mas sei lá quantas horas por dia, não sei, ao passo também, que quando ele 
volta a dar aquela aula, ele já está craque, então a primeira ele demorou mais, mas 
depois ele vai aproveitar, na primeira vez tem uma preocupação, ele tem que 
ensaiar, “nossa, esta aula deu trabalho mas eu vou usar na presencial”, a aula está 
pronta, temos que pensar também que é a imagem dele que está indo ao vivo, é a 
imagem dele que vai para o satélite, que vai ficar gravado na biblioteca digital, para 
tantos mil alunos, eles se preocupam, “poxa estou a vinte anos dando aula no 
presencial, agora eu tenho que transformar a aula em teleaula, imagina o que eu 
falar está gravado, é minha imagem. 
 

ENTREVISTA COLABORADOR F 

 
01 - Qual sua formação acadêmica? 
Estou terminando mídias digitais, comunicação social, tenho técnico em 

publicidade e propaganda e marketing, o que me ajuda bastante para elaborar 
projetos, etc.  

 
02 - Qual seu percurso profissional até aqui? 
Nessa área eu comecei trabalhando editando fotos, eu tirava umas fotos, porque 

eu também sou fotógrafo, e depois eu fazia a edição delas, depois eu comecei a 
migrar para a Web, já com edição de imagem, e antes de vim pra cá eu estava como 
estagiário em uma agência, e depois eu vim para cá para trabalhar com a EAD, com 
Flash, tal, como eu gostava bastante, eu vim, comecei a trabalhar com isso e depois 
fui fazendo mais coisas, e isso que me agrada, você não fica estagnado, nada é tão 
pequeno. Eu gosto da web, mas tudo é feito para a Web, aqui não, você faz um 
vídeo para DVD, nós editamos um DVD de umas palestras que tiveram aqui, faço 
serviço para a web, para a Internet, e também faço serviço para os alunos, a gente 
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está atualizando o guia, que já tem uma visão pedagógica, já está montado, então a 
gente só dá uma atualizada no perfil, uma carinha melhor, ver o que dá para 
melhorar, em cada plataforma é uma coisa diferente, é uma plataforma que você 
usa, para vídeo é uma, para DVD é outra, para web é de outra, para internet é outra, 
isso é legal, você tem conhecimento maior, pode ser pequeno, mas você conhece 
várias coisas, ah, eu gostei dessa, então eu vou me ampliar nessa, ah eu gostei 
dessa então vou nessa. 

 
03  - Você acha que só o domínio da tecnologia é suficiente para que a EAD 

tenha bons resultados? 
Não, não, meu curso de graduação, por exemplo, é bacharel. Mas só que agora 

eles estão aumentando para três anos e meio, por causa da teoria, por que assim , 
não adianta saber mexer,no fotoshop, não adianta você saber as ferramentas, tem 
que saber compor as imagens, fazer a composição visual, tem toda uma teoria, logo 
na direita, etc, toda a teoria ela traz uma melhor organização para o usuário final. 
Então quando ele olha na tela ele pode ver um negócio que é bonito, mas que não 
chama a atenção, só é bonito. Tem que ser uma coisa que seja prático e que ele 
tenha interesse em usar, que é o que nós chamamos de designer. No Brasil ele 
ainda não é reconhecido, o profissional de designer, tem uma área, o profissional de 
designer, burocraticamente isso não existe, trabalham mais com a imagem, não com 
o entendimento, não tanto com o técnico, hoje com a tecnologia eles usam muito, 
muitos fazem na mão, um exemplo é o Holmer, que é um design conhecido, ele não 
usa computador, ele faz tudo na mão, ele tem um MAC, que é o melhor, mas ele só 
usa para finalizar, finaliza, grava o CD e manda para o cliente, faz tudo na mão, faz 
para o Brasil inteiro, às vezes ele manda direto para a gráfica, então assim a teoria é 
muito melhor que a prática, eu entro aqui como usuário, eu sei fazer uma aula muito 
boa, só não sei aplicar, dá dois meses de cursinho que ele fica bom, o problema é a 
teoria. 

 
04 – Você conhece o projeto político pedagógico da EAD? 
Olha o projeto mesmo eu conheço muito pouco, mas eu acabo conhecendo as 

partes que eu atuo, o porquê de certas coisas, como eu posso apoiar o projeto 
acadêmico, qual a intenção da Metodista, da EAD da Metodista, com o aluno, com o 
ensino, que não é simplesmente ganhar dinheiro, ou também não é ajudar os menos 
favorecidos, porque o curso é mais barato, não é essa a ideia, a ideia é dar outra 
graduação às vezes para a pessoa que não tem tempo, é dar a primeira graduação 
para quem que não tem como fazer, tem dinheiro, assim uma pessoa que está no 
mercado, que ela pode vencer, mas hoje ela está numa situação que ela trabalha 
muitas horas, ou em dois empregos, e surge a oportunidade para ela subir, se ela 
subir ela larga o emprego, melhora o trabalho e diminui as horas de trabalho, ela vai 
subir de cargo, ela vai precisar de um curso de graduação, como é que ela vai fazer 
uma graduação com o tempo que ela tem hoje, não faz, então ela pega o dinheiro ou 
então a empresa paga, eu sei porque eu trabalhei no suporte e tinha muita gente 
que pedia o comprovante para a empresa pagar, a empresa pagava o curso, vou 
fazer a Metodista porque parece que é legal, ai durante o curso ou no final, você 
escuta “é muito legal estudar com vocês, lalalala. Se é um negócio ruim como é que 
o cara está aprendendo tanto, não é igual ao curso normal, mas aqui ele aprende 
mais, porque aqui você não tem aquele professor que enrola, porque aqui você tem 
o pessoal que olha o pedagógico, que olha todo o conteúdo do professor, e analisa 
isso e pede alterações para ele, então se ele fizer alguma bobagem, que às vezes 
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acontece, tem alguém para corrigir, então o que vai para o aluno é um material muito 
pesado, muito denso que vai pra ele, é um material muito grande, no presencial, o 
professor não está legal, mas aqui se o professor não está legal a gene repõe com 
outra aula aqui, sempre ele vai ter aquele curso bom. 

 
05  - Você conhece o funcionamento dos processos operacionais da EAD?  
Sim , conheço. 
 
06  - Você aprimora seus conhecimentos com os outros profissionais da 

EAD? 
Com certeza, sim, aqui para você troca uma ideia. Quando eu entrei, o pessoal 

aqui do estúdio tinham uma deficiência com uma telinha chamada DC, é aquela 
telinha que aparece em baixo, onde você escreve uma notícia, uma informação. 
Então em vez do professor ficar falando o nome do site ele simplesmente coloca no 
DC, assim se o professor quer colocar o nome de uma pessoa, ele não precisa falar, 
ele coloca no DC. Isso é uma facilidade legal que ele pode fazer, então eles 
chegaram para o pessoal de mídia para ver o que poderia fazer, ai eu fui olhar a 
parte de configurações, o sistema, ai eu entrei no sistema, olhei a programação, e 
pensei , eu acho que eu conheço isso daqui, aí eu entrei na internet, pesquisei e 
coloquei funcionando, e agora aparece , parece tele-jornal, então é uma coisa que 
eu nunca tinha feito. Aí aprendi a mexer no discartex, que é o sistema que manda as 
aulas para o satélite, aprendi um pouquinho do estúdio, cheguei a mexer um pouco 
com os equipamentos lá, uma coisa que não tem nada a ver com o meu trabalho, e 
aprendi com o pessoal do estúdio a mexer com o vídeo, só que assim , tinha aquele 
problema, o professor falava uma coisa, o pessoal falava outra, quer dizer era a 
mesma coisa, mas era diferente o professor falando direto para quem vai mexer, 
então nós buscamos este conhecimento e agora nós aprendemos também a fazer 
vídeo, a gente tem que fazer um trabalho de inclusão pedagógica para os alunos, 
tem que ter vídeo, não tem problema, nós fazemos, então, tudo assim, você vai 
aprendendo, você vai pesquisar, aprimora isso e vai fazendo.  

 
07 - Na sua opinião é fácil para o aluno fazer um curso na modalidade EAD? 
É fácil, mas ele precisa de empenho, se ele não se empenhar, ele achar que vai 

cair no colo dele ele não vai ter um aproveitamento bom, por exemplo, tem uma 
defasagem com informática, ele não sabe direito como que mexe, então ele tem que 
ir atrás, os polos estão preparados para isso, normalmente os monitores são 
profissionais de informática, então tem todo o aparato, se ele precisa de alguma 
coisa pedagógica é só ele ligar, ele recebe um CD com todas as informações 
pedagógicas para ele, tem um explicativo sobre o Word, sobre o Excel, como ele se 
defender de spam, de vírus, tudo mais, é tudo muito explicadinho, muito didático, 
tem muitas coisas na internet, que os próprios órgãos públicos liberam, eles deixam 
para qualquer pessoa ver. Só que as pessoas não sabem procurar. Como ele é um 
conteúdo liberado, a gente incorporou isso no CD, é uma informação digital-
pedagógica, pedagógica que ensina como ele deve proceder nas aulas, digital, que 
ensino como ele mexe no arquivo, cada vez tem mais coisa, tem alguns polos que já 
utilizam o BR-office, que é muito parecido com ao Office da Microsoft, só que o 
pessoal olha e já vê que é diferente a cara, mas ele é muito parecido na utilização, 
não sabe como fazer, então a gente fez uma aula para explicar como usa, porque 
ele é gratuito, então em vez de comprar o Office, alguns polos usam esse, eles 
colocam liberado, que é gratuito, e é a mesma coisa. A verdade é que ele não 
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precisa correr muito atrás, é só ligar no 0800 e pronto, ela vai ter a informação, a 
orientação, agora tem aluno que liga na última hora, aí, a gente não faz milagre, não 
tem como ajudar, mas mesmo assim a gente tenta, só alguns fazem isso, a maioria 
liga antes. 
 

08 - Quando ocorre um erro em seu trabalho, qual é a sua preocupação?Por 
quê? 

Uma boa foi ontem, eu mandei um link para os alunos e ela desabilitou em outro 
site em um outro provedor, só que eu fui puxar o artigo e apareceu, era parecido o 
nome, só que não era o mesmo, bom ai foi, depois vieram, “Tem certeza que é este, 
não é esse o nome”? “O nome é, mas não é esse o artigo”, aí eu fui atrás, ai eu falei 
com o coordenador do curso, ele tinha o artigo, era do professor, mas o coordenador 
puxou para ele, “não, eu tenho isso”, então ele me passou, pedi desculpa pra todo 
mundo, a empresa tirou o site do ar, e tal, mas deu tudo certo, mas geralmente é 
assim, se deu certo tudo bem, então quer dizer, geralmente eu corra atrás para 
corrigir, no começo dá o frio na barriga, mas se o leite derramou você tem que correr 
pegar o pano e limpar, não que você vai recuperar o leite, mas você tem que limpar, 
não pode deixar tudo sujo 

 
09 - Você costuma ter seu trabalho criticado por outro colaborador? 

Quando acontece, como você se sente? 
Geralmente com colegas do trabalho, da mesma função é difícil ter uma coisa 

negativa, uma crítica mesmo, agora geralmente vem do superior, assim, eu acho 
que toda crítica é bem vinda, até a negativa, porque você sabe lidar com a pessoa e 
consegue filtrar, também não pode deitar e chorar, ai meu Deus, a gente vê, a 
pessoa sabe o que ela está falando?  Porque ás vezes ela fala assim, mas não 
ficaria mais bonito o logo azul? Ficaria, só que tem um amarelinho na Metodista, não 
pode ser só azul, ah, então não pode ser verdinho? Então a identidade visual é azul, 
ficaria mais bonito, pode até ser, mas e a identidade da instituição, é a mesma coisa 
que tirar o vermelho da Coca-cola e colocar roxo! Tirar o vermelho da Coca-cola? 
Não dá, então tem certas coisas que não dá para mudar, às vezes o professor quer 
de um jeito, mas o servidor não suporta, como que a gente faz, a gente adapta, ah, 
mas o site do Youtube faz, mas só de propaganda o site gira milhões, só de 
propaganda, eles tem dinheiro para comprar o servidor que eles quiserem, até o 
próprio servidor, e aí dá para colocar tudo, o nosso é outro tipo de servidor, não dá 
pra colocar tudo, então às vezes não é interessante para nós comprarmos um 
servidor gigantesco só para sanar um errinho que a gente pode consertar aqui, 
lógico toda hora a gente tem que consertar é uma coisa, agora uma vez colocou 
uma coisinha diferente, que tem uma comparação com a internet, a gente nunca 
coloca uma coisa que é inacessível, e essa acessibilidade está atrelada a cultura, 
então se a cultura do cara é azul, a gente vai continuar azul, a partir do momento 
que ele saiu do azul foi para outro tipo de link, a gente começa a mudar, por quê? 
Porque é padrão, esse padrão mudou, então a gente também começa a mudar, 
lógico a gente começa sutilmente, a gente vai criando uma identidade, muitas vezes 
a gente releva, outras vezes a gente faz política da boa vizinhança, a gente vai 
tentar falar, a gente ta mudando a visão e a gente vai falando, é legal quando a 
gente tem um feedback legal e a pessoa também está aberta a mudar. 

 
10 - Como você se sente quando tem que fazer uma crítica ao seu 

colaborador? 
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Aí é ruim, principalmente quando você vê que a coisa realmente não ficou legal, 
você já conhece, você já sabe como é, não é só aquela coisa ah eu não acho legal, 
é uma coisa básica do designer, se você não gosta de moto, você não vai gostar de 
um site de moto, mas quem gosta vai achar o site perfeito, então não tem o ruim, é 
só uma questão de cultura, de gosto, então você tem que deixar seu gosto de lado, 
você tem que ver o que é melhor para a instituição, porque ela já tem uma 
identidade, dentro de um contexto, então o que a gente faz, é , então “você acha 
legal fazer tal coisa?” “que você acha se fizesse assim, você dá uma dica, que você 
acha que está parecido com o logo da Metodista, então a pessoa já saca,” Ah é!”“, 
você não precisa falar diretamente, então vai sugerindo, vai brincando, quando é 
para falar sério a gente fala, tipo uma reunião, quando você tem que pontuar, você 
pontua, agora quando a pessoa pergunta, se ela está me perguntando ela já está 
preparada, agora eu olhar é falar que não está legal, você tenta conversar e fala. 
Agora quando alguém vem perguntar : “O que você acha desse site?” Aí eu vou 
pontuar, vou ser profissional, vou usar o que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu 
sei, minha vivência, então eu vou pontuar esse, esse, esse, lógico da melhor 
maneira possível, vou sempre falar que não está legal e porque, como fiaria melhor, 
trazer uma solução, porque criticar é fácil, agora é trazer a solução. 

 
11 - Como você se sente tendo que expor seu trabalho frequentemente a 

outro colaborador? 
Ah eu acho que eu acostumei, na época do colégio, como era publicidade, você 

tinha que se expor toda hora, você fazia os trabalhos e tinha que colocar no corredor 
com seu nome, tudo vinha com seu nome, na época eu ficava meio apreensivo, 
agora eu penso assim, será que vai dar certo, o que será que vão achar?  

 
12 - Você procura na comunicação com seus colegas de trabalho o que lhe 

falta ou o que lhe completa? Você procura se aperfeiçoar sozinho? 
Eu, geralmente a gente sempre se conversa, para cada um dar a informação que 

tem e receber do outro, se eu sei, eu vou passar e ela vai aprender e se ela sabe ela 
vai me passar e eu vou aprender e a hora que der um pepino todos vão saber 
resolver. A aula é ao vivo, sempre aparece um problema e a gente sempre sai para 
resolver. 

 
13 - No espaço organizacional desta instituição são estimulados espaços 

reflexivos para aprimorar as relações entre os colaboradores e os 
processos criativos individuais? 

É, aqui não tem um espaço específico, mas o ambiente aqui é muito legal, 
acontece pouco aqui, porque o que nós fazemos nós já estamos fazendo a algum 
tempo, você não precisa mais estar criando, é uma coisa padrão, então quando a 
gente está fazendo uma animação, ou colocando alguma coisa na internet, todo 
mundo senta na frente do computador, faz uma rodinha, “e a aí, como que vai ser”? 
Aí sai piada, sai besteira, saí desenho torto, nossa isso parece tal pessoa, isso 
estimula a imaginação, quanto mais você brinca, mais você fica solto, e aí sai a 
ideia, opa, isso é legal, você vai jogando coisas, uma hora, “olha, pode crer, é isso, 
vai ficar legal”, então de uma brincadeira sai, e aqui é um espaço muito bem 
planejado, eu sei o quanto é legal um lugar específico para criação, eu já vi um lugar 
que é um jardim japonês com uns pufes no chão, aqui tem uma liberdade legal, até 
porque os superiores, o próprio pró-reitor, que vem brinca, conversa, traz uma bala, 
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“engorda aí, engorda aí”, é legal, quando ele chega a gente já fala, aí vem piada, 
mas quando chega na reunião agente sabe que é diferente, ele sabe separar. 

 
14 - Você procura compreender as pessoas em suas atitudes e 

comportamentos? 
Eu tento, a gente tem que aprender a ouvir, eu ainda falo mais que ouça, mas a 

gente tem que aprender a ouvir e entender, porque às vezes uma pessoa fala uma 
palavra ríspida com você, mas não é com você, é que aquela pessoa não está legal, 
não adianta você chegar para a pessoa, não é nem nada, a uma palavra de apoio, 
mas se você não é amigo, às vezes a pessoa não quer uma palavra de apoio, então 
é assim, se ela tiver alguma coisa você deixa aberto, se ela quiser conversar você 
deixa aberto, se não,  simplesmente ah, não, ela não está legal, se você tem que 
resolver algo com ela, você vai propor,  “e ai, vamos fazer aquilo?”, e depois no dia 
seguinte você tenta falar, e a própria pessoa vai falar , olha eu não tava legal, eu 
vejo por mim, quando eu não estou legal eu já falo, olha eu não estou legal. 
 

15 - Você se sensibiliza pelo trabalho ou comportamento de seus 
companheiros de trabalho? 

Sim, assim, sempre preocupado se alguma pessoa precisa de alguma coisa, se 
eu posso ajudar, meu pai é muito assim, se alguém me procura eu sempre procura 
ajudar, se eu estou muito ocupado eu falo pra pessoa vir depois, ou às vezes eu 
encaixo, às vezes não dá para explicar, aí eu faço e explico depois, de manhã por 
exemplo é mais sossegado, eu sempre procuro ajudar, porque com certeza se eu 
aprendi é porque alguém me ajudou, a parte técnica mesmo, como que eu faço isso, 
às vezes eu não sei, mas aí eu vou lá, e a gente acaba aprendendo junto, e quando 
eu tiver um problema eu já vou saber fazer. 
 

16 - Para você as atividades são planejadas e decididas em grupo? 
Sim, sempre em grupo, quase tudo que eu faço eu sempre peço uma dica, 

mesmo que não envolva outra pessoa, faz lá o marketing, algumas horas, tenta 
colocar vermelho, “ah e se colocar a bolinha amarela, isso, a bolinha amarela, 
fechou”, então já vem a criação, vem passou, você sempre complementa. 
 

17 - Quando você encontra algum tipo de problema para desenvolver nas 
suas atividades a quem você recorre? 
Ah depende do problema, se for técnico eu recorro ao Google, geralmente é em 

grupo também, eu recorro ao superior, olha o que é melhor fazer?  Se eu encontro 
problema pedagógico, eu não conheço plenamente a estrutura da EAD, então às 
vezes o que eu faço pedagogicamente está errado, pedagogicamente, eu não sou 
pedagogo, então eu não sei como apresentar aos alunos, inicialmente seria uma 
apresentação organizacional da metodista, o institucional, segundo o pedagógico, às 
vezes tem que reestruturar todo, então eu vou falar com a Cristina, com a Rita, com 
a Juliana, então elas que deram tudo, toda hora eu ia falar com ela, colocava uma 
vírgula, e aí tá legal? Colocava um ícone, e aí ficou bom? Então eu fui aprendendo, 
agora, menos, mais no começo eu ia toda hora lá. 
 18 - Qual a importância de uma comunicação efetiva entre os profissionais 
de EAD? E você acha que aqui acontece?   

Acontece, todo lugar tem o seu defeito, mas eu acho que aqui acontece muito 
mais do que em outros lugares, normalmente você tem uma comunicação dentro 
dos setores, não entre os setores, e aqui eu sinto que isso está existindo. 
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19 - Você acha que no trabalho aqui na EAD às vezes se dá muita 
importância a atitudes ou fatos pouco relevantes? 
Algumas vezes, às vezes a gente fica muito preocupado com os departamentos 

que prestam suporte para nós, às vezes quem empresta os professores para nós 
são as outras faculdades, quem tem o controle sobre estas disciplinas, estas aulas 
são as outras faculdades, nós prestamos serviço ao todo da EAD, mas não temos 
total controle sobre estes professores e coordenadores, então a gente fica meio 
assim e às vezes fica uma coisa assim ... Mas não é relevante, às vezes não é 
preciso trazer a tona, mas as pessoas trazem. Isso atrapalha um pouco porque você 
já começa a pensar no problema que aquilo vai causar, ah, mais ai até ir, até voltar, 
já tem uma cultura que eu acho que é errado, mas é uma cultura que a gente está 
tentando melhorar. Até essa reunião que nós tivemos agora foi para isso. 
 

20 - Que importância você atribui ao seu trabalho no contexto global do 
funcionamento da EAD? 
Eu acho que, aqui nós somos divulgadores, mais ou menos, quem faz o controle 

são os professores, coordenadores, a assessoria pedagógica, que montam todo o 
conteúdo, mas como passa isso é a produção quem faz, é a produção que manda, a 
equipe, que faz isso ser visualizado, só veem a teleaula se a gente faz do jeito certo 
para ser vinculado, só vê o vídeo se nos transformarmos o vídeo e colocá-lo na 
internet no link certo do jeito certo, e tal, e eles só tem os materiais a mais como os 
podcast se nós disponibilizamos isso, se nós damos este conteúdo a mais para ele, 
porque o básico que o professor faz é a teleaula, em cima da teleaula, do projeto da 
teleaula, com base na teleaula, ele pode pegar os outros materiais com base 
naquela outra teleaula que ele fez, então tem muito professor que usa cinco slides 
para fazer um breezze, muito legal, muito bem elaborado, mas ele pega exatamente 
o mesmo, porque ele quer salientar um ponto daquele tempo que ele passou, e ele 
pega aquele ponto e discursa sobre ele, pode ser do jeito que ele quer, ou em cima 
de uma teleaula uma determinada aula, como por exemplo uma aula de letras, que 
foi sobre nacionalidades e tal e a professora ia passar e ela fez um postcat, e uma 
das tutoras ela fala espanhol e tudo mais. 

 
21 - Você acha que as interações que se estabelecem entre os 
colaboradores da EAD são imprescindíveis para os seus resultados.  
São pra você colocar alguma coisa na internet, algum conteúdo, para você fazer 

uma aula, digitar um texto que vai ser publicado para um aluno, não é uma só 
pessoa que faz, são várias, pessoas, professores, analistas pedagógicas analisam o 
texto e a gente publica, converte em PDF, coloca num link bonitinho para o aluno, 
então quer dizer nunca é só uma pessoa, nada é uma só pessoa, se o material é um 
pouco mais complexo, todo mundo interage, para colocar aquela aula na internet, 
para fazer um vídeo na internet , como é que a gente vai fazer, todo mundo senta, 
fecho, fecho, ai todo mundo toca sozinho, mas num primeiro momento e aquilo que 
eu falei, senta todo mundo, ai rola a brincadeira, ai vem as ideias e sai, aí cada um 
fica com uma parte, um faz um layout legal, outro monta os elementos, então ele 
monta o esqueleto que vai ser, tá feito um projeto, todo o processo da educação a 
distância é em grupo, nada é individual. 
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22 - Você tem ideia de quantas horas o professor temático demora para 
preparar uma teleaula? 
Em média, tenho de alguns processos, os professores chegam a falar, se ele 

quiser fazer aquela aula, se ele colocar imagem, vídeo, quando ele vem com 
imagem, vídeo e pede para escanear, ele vem com um material. Agora quando ele 
já tem o conteúdo preparado, é como o professor Jaime, ele dá aula no Power 
pPoint no presencial, muita coisa ele só muda, o que precisa salientar, coloca uma 
coisa a mais e manda, tem muita coisa que já está preparada. Eu acho que para 
preparar uma aula legal ele leva seis a oito horas . Para colocar o vídeo, o professor 
manda o trecho e o estúdio coloca. Ele dá um exemplo de DVD que está lá, ela 
manda os minutos que quer, o pedaço, às vezes os meninos tem que ler o vídeo 
inteiro para localizar a parte que o professor quer. Quando o professor está perto é 
muito mais fácil, porque ele já localiza o pedaço que ele quer. Por exemplo, tem 
vídeo que a gente não consegue converter, porque tem codec, codificação diferente, 
então alguns computadores têm esse codec, então ele abre, tem computadores que 
abre o som e não abre o vídeo, então pera aí eu começo a pesquisar e tento achar 
soluções, e às vezes a solução é o mais simples. Quando eu entrei aqui eu achava 
que eu sabia fazer Power Point, agora eu sei que eu sei fazer Power Point, é uma 
ferramenta e tanto. 
 
 

Coordenador de equipe de produção G 

 
01 - Qual sua formação acadêmica? 
Minha formação é em ciências da computação aqui na Instituição mesmo, agora 

eu quero fazer o curso de mestrado em administração. 
 
02 - Qual seu percurso profissional até aqui? 
 Então, inicialmente eu trabalhava como webdesigner, eu fazia os cursos, só 

tinha eu, aí depois ela foi crescendo e agora eu sou coordenador das pessoas que 
fazem todo o conteúdo dos cursos da Educação a Distância: Power Point, 
animação,etc. 

 
03  - Você acha que só o domínio da tecnologia é suficiente para que a EAD 

tenha bons resultados? 
Eu acho que não, eu acho que aliado à tecnologia ela tem que ter uma questão 

de avaliar o tempo dela. Em EAD tem essa coisa de você fazer no tempo disponível, 
mas fazer nesse tempo se você não fizer neste tempo, você acaba fazendo tudo 
junto e você acaba não acompanhando. È por isso que muitas pessoas páram de 
fazer o curso, porque acham que vai dar tempo de fazer naquele tempo e depois vê 
que é muita coisa, então eu acho que aliado à tecnologia a questão da organização 
é importante.  

 
04  - Você aprimora seus conhecimentos com os outros profissionais da 

EAD? 
Eu acho que sim. O Carlos e o Jonathan e o pró-reitor, são pessoas que acabam 

te elevando, te subindo, te estimulando a fazer outras coisas, um é doutor, outro é 
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mestre, outro está fazendo o doutorado, trabalhando com pessoas com este 
patamar, acaba te estimulando para você melhorar. 

 
05 - Em sua opinião é fácil para o aluno fazer um curso na modalidade 

EAD? 
Não, acho difícil, mais é a questão da disciplina, ainda mais a nossa proposta 

que é uma proposta séria Eu acho que se o aluno tiver esse pensamento ele vai se 
dar mal, não é fácil não, se olharmos nosso conteúdo acho que a gente passa até 
mais coisa do que no presencial, tudo bem que ele pode pegar de outra pessoa, que 
nós não estamos vendo, mas se ele quiser, ele pode burlar. Mas se ele quiser fazer 
não vai ser fácil não. 

 
06 - Quando ocorre um erro em seu trabalho, qual é a sua preocupação? 

Por quê? 
É de resolver imediato. Os impactos não são tão grandes, isso facilita, é sobre o 

aluno, mas a gente resolve, pede para ele esperar um pouco e resolvemos. 
 
07 - Como você se sente quando tem que fazer uma critica ao seu 

colaborador? 
Sinto-me mal, mas eu faço, porque conversando a gente vai se entendendo. A 

gente tem que criticar, porque você está trabalhando com a pessoa, porque 
criticando a pessoa não vai errar de novo não é. 

 
08 - No espaço organizacional desta instituição são estimulados espaços 

reflexivos para aprimorar as relações entre os colaboradores e os processos 
criativos individuais?  

Não eu não sei, eu desconheço. 
 
09 - Você procura compreender as pessoas em suas atitudes e 

comportamentos? 
Tento, o máximo possível, mas às vezes a gente não consegue, tem 

comportamentos que a gente tem que relevar, mas a gente tenta até na medida. 
 
10 - Você se sensibiliza pelo trabalho ou comportamento de seus 

companheiros de trabalho? 
Sensibilizo-me, acho que isso é importante também. 
 
11 - Para você as atividades são planejadas e decididas em grupo? 
São, pelo menos aqui a gente faz tudo organizado com o Carlos que é o gerente 

e com o aval do pró-reitor. A gente faz tudo organizado para todo mundo saber o 
que está acontecendo.  

 
12 - Quando você encontra algum tipo de problema para desenvolver nas 
suas atividades a quem você recorre?  
Ou o Carlos ou o Pró-reitor, a atitude é sempre sentar e conversar para resolver 
os problemas, com quaisquer áreas envolvidas. 
  
13 - Qual a importância de uma comunicação efetiva entre os profissionais 
de EAD? E você acha que aqui acontece?   
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      Eu acho que é muito importante ter a comunicação e eu acho que às vezes não 
acontece. Eu acho que acontecem alguns problemas por falta de comunicação. 
Como nosso processo é muito novo, às vezes eu até compreendo essa falta de 
comunicação, porque as coisas, crescem alunos, crescem professores, funcionários, 
e às vezes a gente deixa um ou outro ponto escapar, ela falta em geral, sempre tem 
algum problema, e eu acho que isso deve ser comum em áreas que crescem como 
a EAD, não é um problemão, por ser problema vamos conversar e tentar resolver.  
 

14 - Você acha que no trabalho aqui na EAD às vezes se dá muita 
importância a atitudes ou fatos pouco relevantes? 

Eu acho que às vezes acontece; às vezes a coisa é pequena e fazem um 
vendaval. Eu acho isso ruim, mas são coisas que acontecem e eu não tenho 
autoridade para mudar, eu não posso fazer muita coisa, às vezes as coisas 
fogem do nosso controle, e às vezes as pessoas fazem um carnaval mesmo, que 
não necessitaria. 

 
15 - Que importância você atribui ao seu trabalho no contexto global do 

funcionamento da EAD? 
Eu tenho que falar que é importante, não é?. Eu acho que no começo quando a 

gente não sabia muito, porque hoje nos já temos dois anos, a gente já faz mais ou 
menos direito, e no começo era mais complicado. Eu lembro que o pró-reitor chegou 
e me disse: “você vai ficar à noite para resolver todos os problemas”, antes, não 
diminuindo a importância, mas antes era mais complicado. Hoje também eu resolvo 
problemas semelhantes, mas hoje eu já tenho uma estrutura que está sendo 
construída. Iriam ter coisa que iriam tomar outros caminhos. Tem momentos que 
você tem que tomar decisões para as coisas acontecerem. Às vezes esta decisão é 
uma combinação minha com o coordenador, com o tutor, para resolver os 
problemas, eu em conjunto com os coordenadores resolvemos todos os problemas, 
eu seria a peça da EAD junto com o coordenador, é assim para a EAD. Eu seria a 
pessoa que poderia falar alguma coisa.  

 
16- Você acha que as interações que se estabelecem entre os 

colaboradores da EAD são imprescindíveis para os seus resultados? 
São, são imprescindíveis, acho que deveria haver mais interações ainda.  
 
17 – Para que as interações ocorram com qualidade nos processos de 

EAD, quais os requisitos que você acha indispensáveis para cada 
colaborador? E no ponto de vista da instituição? 

Compreensão do processo é o mais importante. Respeitarem os prazos.  Se 
eles fizessem o mesmo pra gente que eles fazem no presencial, é uma coisa que a 
gente acabou identificando aqui, você faz o material com antecedência, prepara 
melhor, fica muito melhor. 

 
18 - Qual o tempo que o professor demora em fazer a teleaula? 
Varia bastante; se ele quiser fazer bem, demora bastante, a teleaula é muito 

mais referencial, envolve vídeo, imagens. 
 
19 - Eles são obrigados a colocar determinadas coisas na aula? 
Não, a gente faz sugestões, de quando a gente começou às aulas hoje estão 
muito melhores, depois que ele conquistou um padrão dificilmente ele volta 
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atrás. Houve uma evolução para melhor difícil ele voltar atrás. Os professores se 
estimulam em fazer uma coisa mais caprichada? Alguns. Tem professores de 
todos os tipos.  Alguns insistem em fazer sempre a mesma coisa. Existe 
comparação, mas muitos persistem na aula convencional. São pessoas e temos 
que ter muito tato para tratar.   
 
20 - Como é a relação entre os colaboradores frente às necessidades do 

trabalho colaborativo? Você tem dificuldades em gerenciar estas relações? 
Não é um setor bem tranquilo, pela figura do pró-reitor que deixa às pessoas 

bem tranquilas, em outros setores externos a coisa muda um pouco, mas aqui na 
EAD é tranquilo. Todo mundo colabora com todo mundo. Às vezes a gente tem um 
ou outro problema com o professor, às vezes encontra um pensamento presencial, 
ele fala que a gente fica cobrando muito ele, mas nada assim que saia porrada.  

 
21- A forma como os colaboradores se comunicam é satisfatória? Atende 

às necessidades da EAD? 
Atende. 
 

22 - Você acha que existe uma espécie de competitividade entre os 
grupos de colaboradores?  

Eu acho que não, se tiver, não ficou nítido ainda. 
 
23-  Quando ocorrem desencontros na comunicação como você reage? 
Vai lá conversa e resolve. 
 
24 - Quais resistências, descompassos e mal-entendidos que mais 

prejudicam as relações interpessoais na EAD 
No nosso caso aqui é o fato de entender como funciona; às vezes ele entende, 

mas não compreende. Nosso processo aqui o aluno necessita do material antes, 
pra ele imprimir e tudo mais. A gente cobra quase um mês antes o material, então 
eu vejo resistência e desconforto com eles, em relação aos prazos. A gente cobra 
prazo para entregar o guia, as provas, as aulas, as atividades, é mais com os 
professores, os coordenadores entendem um pouco. Quando eles não entregam eu 
faço o contato, às vezes é o próprio pró-reitor junto com os coordenadores, até hoje 
não houve maiores problemas, o máximo é não disponibilizar na data correta, mas a 
gente coloca em outra data e sempre justifica para o aluno. 

 

ENTREVISTA COLABORADORA H 

 
01 - Qual sua formação acadêmica? 
Graduanda em Publicidade 
 
02 - Qual seu percurso profissional até aqui? 
Antes eu trabalhava numa escola de fotografia, depois fui trabalhar na agência 

da Metodista como voluntária. Depois eu vim para o atendimento on-line e depois eu 
passei para a assistente de coordenação pedagógica. 

 
03 - Você acha que só o domínio da tecnologia é suficiente para que a EAD 

tenha bons resultados? 
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Não, é um complemento da tecnologia, mas primeiro tem que ter as pessoas 
atrás disso. O principal são as pessoas depois a tecnologia complementa. A gente 
precisa da colaboração de todo mundo, de pessoas empenhadas em aprender, 
senão a tecnologia não tem funcionalidade se não tiver o domínio humano também.  

04– Você conhece o projeto político pedagógico da EAD? 
Conheço 
 
05  - Você conhece o funcionamento dos processos operacionais da EAD?  
Conheço 
 
06  - Você aprimora seus conhecimentos com os outros profissionais da 

EAD? 
Com certeza, tanto a parte profissional como pessoal. Até de outras áreas, a 

comunicação aqui é essencial, acho que é o setor que mais conversa, então tem o 
pessoal de pedagogia eu me adéquo, aprendo. Às vezes de outro curso, de RH, 
também, fica todo mundo conversando ao mesmo tempo para todo mundo interagir 
e aprender um com o outro, não tem nenhum conhecimento isolado, todo mundo 
compartilha tudo. Um exemplo, um dia eu errei um negócio de RH, o coordenador 
sentou comigo e me explicou passo-a-passo como eu teria que fazer, então não é 
aquela coisa isolada, onde você já é escorraçado. Todo mundo compartilha tudo, 
isso é bacana, porque tudo isso aqui é novo, está em andamento, ninguém sabe ao 
certo o vai ser a EAD, só vai ter daqui uns anos quando a turma de bacharel se 
formar, antes disso não tem como, ninguém saber como vai ser.   

 
07 - Em sua opinião é fácil para o aluno fazer um curso na modalidade 

EAD? 
Não, porque eu que faço presencial, não conseguiria fazer um curso em EAD. 

Uma que eu acho que é a obrigação de ter que estar em sala de aula, mais ainda 
adequar sua rotina para você fazer as tarefas, no presencial você tem aquela 
obrigatoriedade de ir para a aula e voltar. Na EAD não, você vai uma vez por 
semana, você precisa ser o dobro de responsável para se adequar, criar uma rotina, 
criar horário para você estudar, você não tem a faculdade todo dia, você tem uma 
vez por semana e isso é mais difícil. Se você não for responsável, aplicado, os 
outros dias você fica sem estudo, você não vai conseguir uma boa formação, acho 
mais difícil, tem que ter muita vontade, muita disciplina. No presencial você vai 
levando, você tem tudo perto, e na EAD, ele tem que correr atrás do livro, ele tem 
que corre atrás do professor para tirar dúvida, ele precisa entrar no SIGA todo dia, 
ele precisa estar atento, ele tem que ser muito mais pró-ativo do que no presencial, 
eu não conseguiria, eu prefiro o presencial. 
 

08 - Quando ocorre um erro em seu trabalho, qual é a sua preocupação? 
Por quê? 

A minha maior preocupação é que o meu erro é muito fácil de achar quem errou.  
Meu erro replica para 3000 pessoas, o que estas pessoas estão vendo e eu errei, 
qual a consequência que isso vai ter para elas. A principal é não atrapalhar ninguém, 
ninguém precisa ser vítima do meu erro, mas quando eu erro é fácil ver que eu errei, 
porque tudo que eu faço tem meu nome. Se eu erro, eu prejudico diretamente mais 
de 3000 pessoas, então minha maior preocupação são as pessoas, eu não quero 
atrapalhar o estudo delas, ou passar uma imagem de irresponsabilidade no meu 
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trabalho, todo mundo erra, mas aqui todo mundo vê seu erro, é inevitável quando 
você erra.  

 
09 – Você costuma ter seu trabalho criticado por outro colaborador? 

Quando acontece, como você se sente? 
Diretamente nunca ninguém conversou comigo, não gostei de sua atitude, 

alguma coisa assim, mas de maneira indireta, você faz alguma coisa, aí alguém olha 
de uma forma, fala de alguma forma que não precisa ser verbal, na hora eu não me 
importo, porque eu acho que estou fazendo o meu melhor e vou continuar fazendo, 
até que a pessoa mesmo venha falar diretamente comigo e venha me convencer de 
que eu estou fazendo errado mesmo. Essas insinuações não vem dos superiores, 
então não tem problema em não gostar do que eu faço, porque também ninguém é 
igual, às vezes uma pessoa age de um jeito e a outra age de outra, mas isso não 
significa que eu estou fazendo errado, ele não gosta do meu jeito de fazer, mas ele 
não é meu superior para fazer qualquer tipo de coisa. Mesmo que ele conversasse 
comigo alguma coisa, não tem como modificar algumas coisas, não vou mudar meu 
perfil de trabalho, meu perfil de tratar com as pessoas por conta de agradar um, eu 
tenho que agradar quem eu estou servindo, o professor, o coordenador, o aluno. 
Não sirvo diretamente o meu chefe, ele precisa estar contente com o meu trabalho, 
mas quem tem a consequência direta do meu trabalho são os professores, os outros 
estão criticando, eu não me importo, eu só iria ficar chateada se fosse o professor, o 
coordenador ou um tutor, ai sim, mas se forem os outros eu não me importo. Eu só 
tenho que agradar a eles.  

 
10 – Como você se sente quando tem que fazer uma critica ao seu 

colaborador? 
Eu nunca tive uma critica diretamente, acho que nem é critica, mas mais como 

sugestão, com um ar de contribuição, olha assim vai ficar legal, porque você não faz 
igual, eu fiz e deu certo, você não precisa mostrar que ele está errado, mas mostrar 
de que de outra maneira vai ficar melhor do que ele já fez, o dele está bom, mas vai 
ficar melhor ainda, acho que sugestão, não crítica, eu não tenho formação nenhuma, 
então se eu vou falar para algum professor, alguma coisa, ele está num degrau 
acima de mim, então ele pode duvidar do que eu estou falando, mas se eu chegar 
com um tom diferente eu posso falar o que eu quiser, mas a maneira que eu falo, 
então eu nunca critiquei, você sugere, manda assim, deixa eu te mostrar um plano 
de trabalho que um outro professor mandou, assim não dá problema, porque aluno o 
senhor sabe como é que é, não jogar a culpa para ele, mas mostrar o que 
aconteceu, eu acho melhor do que criticar ou passar para alguém, sempre sugerir 
por exemplos, exemplificar a situação, aí eles fazem do jeito que a gente pede. 

 
11 - Como você se sente tendo que expor seu trabalho frequentemente a 

outro colaborador? 
Ah eu não me sinto incomodada, eu gosto que todo mundo participe do que eu 

estou fazendo, não é um trabalho isolado, às vezes eu penso, eu fico mais tempo 
aqui e me dedico mais aqui do que outra atividade no meu dia-a-dia, se as pessoas 
não souberem o que eu estou fazendo, as pessoas vão perguntar o que será que ela 
faz aqui? É legal todo estar participando, vendo, sugerindo, agregando, e comunicar 
todo mundo que é uma equipe, tem que estar todo mundo junto, trabalhar individual 
não dá certo, quanto mais gente tiver participando melhor ainda, meu computador 
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fica ligado, não tem problema nenhum alguém acessar, o que é meu aqui é de todo 
mundo, nenhuma coisa é individualizada, nem tem discriminação de nada. 

 
12 - Você procura na comunicação com seus colegas de trabalho o que lhe 

falta ou o que lhe completa? Você procura se aperfeiçoar sozinho? 
Depende da situação. Tem coisas que eu fiz de uma forma e percebi que eu 

poderia ter feito de maneira diferente, isso requer um pouco mais de conhecimento, 
da outra vez eu fiz assim, melhor da próxima vez eu fazer diferente, mas eu sempre 
peço ajuda pra alguém, se eu tenho alguma dúvida, ou como eu deveria ter feito, 
normalmente eu sempre corro na Cristina, ela é um referencial, e o Bernardo 
também admiro muito ele como profissional, ele é muito pró-ativo, ele e a Cristina, 
“como que isso está?”, “está lega”l, mas eu sempre recorro pra eles, primeiro eu 
tento sozinha, depois eu exponho para eles, mas normalmente eu tento sozinha. 

 
13 – No espaço organizacional desta instituição são estimulados espaços 

reflexivos para aprimorar as relações entre os colaboradores e os 
processos criativos individuais? 

Acho que não, acho que falta isso, porque a gente se dedica mais tempo ao 
trabalho, a fazer pra todo mundo mas entre a gente a gente não faz nada, falta 
colaboração de outros setores que trabalham com a gente, falta colaboração para o 
colega do lado, porque a gente tem muito trabalho, tem pouca gente ainda, mais 
estrutura física, a gente precisa de mais espaço, e a gente não tem tempo, então 
vamos fazer uma reunião para discutir nova ideias, novos projetos, mas a gente não 
tem tempo, então normalmente as decisões e ideias novas ficam concentradas em 
pessoas, mas não na equipe como um todo. A equipe como um todo vai materializar 
o trabalho, falta comunicação, reflexão, e as pessoas , professores, e outras 
pessoas não tem definidos o papel de cada um nesta , ele vai pedir pra você, eu 
cuido do curso, ele vai reclamar com você sobre cadastro. Ele não sabe que tem 
alguém que cuida do estúdio, mas porque, porque nunca ninguém conversou com 
ele, ele nunca sentou com a gente para conversar, então as vezes o professor fez o 
plano de avaliação, e eu não conheço o professor, ele me manda por e-mail só, ele 
nunca sentou conversou com a equipe para discutir a aula dele, o slide, o recurso 
multimídia que ele quer, então falta tempo para todo mundo se reunir e conversar, 
todo mundo tem tanto trabalho que quer fazer o seu agora e pronto, porque ninguém 
faz por você, mas a gente sabe que a gente tem que conversar, refletir, colaborar, a 
gente sente falta com certeza. 

 
14 – Você procura compreender as pessoas em suas atitudes e 

comportamentos? 
 Com certeza, tudo é tolerante, todo mundo erra, às vezes o professor não deu 

uma aula legal, às vezes está estressado, fala alguma coisa, te dá uma resposta, 
tudo é tolerável, o que será que aconteceu antes dela chegar aqui? Porque tudo tem 
que ser levado em consideração, tudo, tudo até certo ponto, não pode exceder as 
barreiras da educação, mas nunca por conta disso você deve tratar de uma maneira 
diferente. 
 

15 – Você se sensibiliza pelo trabalho ou comportamento de seus 
companheiros de trabalho? 

Com certeza, você vê uma pessoa se esforçando, ou então ela está chateada 
por que ela perdeu alguma coisa, ou porque não chegou o material, na hora eu vou 



245 

lá e pergunto se ela está precisando de alguma coisa, eu sempre ajudo o próximo, 
senão uma pessoa não consegue fazer tudo sozinha, às vezes a Cristina fala, a aula 
tá atrasada, tá atrasada vamos ligar para o professor, ah tem que passar um e-mail, 
vamos passar o e-mail, será que a prova chegou? Será? Vamos ligar para o polo, 
tem que ajudar porque coitada ela também está dando o melhor dela, se ela falou 
com você é porque ela está precisando de alguma coisa, ela não ia chegar em você 
a toa, às vezes ela quer se desabafar, então tem que ajudar, tem que se sensibilizar, 
você tem que compreender o que o colega faz, o contexto do trabalho dela, se ela 
pediu ajuda, como você fala não, tem que ajudar sim. 
 

16 – Para você as atividades são planejadas e decididas em grupo?  
Não, acho assim, tem a base, depois o meio e depois em cima, como uma 

pirâmide mesmo, mas as ideias, o planejamento as coisas são complicadas por 
pessoas, não pelo grupo, eles até podem pensar no grupo, mas chegam com a 
decisão tomada, pronto taí, mas como eles chegaram a essa decisão a gente não 
tem conhecimento do processo, a não ser que seja uma coisa ligada diretamente a 
gente. Se faz uma reunião para resolver o assunto específico, mas assim foi 
decidido que a produção vai trabalhar assim, eu não sei porque ela vai trabalhar 
assim, só sei que neste momento vai ser assim, mas não foi decidido todo o 
processo, a decisão, os projetos, as novas ideias tudo está concentrado em  
pessoas, e assim é repassada a informação, a informação chega fechada, completa, 
para você não interferir de maneira nenhuma, você pode até sugerir, eu nunca vi 
alguma coisa seguir, mas também eu não estou tanto tempo aqui dentro, mas se 
você sugere alguma ideia ou algum projeto, nunca vem ninguém concretizar alguma 
coisa que você sugeriu, então é meio desproporcional pensar assim, mas sempre 
está concentrado em pessoas, e chega depois para o pessoal que faz, que tem que 
materializar essa decisão, a decisão pronta, a partir de  agora você pode fazer isso, 
mas como você vai fazer, porque você vai fazer, porque foi mudado o procedimento, 
não, a partir de agora é isso, você não tem ideia do processo que ficou para trás. 
 

17 - Quando você encontra algum tipo de problema para desenvolver nas 
suas atividades a quem você recorre? 

Ao Bernardo e a Cristina, eles são o meu carma.  A Cris pela experiência que ela 
tem, por ela ser espontânea, e ela está sempre mais comigo, perto de mim, e ela 
tem uma relação interpessoal fora de série, ela consegue tudo de todo mundo, ela 
consegue. E o Bernardo é muito prático, Bernardo eu preciso de ajuda, ele levantou 
e foi no armário comigo, ele é muito pró-ativo, ele não vai sentar na mesa dele e 
ficar dando ordem, ele levanta da cadeira pega na sua mão e vai ver, ele é muito 
pró-ativo e muito rápido, e a Cris porque ela consegue tudo de todo mundo, com o 
jeito dela ela consegue até do professor que ninguém gosta, até o que mais gosta, o 
Bernardo não é tão assim, mas ele é prático para as coisas, dependendo do que é 
eu recorro para um ou para outro.  
 

18 - Qual a importância de uma comunicação efetiva entre os profissionais 
de EAD? E você acha que aqui acontece?   

Não é comum a comunicação dar errado no final. O erro é previsível quando não 
há comunicação, a gente pode evitar isso, se você erra uma coisa 3000 pessoas vão 
saber, porque que eu vou saber que eu vou errar, porque eu vou correr esse risco 
de errar, se é mais fácil todo mundo se comunicar e acertar. Acontece que tem ruído 
na comunicação, eu falo uma coisa, você outra, o polo outra e nunca tem uma 
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comunicação correta, então vai enrolando, e quem vai ser o prejudicado com tudo 
isso, o aluno. Aí chega uma carta direto para a reitoria, por conta disso todo mundo 
erra, e o erro é imprevisível, por falta de comunicação, podia evitar erro, evitar 
transtorno, atraso, iria gerar conhecimento, porque o que eu sinto mais falta interna 
é o conhecimento da EAD, a secretaria acadêmica não sabe ao certo o que a gente 
faz aqui, o financeiro porque quer que os papéis sejam feitos de uma maneira 
organizacional, e os polos não tem uma padronização de administração, às vezes as 
pessoas são desqualificadas, elas apreendem a informação de maneira errada, e 
tudo é muito passado informalmente, ou é por telefone, ou por e-mail informal, ou ele 
está conversando com alguém, ou o aluno disse que ele disse que me disse, quando 
vê ta enrolando tudo, e enrola tudo. Aí cai na reitoria e sobra pra gente, 
principalmente publicação de faltas, datas, processos seletivos, informações 
importantes, tudo que é numérico, quantitativo, o aluno é prejudicado, o polo não 
entende que é parceiro da Instituição, o polo fica do lado do aluno, ele não entende 
que ele representa a instituição, ai gera conflito entre polo e instituição, não pode ele 
precisa ser um colaborador da gente, ai fica uma confusão, o aluno fica descontente, 
a Instituição tem que pôr panos quentes na situação, a Instituição tem que amenizar 
ou concordar para não se queimar, literalmente, ou você faz, beleza, para não gerar 
encrenca, uma imagem negativa.- a questão das provas, o monitor facilitou a cola, - 
por causa de um monitor que não estava a frente da instituição, ele ficou do lado do 
aluno, não é justo, ele precisa representar a instituição, ele não tem o conhecimento 
da Instituição daqui, o tamanho desta instituição, eles são lá de longe, de outro 
Estado, eles não sabem quem é a Instituição, que é uma instituição super 
respeitada, que preserva sua imagem, religiosa, eles não tem ideia do peso da 
instituição aqui. O monitor do polo não estava capacitado para fazer sua função, ele 
comprometeu o trabalho de todo mundo, então agora vai o coordenador de curso vai 
rebater, vai ficar um conflito entre coordenador e reitoria, e o polo, e tem aluno que 
nem colou. 
 

19 - Você acha que no trabalho aqui na EAD às vezes se dá muita 
importância a atitudes ou fatos pouco relevantes? 

Às vezes se gasta muita energia desnecessária, perde tempo assim. Perde 
quase duas horas para decidir uma coisa simples, ou você tem que ficar o dia inteiro 
para cobrar uma aula, ligando para o professor cobrando alguma coisa, daria tempo 
para fazer tanta coisa, às vezes a gente fica o dia inteiro para tentar fazer um projeto 
diferente e não sai nada, fala, fala, fala, depois concretiza, não concretiza nada, 
você fica muito tempo com cobrança para publicação de aula, às vezes você fica 
meio que o dia esperando, você não pode fazer nada, você tem que ficar ligando, 
passando e-mail, contatando ou até fazendo a aula, não é justo, ela tem outras 
coisas para fazer, a maioria dos tutores acaba planejando, arrumando aula ou 
interferindo no planejamento do professor, o professor pede ajuda para o tutor 
porque não vai dar tempo de fazer a aula por completo, então complica, às vezes 
você fica o dia inteiro e vai publicar uma aula dez e pouco da noite, o que adianta 
publicar uma aula 11 horas da noite? É complicado, eu saio às 11, publico a aula e 
vou embora, eu preciso de tempo para ler, reler, eu precisei ficar o dia inteiro 
esperando, aí chega atrasado para o pessoal da produção, eles tem que fazer tudo 
de última hora, compromete o trabalho de todo mundo, fica o dia inteiro fazendo 
coisas irrelevantes que podiam ser feitas em outro horário, porque a coisa principal 
não existia, só começa a existir quando o professor entrega, você fica fazendo 
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outras coisas, vendo e-mail, corrigindo provas, ajudando o professor, e o seu 
trabalho você não fez, porque o professor atrasou.  
  

20 - Que importância você atribui ao seu trabalho no contexto global do 
funcionamento da EAD? 

Meu trabalho materializa o trabalho de todo mundo, então os slides que a 
produção fez, o pessoal só vai ter conhecimento quando eu colocar, então eu 
materializo, eu visualizo todo o material para todo mundo, então se eu não fizesse 
esse trabalho , quem faria isso, ficaria tudo aí, então o principal de meu trabalho é 
depois que todo mundo viu tudo, eu dou a maquiada final, vou passar o detalhe final, 
e isso fica visualizado para todo mundo, no site, a formatação, o capricho que você 
tem que colocar na aula, gerar arquivo direitinho. Eu posso comprometer o trabalho 
de todos se eu publicar uma coisa mal feita, desorganizada, apagar alguma coisa 
errada, comprometer o trabalho de quem fez anteriormente, o aluno vai olhar no 
SIGA e vai dizer, nossa que coisa horrível, quem é que fez isso? Ele vai perguntar 
quem fez aquilo e vai criticar, mas o pior é que eu comprometo o trabalho de quem 
levou a sério, se eu fizer alguma coisa errada eu comprometo desde o professor que 
fez a aula, qualquer coisa que eu fizer errado todos sabem que fui eu, e eu vou 
prejudicar especialmente o aluno. 

 
21 - Você acha que as interações que se estabelecem entre os 

colaboradores da EAD são imprescindíveis para os seus resultados? 
Com certeza, ninguém faz nada sozinho e como é um processo novo ninguém 

sabe a consequência disso ainda. Não existe um resultado mensurável para as 
pessoas falarem o EAD deu certo, se a gente não der satisfação para quem sabe, 
ou que já tem algum tipo de experiência que possa colaborar com a gente, porque 
aqui ninguém fez isso antes, nem a Instituição fez isso antes, quanto mais agregar 
melhor vai ser, mesmo você não sabendo o resultado que está agregado, mas 
querer contribuir e estar empenhado você agrega algum conteúdo para o 
procedimento inteiro do EAD, e isso é indiscutível, quanto mais gente estiver 
trabalhando melhor, a gente precisa das pessoas.  

 
 22 – Você tem ideia de quantas horas o professor demora em elaborar 
uma teleaula? 

É bem variável, tem professor que pode fazer em meia hora e fazer a aula e 
tem professor que pode demorar duas semanas e fazer a aula. Tem professor que é 
preocupado que leva a sério, ele fica a semana inteira procurando material, ela se 
preocupa em estar atualizada, em colocar a informação atual, aconteceu ontem no 
telejornal, até o último minuto está atualizando, aperfeiçoando a aula. Tem professor 
que faz em vinte minutos e só vai ver a aula na semana que vem quando mudar, 
então isso é muito variável, a maioria se preocupa, tem professor que leva tempo e 
faz a aula muito interessante, você se surpreende de tão boa que ficou 
 

ENTREVISTA COLABORADOR I  

 
01 – Qual sua formação acadêmica? 
Eu fiz pedagogia, administração, orientação e agora estou fazendo o Mestrado. 
 
02 – Qual seu percurso profissional até aqui? 
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Eu trabalhei dez anos como professora infantil. Depois teve um concurso interno 
para formação, formação de professores para educação infantil também, eu fiquei no 
cargo quatro anos. Como era um cargo que precisava viajar muito, eu pedi 
demissão, saí do SESI e prestei concurso no Estado e estou no Estado. Atualmente 
eu só dou aula no Estado e trabalho aqui à noite. 

 
03  - Você acha que só o domínio da tecnologia é suficiente para que a EAD 

tenha bons resultados? 
Não, eu acho que as relações são fundamentais, não tem como ser diferente, 

ainda mais em um curso de formação de professores, como que uma máquina vai 
substituir um professor? 

 
04 – Você conhece o projeto político pedagógico da EAD? 
Um pouco, jornada acessível, um maior número de pessoas, um curso de 

graduação que seja confortante. 
 
05  - Você conhece o funcionamento dos processos operacionais da EAD?  
Lá? Não, só aqui.  
 
06  - Você aprimora seus conhecimentos com os outros profissionais da 

EAD? 
Não, pouco. 
 
07 - Em sua opinião é fácil para o aluno fazer um curso na modalidade 

EAD? 
Não, na verdade é assim, eu acho que é um equivoco você entrar na EAD 

achando que vai ser moleza, que qualquer coisa vai ser aceito, Muita gente entra 
com essa visão, e depois elas vão percebendo que não é bem assim, eu socializo 
algumas experiências em sala de aula que estão servindo para mudar um pouco a 
cultura do aluno na EAD. Tem um grupo meu que começou a se reunir mais de uma 
vez por semana, elas fazem tudo, se reúnem para fazer as atividades, para estudar, 
e elas se reúnem cada dia na casa de uma, agora elas trocam de casa a cada mês, 
e eu estou socializando está experiência com o pessoal da sala. Isso aconteceu no 
final do primeiro módulo, e ai agente abriu isso em sala de aula e os alunos 
começaram a perceber que isso era realmente importante, fazer os estudos fora 
daqui, não dá para vir um dia na semana, não abrir o SIGA, não ler o texto, não 
discutir, por isso era preciso estar marcando, elas dizem que se reúnem, eu até fui 
convidada para participar, mas não bateu o horário, então se você acha que é 
moleza, já no primeiro semestre você já desconsidera isso, porque tem um  monte 
de gente que viu isso, reviu o pensamento e teve outros que tiveram que fazer 
avaliação complementar,que acabaram ficando para exame.  

 
08 - Quando ocorre um erro em seu trabalho, qual é a sua preocupação? 

Por quê? 
Resolver, assumindo, de preferência não assumindo sempre, bom cometi um 

equivoco, na EAD você está sempre aprendendo, muita coisa que eu tinha 
dificuldade no começo, pera aí então vamos aprender juntos. Já teve uma teleaula 
que veio uma atividade e eu não entendi o que era para fazer, aí eu disse, “gente eu 
não estou entendendo”, então vamos socializar, nós abrimos a discussão, não a 
gente acha que é por aqui, por ali, e conseguimos, fizemos a atividade, não dá para 
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camuflar, eu acho que nem é essa a postura, se eu camuflo aqui,  eles vão estar 
reproduzindo isso amanhã em uma sala de aula, tem que abrir o jogo, não sei, 
cometi um erro, tentar resolver.  

 
09 – Você costuma ter seu trabalho criticado por outro colaborador? 

Quando acontece, como você se sente? 
Não, aqui não. Por enquanto não. 
 

10 – Como você se sente quando tem que fazer uma crítica ao seu 
colaborador? 
 Bom, nós temos um grande problema que é o SIGA, hoje eu estava 
resolvendo um problema lá embaixo. Aqui é um polo numeroso, e o SIGA não tem 
se comportado muito bem, a atividade não foi postada, não chegou, algumas coisas 
assim, e eu tenho tido muito o respaldo das tutoras, a Mara, a Cristina, agora, as 
meninas daqui também, sempre ajudam, as outras monitoras também, mas agora eu 
sinto uma afinidade muito grande com as tutoras por conta de estar fazendo o 
mestrado com elas. Eu acho que conhecê-las pessoalmente, não que elas não 
sejam acessíveis, mais você cria um pouco mais de vínculo, liberdade, você sabe 
que você vai ser ouvida, você conhece a pessoa que está do outro lado da linha, da 
tela, eu acho que isso é importante. 
 

11 - Você procura na comunicação com seus colegas de trabalho o que lhe 
falta ou o que lhe completa? Você procura se aperfeiçoar sozinho? 

Bom, problemas, quando ocorrem problemas, nós trabalhamos em três monitoras 
neste polo, alguns problemas a gente tem se ajudado muito. Agora quando é de 
fora, tem algumas capacitações, tem agora uma marcada para julho, mas as que eu 
participei não enfocam muito os problemas que acontecem na ponta. É muito geral o 
que eles têm para passar, me lembro muito de uma que falava sobre as relações 
interpessoais, como parceiro do aluno, postura do monitor, sempre com esse 
enfoque, eu pessoalmente na sala, naquele momento não tinha problema nenhum, e 
agora também não, agora outras questões que eu queria esclarecer na época não 
eram abordadas; porque é uma formação geral?, é para todos os polos?, (que 
esclarecimentos fazem falta para você?), das notas eu acho complicado, as notas 
para a gente poder estar esclarecendo para as alunas, as somatórias, nossa é uma 
loucura, como que somam as notas, Como que é somado para você explicar para o 
aluno?. Muito problema no SIGA, vira e mexe a gente acaba voltando, muito 
problema no SIGA, o trabalho do monitor, você me perguntou no começo se eu 
sabia como ocorre lá, e aí me veio a pergunta, será que eles sabem como ocorre 
aqui?,Eu tenho 55 alunos na sala de aula e aí tem algumas questões, eu acho que 
falta das pessoas saberem como que acontece aqui na ponta. Eu lembro uma 
situação, primeiro dia de aula, até eu comentei com a Cristina, professores se 
apresentam, coordenadores, pró-reitores, tutores se apresentam e eu ali na porta 
tentando um espaço, uma brecha para eu poder me apresentar para os 58 alunos 
que estavam na minha frente, e eu não sabia se eles iam dar essa brecha, que hora 
que ia ser essa brecha, então é uma situação que você passa meio pelo ridículo, 
porque você fica esperando parar a tela para eu poder me apresentar, olha eu sou a 
monitora, então... Eles planejaram, foi ótima a apresentação, tiveram todo cuidado, 
com professor com o tutor, em apresentar o curso, mas eles não pensaram em 
quem está aqui, todos nós, nós ficamos conversando posteriormente, e todos 
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sentiram da mesma forma, nós não tivemos tempo para nos apresentar, então tem 
algumas coisas assim que... . 
 

12 - No espaço organizacional desta instituição são estimulados espaços 
reflexivos para aprimorar as relações entre os colaboradores e os processos 
criativos individuais? 

Não, um pouco que a gente sabe é o que eles passam no ambiente virtual.  
 
13 - Você procura compreender as pessoas em suas atitudes e 

comportamentos? 
Eu penso que sim, na medida do possível eu tento estar colaborando, ajudando 

as alunas em determinadas situações, problemas com os alunos. Esse semestre, 
nós tivemos muito falatório, então eu falei, vamos conversar a respeito disso, eu 
abaixei e nós tivemos que conversar e pontuar algumas coisas, ta bom a aula é 
super importante, mas se o clima não está legal aqui as coisas não vão funcionar, aí 
os alunos acabaram conversando e realmente se percebeu que era um grupo que 
havia extrapolado, eles assumiram e pronto. Então não é um problema, eu tenho 
muito problema com autoritarismo, isso é muito pessoal, se eu puder ajudar, se eu 
puder, agora eu tenho um problema com o autoritarismo no meu trabalho, não em 
relação à Metodista, nem com os donos do polo, mas com algumas pessoas que 
eles elegem como coordenadores, os coordenadores chegam meio que 
aleatoriamente. O coordenador do curso de pedagogia, como é um polo muito 
grande, para cada área tem um coordenador de curso, são monitoras como nós e 
que são responsáveis, as vezes os monitores de outras áreas acabam ajudando 
mais do que os da nossa, nós estamos com problemas internos, e agente está 
chamando a proprietária para estar tentando resolver isso. 
 

14 - Para você as atividades são planejadas e decididas em grupo? 
Aqui no polo, aqui chega tudo pronto, chega e a gente administra. Eu penso 

muitas vezes que o monitor tem o papel de tarefeiro mesmo, e há uma contradição, 
porque se eles pedem uma pessoa formada na área, por outro lado nossa função de 
monitor tem sempre que ter uma aprovação específica, a gente também não pode 
fazer nada. A gente não tem autonomia, muitas coisas, notas, atividades, eu não 
posso dar minha opinião, eles acabam avaliando tudo lá, então você fica meio que 
cumprindo a tarefa, eu adoro falar, eu acho que a gente contribui muito numa 
discussão, no encaminhamento de uma temática, eu tenho que tomar cuidado para 
não falar muito, não dirigir muito, na verdade elas que tem que fazer né . 

 
      15 - Quando você encontra algum tipo de problema para desenvolver nas 
suas atividades a quem você recorre? 

As monitoras que estão perto de mim. Aqui ao lado tem uma turma de 1º 
semestre, do outro lado de 2º semestre, e lá em cima tem mais uma de 2º semestre, 
nós três fechamos juntas os procedimentos, então a gente fala: “vai ser assim e nós 
assumimos assim, se é uma coisa que a gente tem que resolver na hora. 
 

16 - Qual a importância de uma comunicação efetiva entre os profissionais 
de EAD? E você acha que aqui acontece?   
Não, é assim, vai muito do compromisso de cada um, eu me preparo para as 

aulas, eu leio os textos. Como eu sei que tem monitor que faz isso também, mas 



251 

aqui por conta dessa coisa de cumprir tarefas, se você não fizer isso não tem muita 
diferença de tarefas.  
 

17- Você acha que no trabalho aqui na EAD às vezes se dá muita 
importância a atitudes ou fatos pouco relevantes? 
Não é que eu ache que a pessoa seja assim, é que eu acho que não está claro 

para ela o que ela faz enquanto coordenadora, porque são tantos problemas que se 
você não abre seus olhos para o que eu posso ajudar. Você fica passando de sala 
em sala procurando picuinhas, de coisas sem importância, eu estou numa fase que 
eu já estou de saco cheio, não tenho mais tolerância para este tipo de coisinha, é 
muito banal, tem muitos problemas para serem discutidos, agora quando as 
bobeirinhas, picuinhas com grupos de alunos. Aconteceu em uma aula do prof. 
Miguel, uma das últimas aulas, e ele fala acelerado, ele tem todo um jeito de 
problematizar, ele joga a questão no ar, e fundia um pouco a cabeça das alunas, aí 
começou aquele burburinho a reclamar, no SIGA, o monitor escreve cada coisa ali, 
que eu penso: não pode, eu não estou vendo isso, reclamando demais do professor, 
“os alunos querem ir embora”, “não querem mais assistir”, eu abaixei um pouquinho 
o som e disse para o pessoal: “gente, nós temos que pensar que as pessoas tem 
formas diferentes para se expressar, nós temos canais de abertura, uns mais 
próximos outros mais distantes do canal de quem está ali se apresentando pra você 
e a gente tem várias maneiras de estar apresentando um tema, eu procuro 
aproveitar este tipo de situação para levantar uma discussão com elas, e só você 
instigar um pouco que sai e aí uma aluna falou: “é, o outro professor trazia tudo 
mastigadinho, mas com esse tá complicado, mas eu estou pensando um pouco 
mais, eu to refletindo um pouco mais”, “tá vendo gente não é porque não está tudo 
mastigadinho que é mais difícil, tem que deslocar um pouco, tem que fazer pensar, 
tem que fazer refletir, e aí elas foram gostando da aula, e mudou o comentário, 
nossa esse professor é bom quando ele não está muito bem, imagine quando ele 
estiver bom. Em uma outra aula tinha um comentário no SIGA, era uma aula de 
educação física, era uma monitora de um polo que eu não me lembro, as alunas 
estão perguntando o que isso tem a ver com pedagogia, elas estavam falando sobre 
corpo, tudo mais, eu fiquei pensando se ela chegou a escrever isso, no mínimo ela 
concorda com as alunas, porque eu já barrava esta discussão ali, gente, como isso 
tem a ver com pedagogia? A gente vai falar com crianças, a gente vai falar sobre 
corpo, nós somos de uma sociedade que já é toda enrijecida, que não trabalha o 
corpo a sala de aula ainda é num padrão de um atrás do outro, atividade, giz e lousa 
e você ainda pergunta o que o corpo tem a ver com a pedagogia. Então alguma 
coisa tinha que ter um fio, ou você aproveita para discutir com as alunas e tentar 
mudar um pouco essa concepção, porque eu acho que faculdade é isso, essa 
mudança de concepção, a visão que você tem da concepção da educação ou então 
você não deixa isso passar, não dá vazão para isso, eu já senti muita, você já ficou 
vendo no SIGA?Olha você não imagina o que eles falam, tem uns que colocam 
umas carinhas dando risadas, ficam zoando, eu entrei em 2006, fiquei até o fim, 
depois eu sai, tive alguns problemas, eu cheguei a receber uma cantada no Orkut e 
aí outros monitores disseram, relaxa, de outros polos que eu nem sei quem são, eu 
acho que está faltando muito um trabalho com o monitor, eu acho que o trabalho não 
vai surtir efeito da forma que é feito no momento, as teleaulas para falarem das 
relações, eu acho que precisa ser uma coisa mais tete-à-tete, mais próximo,  
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18 - Que importância você atribui ao seu trabalho no contexto global do 
funcionamento da EAD? 

Eu acho que é um grande papel. Assim você atua estimulando estas meninas, 
mostrando para elas que não é brincadeira e mesmo que fosse brincadeira, a gente 
sabe que tanto o curso de EAD como o presencial, pedagogia é um curso que deixa 
a desejar, e muito, deixa a desejar, a gente sabe aí na ponta quantos profissionais 
saem bem informados, que saiam com o mínimo de visão da prática, que tenha 
credibilidade dentro de seu trabalho e tudo mais, eu acredito que a cultura do 
monitor mesmo que fosse. Não digo que é, mesmo que fosse um curso vago, quem 
está aqui na frente tem uma grande responsabilidade, de estar valorizando a ação 
delas, puxando pra mais, eu tenho um caso de uma aluna que veio, era o dia de 
uma entrega de uma atividade e era uma atividade completa e tinha que ser 
entregue no mesmo dia, vai gente já que tem que fazer vamos fazer, ai elas 
entregaram, só que no dia seguinte prorrogaram, e ai eu disse, vamos melhorar isso 
então, uma coisa é no mesmo dia, outra coisa é com prazo para fazer, aí elas 
refizeram, “é realmente aquela estava um horror”, então a gente tem que estimular, 
você pode fazer melhor que isso, já que prorrogou vamos fazer melhor.  Essa 
valorização desse grupo que está fazendo esse grupo de estudo paralelo, chamar 
eles para sala, mostrar, valorizar,  a semana retrasada, duas alunas trouxeram para 
estar socializando, todo o material do semestre, como elas organizaram, elas 
encadernaram, elas separaram os textos das folhas que elas fizeram anotações, e 
tudo organizadinho, elas me mandaram uma mensagem dizendo que elas tinham 
feito e eu pedi para elas trazerem e aí passei para a sala toda, eu tenho muita 
dificuldade de organização, são ideias para a gente estar melhorando no próximo 
semestre, você valoriza quem faz, da ideia e estimula os outros. Outro exemplo, 
também nesta aula, uma senhora, elas adquirem confiança de poder falar: “olha o 
que eu aprendi, o que eu fiz”, é igual criança, elas querem falar, uma senhora disse 
que era a primeira atividade que ela consegui enviar sozinha, então, até um tempo 
atrás o grupo ajudava a estar enviando ou os filhos faziam na casa dela e ela estava 
super feliz, “eu consegui fazer sozinha!”, ela veio me contar e ai eu disse vamos 
socializar, ai a classe inteira bateu palma para ela, eu acho isso super importante, 
não é passar a mão, olha tudo que você faz é bonitinho não, mas tem que estar 
valorizando sempre, porque também elas correm, tem muitas que já estão na área, 
outras trabalham em outras áreas, mesmo sendo uma vez por semana são mães de 
família, elas vem até aqui, muitas estão fazendo um esforço, muitas pararam de 
estudar a muito tempo atrás e elas questionam também, tem uma que inclusive está 
aqui na sala ela mandou uma mensagem de desabafo: “ eu realmente achava que o 
EAD era um curso que valia a pena”, aí eu coloquei o que eu coloquei para você, 
que o curso de pedagogia é um curso muito fraco e que está deixando a desejar em 
nível nacional, que independe de ser EAD ou presencial, falei das experiência que 
eu tive, cinco anos em uma faculdade, um em uma, e mais um em outra. Lógico que 
eu tive uma bagagem assim geral sobre a educação que me ajudou sobre a minha 
interacidade, mas dizer que me preparou para uma sala de aula, não preparou, eu 
gosto muito, e isso eu tive oportunidade de ter, as formações que realmente 
tematizam a prática de sala de aula, tem o referencial teórico, mas também tem 
aquela discussão sobre a prática, sobre uma intervenção pedagógica, e isso a gente 
não vê em um curso de pedagogia, fica mais teórico, fica meio de para queda na 
sala de aula. 
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19 - Você acha que as interações que se estabelecem entre os 
colaboradores da EAD são imprescindíveis para os seus resultados. 

Acho que sim, até para valorizar o trabalho, mas tem uma coisa truncada aí, 
entre nós e eles, eu acho que essa coisa de ser terceirizado, você pega um monitor, 
pode ser quase que qualquer um, você pega e põe numa sala de aula. Eu acho que 
isso é um problema, e o que estoura aqui, problemas no SIGA, você só vê o 
problema, você não consegue ter noção de tudo que aconteceu, de coisas que 
foram resolvidas, que eles pensaram articular de um modo com as meninas ali, da 
conversa com os professores. 

 
20 – Para que as interações ocorram com qualidade nos processos de EAD, 

quais os requisitos que você acha indispensável para cada colaborador? E no 
ponto de vista da instituição? 

Primeiro eu acho que a gente tem que ter essa visão de trabalhar em prol do 
aluno, não é demagogia, mas é o caso de uma aluna, por exemplo, que a semana 
passada, ela queria fazer uma avaliação complementar, porque ela queria ficar com 
a média 7,5, para manter uma bolsa, mas ela estava com sete, ela tinha passado, 
mas ela queria fazer a avaliação complementar por causa do meio ponto, e aí você 
vê divergências, ah, quem mandou não estudar, gente o que é isso, eu fiquei muito 
brava, não era minha aluna, mas eu disse: “espera aí que eu mando uma 
mensagem”, não saiu ainda o resultado, mas ela pode fazer. Poxa, ela pode ter 
algumas falhas, mas não é a nota que vai fazer ela ser futuramente uma boa 
profissional, e se ela perder a bolsa, ela para de estudar aqui, então tem que ter 
essa visão do aluno que está frequentando o curso, e precisa ter essa postura de 
um estar ajudando o outro, e é muito difícil, e nós estamos, nesse grupo que eu te 
falei, nos ajudando, por conta desse vínculo que a gente está criando, deste 
compromisso que nós estamos tendo uma com a outra, ah é um problema seu, você 
não está conseguindo, vem aqui que eu vou ver se eu consigo, tem que haver 
colaboração de todo mundo, em prol do aluno, e quanto a este profissional da EAD 
para nós ainda está muito vago. 

 
21 – Você tem noção de quantas horas um professor leva para elaborar uma 

teleaula? 
Não sei, eu sei que demora, que eles ensaiam, eles tem que cronometrar, mas 

eu não tenho noção de quantas horas. Eu penso ainda que você não pode, essa 
trabalheira toda que tem um curso, pensar alguns princípios aí. Sério, você não pode 
jogar tudo isso na mão de um monitor, que pode ou não, ter um compromisso com 
tudo isso, eu acho que isso acontece, pode ou não. Pensar isso de forma mais 
prática, de como está chegando todo este trabalho na ponta né. Penso assim, o 
monitor que está aqui, não digo nem os compromissos, ah vou lá, tenho 
compromisso com aquilo, de repente a pessoa até vem, vou ver como é, como será 
que é ser monitor, mas como não tem muito feedback do seu trabalho com o tempo 
você acaba relaxando, eu acho que é uma tendência. E olha tem monitor que tem 
um aluno na sala, eu tenho 55, e tem outro com 40 e outro com 50, só no primeiro 
semestre, eu não tenho tempo para nada, nem para beber água e ir ao banheiro, eu 
levo a garrafinha, entre a teleaula e a atividade, você é parada por tanta gente, 
então a gente teve alguns problemas também, mandem uma atividade por polo, não 
dá gente, reúne a ideia de todo mundo e manda uma, gente para a minha sala não 
dá, são 55, ah ta, polos muito grandes ai eles davam uma brecha, mas é assim, 
polos muito grandes a realidade é outra. 
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ENTREVISTA DISCENTE J 

 
01 - Qual sua formação acadêmica até o presente? 
Sou formada no magistério  
 
02 - Qual sua trajetória profissional? 
Trabalho com crianças de 1º a 4º série e da educação infantil. 

03 - Você acha que só o domínio da tecnologia é suficiente para que 
a EAD tenha bons resultados? 

Não, eu acho primordial, mas se o aluno não estiver vindo ali para assistir 
aula, para fazer acontecer, o negócio não vai funcionar. A tecnologia está ali para 
ajudar, para um auxílio, mais o importante é o aluno estar na sala de aula, e vir ali 
para fazer. Nós estamos bastante adaptados com a nossa monitora, e ela nos 
auxilia bastante, não só no polo, mas ela sempre quer saber do nosso grupo, ela fica 
ligando, ela assessora, eu acho que está sendo bom nosso relacionamento, é muito 
bom. 

04  - É possível improvisar a aula na EAD? 
Impossível, impossível. Improviso não funciona, na EAD menos ainda. Talvez 

na presencial você consiga fazer isso, mas na EAD você tem que ir a fundo para 
estudar, pesquisar e ler tudo que vem, senão você acaba não tendo o mais 
importante que é a nota, é passar para o outro semestre, com certeza não funciona. 

 
05 - É fácil estudar em um curso na modalidade a distância? 
Não, não é, porque depende mais de sua garra, de sua determinação, porque 

não tem ninguém em cima para cobrar, você que tem que se cobrar, você que tem 
que se monitorar, você tem que controlar seus horários, você tem que fazer a sua 
parte e dos professores, no presencial você tem os professores fazendo a parte 
deles, incentivar, levar para cima, na EAD não, o monitor te dá uma orientação, mas 
se você não fizer acontecer, não vai para a frente de jeito nenhum. 

 
06 – Como é sua interação com os profissionais da EAD, a saber: 

monitor, tutor, professor, coordenador de curso? 
Coordenador? Não conheço. Com a tutora a gente tem contato via SIGA né, o 

que você precisa você manda e eles mandam as resposta via mensagem, a gente 
não consegue manter nenhum tipo de relação com eles além das mensagens, a 
relação é só via SIGA. Agora o monitor é muito bom, agora com o Inácio e Marilia, 
que coordenam aqui, a gente entra em contato, fica conversando, mas lá mesmo da 
UMESP não tenho contato com ninguém, o professor só via SIGA (envio de tarefas, 
plantão de dúvidas, sugestões, se tem alguma reclamação a gente manda ou o 
monitor manda, quando tem alguma dificuldade eu converso com o Inácio (ela não 
sabe exatamente o que ele é) e o coordenador do polo, os professores só pelas 
teleaulas.  

 
07 – Outras considerações 
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A comunicação da oralidade é problema porque imagina todo mundo falando 
baixinho ao mesmo tempo, vira um auê e aí você não ouve a teleaula e a monitora já 
colocou várias vezes. Tem momentos que ela tem que sair das sala porque o 
computador lá, ou ela tem que resolver alguma coisa, ela sai, começa o auê, só que 
aí eu fico louca, gente, nós estamos pagando. Não é um curso que a gente vai fazer 
a toa, ele tem uma importância na vida de cada um, então você fica conversando 
você atrapalha a sua vida e atrapalha a do outro, então várias vezes eu já, coloquei 
isso para o pessoal, faço psiuuuu, porque não tem como falar para o professor, 
professor dá para repetir, não tem como, se você não ouve, você perde, eu tenho 
um problema muito grande com a sala. Uma porque a sala é numerosa e outra 
porque tem muitas pessoas que ficam levando na brincadeira, fico imaginando com 
é a prova dessas pessoas que conversam, porque a prova não é fácil realmente, se 
ela não prestar atenção, não vir e não levar a sério.  Eu penso assim, o respeito 
dentro de uma faculdade, a maioria aqui é professor, eu imagino o que a maioria 
deixa os alunos todos conversarem ao mesmo tempo e atrapalhar a aula, e eles 
estão trabalhando, eu acredito que não, pela lógica formal do professor ele não 
deixa, ele tem que dar um tempo, porque é lógico que ele não vai ser rígido ao 
trabalhar a aula, não deixar os alunos conversarem, deixar todo mundo mudo, tem 
um tempo determinado, nós não temos este tempo, o único tempo pode ser a hora 
de enviar atividades, a teleaula tem o seu momento de dúvidas, atividades, se você 
não quer mandar nada, então nesse momento, quer conversar, conversa. Eu falei 
para eles uma vez, já falei várias vezes, eu sou a chata da faculdade, eu não vim 
fazer pedagogia porque a minha carreira precisa da pedagogia, eu quero sair com 
uma bagagem de vida, de ser um pedagogo consciente de poder trabalhar na área, 
mais sabendo o que eu estou fazendo. Às vezes eu penso que eu estou sendo 
chata, eu tento me segurar, por exemplo, teve um tempo, eu estava com o meu filho 
no hospital, sai do hospital na quarta-feira, minha sogra ficava lá e vinha para a 
faculdade, você está com problema, não quer perder a aula, sabendo que você está 
com a preocupação lá, tentando se concentrar e aquela conversação, foi o dia que 
eu me alterei, pelo amor de Deus, quer conversar, conversa lá fora, fica 
conversando aqui dentro, a gente quer ouvir, ai não funciona a EAD, esse é o papel, 
a tecnologia ajuda, mas a tecnologia não cala a boca de quem fica conversando, e 
está ali atrapalhando e ele não tem compromisso porque ele ta pagando, e ele não 
está comprometido, eu acho que a falha na EAD, no presencial, é o ser humano que 
ele tem que ter compromisso.  

 

ENTREVISTA discente K  

 
01 - Qual sua formação acadêmica até o presente? 
Tenho o magistério, com educação infantil que dá oportunidade para a gente 

trabalhar de 1º a 4º série também. 
 
02 - Qual sua trajetória profissional? 
Eu tive uma escola infantil e eu precisava pagar coordenador para o 

funcionamento e agora eu estou vinculada na prefeitura, aí eu trabalho com salas de 
aula e agora eu estou como eventual. 

 
03 - Você acha que só o domínio da tecnologia é suficiente para que 

a EAD tenha bons resultados? 
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Eu acho uma evolução, tudo isso para mim é novo, porque como se diz o 
ditado, eu acho difícil, eu já acho assim, “o percurso difícil vai dizer”. O primeiro 
semestre foi uma grande experiência, porque eu não domino o computador, pra mim 
eu tenho muita dificuldade, já pra a minha filha de treze anos, pra mim eu acho muito 
difícil isso, a ponto de querer parar, para você seguir esse sistema da escola, 
funciona, na EAD. Por exemplo, pra mim que tenho 45 anos, fazer a faculdade uma 
vez por semana, mas não é que você faz uma vez por semana e fica tranquila, na 
verdade é muito pior, você tem que estudar muito mais e aprendi a me virar sozinha, 
eu tive que ir buscar as coisas. Até hoje eu ainda sou meio perdida, mas acredito 
que nesse momento que nós estamos aqui na escola todo mundo evoluiu bastante, 
é uma barreira, é difícil eu acho. 

 
04  - É possível improvisar a aula na EAD? 
Na verdade esta questão do improviso eu vejo assim, de repente dá um pane 

no computador, o que o professor programou de repente não dá para ele solucionar, 
mas eu acredito que além do computador que ele tem lá ele deve ter uma tela lá 
como a gente e dar uma aula improvisada assim pra gente. Você tem o trabalho 
daquele dia, você tem os slides, aí você sai falando, e o professor sabe, então de 
repente dá para improvisar, depende do tipo de necessidade maior. Mais na verdade 
o cronograma não funciona, a gente sabe que não funciona, mas  dá um improviso, 
o professor pode ficar lá dando a matéria sem slides, porque você vai aprender,  se 
você prestar atenção com certeza você vai aprender, só que depende da faculdade. 
Nossos monitores estão aqui, porque os monitores estão em parceria, mas na 
verdade quem sabe o que vai cair da matéria, o que tem que estudar, nós e a 
faculdade, mas eu acho que dá, tudo na vida dá para improvisar. 

 
05 - É fácil estudar em um curso na modalidade a distância? 
Não, mais difícil, porque eu já fiz um ano e meio no presencial de pedagogia, 

e eu achei o contato com o professor ali na hora, então é um grupo, é um grupo que 
vai solucionar os problemas no exato momento, então você tem uma dúvida, uma 
coisa, você soluciona ali, ou você vai levar alguma coisa, uma coisa para você que 
tem um campo maior aqui, existe uma barreira assim, de repente você tem um 
problema na sala você não pode falar, porque você atrapalha o telão. Como você vai 
questionar, não tem como, você vai falar piiii, parou, deixa solucionar a dúvida aqui, 
não dá, não tem como. Que nem no meu caso que parei de estudar faz muitos anos, 
para pensar, palavras que a gente não sabe nem o que significa, é natural, quem 
chegar aqui e falar que é mentira, meu, não tem como, tem coisa que você pensa, 
poxa, eu lembro disso mas está diferente, aí você tem que buscar ou tentar e a 
gente tem que trabalhar também. 

 
06 - Como é sua interação com os profissionais da EAD, a saber: 

monitor, tutor, professor, coordenador de curso? 
Então na minha necessidade eu não tive muito problema, eu não busquei eles 

para solucionar problemas eu busquei no meu grupo de trabalho, que a gente tem 
um grupo de trabalho que se reúne toda segunda-feira. Então todos os problemas 
que a gente tem a gente soluciona juntos, só os alunos. Segunda-feira  nos 
reunimos pra que a gente estude, se tiver algum trabalho para fazer a gente 
desenvolve junto. Se houver necessidade, a gente aumenta esse dia e depois a 
gente tenta fazer os trabalhos de uma alguma forma, e no meu caso eu sinto essa 
dificuldade. Com professor e coordenador eu nunca tive problema, porque qualquer 
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coisa ou dúvida nós temos a monitora que ajuda a gente. Eu já liguei lá falei com 
fulano é assim, assim , ela traz alguma coisa assim, jornal por exemplo que a gente 
teve que fazer, por exemplo, ninguém tinha ideia, ela trouxe jornal como serve, como 
funciona, de como funciona, você tem uma base da escola e nunca precisei ligar lá 
para solucionar problema, nem nota assim. Quando eu vejo que tem nota errada eu 
nem ligo porque eu penso amanhã vai estar certo e aí eu olho e está certo, se você 
estiver fora do espaço da escola, então eu acho assim, se você está ligado, que nem 
a gente tem grupo de trabalho tudo, você está em sintonia com a escola, você sabe 
o que está acontecendo, se uma aluno tirou uma nota no trabalho, nós também 
tiramos, nós temos o grupo. É diferente quando você, não tem nada, aí você está 
perdido. Eu acho que a escola é funcional, a EAD, mas você tem que estar 
sintonizado senão você se perde. Às vezes nós temos problemas com o som aqui 
da escola, tem muito eco e muitas vezes você não entende o que o professor fala no 
telão, ou você coloca o som bem alto e todo mundo fica quietinho para você escutar, 
mesmo que a sala esteja quieta você tem um ruído já na voz do professor, se não 
prestar atenção você não entende, você tem que ficar atenta para não perder os 
slides, porque se você perde um você perde o fio da meada, tem um eco, uma 
microfonia. Às vezes a monitora tem que sair realmente, fica uma conversa só, eu 
acho um absurdo porque são adultos, só que quando a monitora chega ai todo 
mundo fica quieto, agora ela vira as costas começa tudo de novo. Tem quem quer 
estudar, por exemplo eu quero me profissionalizar, dentro do estudo eu leio alguns 
livros, as coisas que me interessam, voltadas para a educação, eu estou no ramo, é 
muito importante eu me formar aqui, só que tem gente que não tem mais essa 
filosofia de vida, eu quero sair daqui bem preparada, eu não quero estar aqui só 
para me formar, eu quero fazer algo melhor para minha vida e para a vida de outras 
pessoas, fica uma sociedade deturpada, então se for para você não fazer nada fica 
em casa. Eu acho que cada um tem que analisar o tempo que tem aqui porque se 
fosse tão fácil todo mundo teria ido bem, e pelo que eu percebi todo mundo precisou 
de nota e todo mundo teve dúvida na prova, alguma coisa está errado, você 
concorda? Você aprendendo, você pode interferir com coisas boas, com 
fundamento, tem muitos profissionais com 20, 30 anos de casa com o saco cheio do 
modo de agir, você tem que renovar, mudar, ter uma linha de trabalho, porque tudo 
que você faz na vida tem que te dar prazer, amor, você trabalha mas você tem que 
ter dentro de você que você fez algo. 

Tem também aquela coisa de dizer que nós estamos fazendo EAD porque é 
mais barato, é só uma vez por semana, tem gente que faz pedagogia porque é o 
curso mais barato, eu, tem mês que é tão difícil pagar a faculdade. Eu acho que com 
tudo que aconteceu, no meu caso que não sei mexer no computador, tem tudo para 
crescer, eu quero aprender muito mais. 

 

ENTREVISTA DISCENTE L 

 
01 - Qual sua formação acadêmica até o presente? 

Eu tenho magistério 
 

02 - Qual sua trajetória profissional? 
Trabalhei com educação infantil, só no jardim. Atualmente eu não estou 

trabalhando na área, eu estou fazendo pedagogia pra entrar em um colégio grande, 
porque escolinha não dá, não está compensando muito. 
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03 - Você acha que só o domínio da tecnologia é suficiente para que a EAD 

tenha bons resultados? 
Não, eu acho que não, depende muito mais da gente do que da tecnologia. 

Me ajudou porque como eu tenho família eu não posso estar todo dia na faculdade, 
então é bom que eu estou em casa estudando, estou com a minha filha, com o meu 
marido, faço a janta, e estou lá no computador estudando. É bom por causa disso, 
não poderia estar fazendo o presencial porque casa, comida, filhos, a gente acaba 
deixando de lado, porque eu não tenho essa oportunidade. Então tem que ser da 
pessoa, só vir uma vez por semana não é suficiente, tem que estar todos os dias 
lendo, estar se dedicando. 

 
04 - É possível improvisar a aula na EAD? 

Na verdade nós tivemos alguns professores que estavam lendo, a gente tem 
slides, então o professor não estava dando aula ele estava lendo o slide, a gente 
não estava entendendo nada. Aí nós estudamos bastante para entender, ele 
atrapalhou bastante a gente, porque é a mesma coisa que a gente não estivesse 
tendo aula, não dá para o professor improvisar não, porque já é difícil não ter o 
professor presente, se ele for improvisar a gente não vai entender nada, e o aluno, 
não tem como você fingir que não aprendeu, porque a prova, a gente teve uma 
prova que foram perguntas assim que, se a gente não tivesse estudado a gente não 
ia saber nada, as provas foram muito difíceis, foram perguntas assim com 
pegadinhas. No próximo semestre a gente vai estudar mais ainda, porque nesse 
semestre a gente achou que estudamos pouco, e a gente estudou bastante, então é 
impossível improvisar. 

 
05 - É fácil estudar em um curso na modalidade a distância? 

Não, não é fácil, ele é mais acessível, mais cômodo no sentido de você não 
ter que ir todo dia e ficar quatro horas, compromisso de todo dia com a faculdade, 
isso é melhor. Mas é bem mais difícil porque você tem que se dedicar realmente, no 
presencial. Eu nunca fui numa faculdade, mas meu marido fala, assim, foi 
empurrando com a barriga e passou, aqui não dá para empurrar com a barriga, você 
tem que estudar realmente para conseguir passar para o outro semestre. 

 
06 - Como é sua interação com os profissionais da EAD, a saber: monitor, 

tutor, professor, coordenador de curso? 
Esta questão do grupo é fundamental, porque eu tinha um outro grupo que 

elas não estavam nem aí, nunca dava certo, e as notas me prejudicaram. Eu tive 
que fazer prova complementar porque as notas dos trabalhos foram baixas. As 
atividades valiam 3 e agente tirava no máximo dois, agora nesse grupo que eu 
estou, gente se reúne toda segunda-feira. Ás vezes quando dá a gente se reúne até 
de terça-feira. Eu aprendi muito, a gente sempre tira as notas máximas e eu fechei 
numa boa, eu acho que o grupo é muito importante, a escolha do grupo é muito 
importante você pega um grupo aí é fogo, porque sozinha não tem jeito, sozinha eu 
não consigo, não tem como. 

 Porque se você tem dúvida não tem como o professor cuidar assim para tirar 
sua dúvida. Quando você tem várias pessoas, um entendeu de um jeito, outra de 
outro, aí a gente liga uma para a outra e fazemos uma troca. 
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ANEXO CINCO 

 
 

CODIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 
Pergunta 01– Qual sua formação acadêmica? 
Respostas utilizadas: A;B;C;D;E;F;G;H;I;G;H;I;J;K;L 
 
Pergunta 02 - Qual seu percurso profissional até aqui? 
Respostas utilizadas: A;B;C;D;E;F;G;H;I;G;H;I;J;K;L 
 
Pergunta 03 - Você acha que só o domínio da tecnologia é suficiente para que a EAD 
tenha bons resultados? 
Respostas utilizadas: A;B;C;D;E;F;G;H;I;G;H;I;J;K;L 
 
Pergunta 04 - Você conhece o projeto político pedagógico da EAD? 
Respostas utilizadas: A;B;E;F;H;I 
 
Pergunta 05 - Você conhece o funcionamento dos processos operacionais da EAD?  
Respostas utilizadas: A;B;C;E;F;H;I;M 
 
Pergunta 06 - Você aprimora seus conhecimentos com os outros profissionais da 
EAD? 
Respostas utilizadas: A;B;D;E;F;G;H;I 
 
Pergunta 07 - Em sua opinião é fácil para o aluno fazer um curso na modalidade EAD? 
Respostas utilizadas: A;B;C;D;E;F;G;H;I;G;H;I;J;K;L 
 
Pergunta 08 - Quando ocorre um erro em seu trabalho, qual é a sua preocupação? Por 
quê? 
Respostas utilizadas: A;B;C;D;E;F;G;H;I 
 
Pergunta 09 - Você costuma ter seu trabalho criticado por outro colaborador? Quando 
acontece, como você se sente? 
Respostas utilizadas: A;B;D;E;F;H;I 
 
Pergunta 10 - Como você se sente quando tem que fazer uma critica ao seu 
colaborador? 
Respostas utilizadas: A;D;E;F;G;I;M 
 
Pergunta 11 - Como você se sente tendo que expor seu trabalho frequentemente a 
outro colaborador? 
Respostas utilizadas: A;B;E;F;H 
 
Pergunta 12 - Você procura na comunicação com seus colegas de trabalho o que lhe 
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falta ou o que lhe completa? Você procura se aperfeiçoar sozinho? 
Respostas utilizadas: A; B; D; F; H; I 
 
 
Pergunta 13 - No espaço organizacional desta instituição são estimulados espaços 
reflexivos para aprimorar as relações entre os colaboradores e os processos criativos 
individuais? 
Respostas utilizadas: A; B; C; D; E; F; G; H; I 
 
Pergunta 14 - Você procura compreender as pessoas em suas atitudes e 
comportamentos? 
Respostas utilizadas: A; B; D; E; F; G; H; I 
 
Pergunta 15 - Você se sensibiliza pelo trabalho ou comportamento de seus 
companheiros de trabalho? 
Respostas utilizadas: A; B; D; E; F; G; H 
 
Pergunta 16 - Para você as atividades são planejadas e decididas em grupo? 
Respostas utilizadas: A; B; C; D; E; F; G; H; I 
 
 Pergunta 17 - Quando você encontra algum tipo de problema para desenvolver nas 
suas atividades a quem você recorre? 
Respostas utilizadas: A; B; C; D; E; F; G; H; I 
 
Pergunta 18 - Qual a importância de uma comunicação efetiva entre os profissionais 
de EAD? E você acha que isso acontece aqui?   
Respostas utilizadas: A; B; C; D; E; F; G; H; I 
 
 Pergunta 19 - Você acha que no trabalho aqui na EAD às vezes se dá muita 
importância a atitudes ou fatos pouco relevantes? 
Respostas utilizadas: A; B; D; E; F; G; H; I 
 
Pergunta 20 - Que importância você atribui ao seu trabalho no contexto global do 
funcionamento da EAD? 
Respostas utilizadas: A; B; D; E; F; G; H; I 
 
Pergunta 21 - Você acha que as interações que se estabelecem entre os colaboradores 
da EAD são imprescindíveis para os seus resultados? 
Respostas utilizadas: A; B; C; D; F; G; H; I 
 
Pergunta 22 - Para que as interações ocorram com qualidade nos processos de EAD, 
quais os requisitos que você acha indispensável para cada colaborador? E no ponto 
de vista da instituição 
Respostas utilizadas: A; B; D; E; G; I 
 
Pergunta 23 - Você se sente pressionado quanto aos prazos para entrega dos                                                          
trabalhos? 
Respostas utilizadas: A; B; C 
 
Pergunta 24 – Houve melhora na produção dos materiais com a criação do cargo de 
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assessora de materiais didáticos? 
Respostas utilizadas: A; B; C; D 
 
 
Pergunta 25 – O que mais lhe incomoda no trabalho com a EAD? 
Respostas utilizadas: A; B; C; D 
 
Pergunta 26 - Você acha que na EAD as funções do tutor são sobrecarregadas e 
extrapolam a sua função? 
Respostas utilizadas: A; B; C 
 
Pergunta 27 - Como foi sua capacitação para começar a tutoria na EAD? 
Respostas utilizadas: A; B 
 
Pergunta 28 - Você acha que os métodos do ensino presencial interferem na prática do 
trabalho em EAD? Como? 
Respostas utilizadas: A; B; C; D 
 
Pergunta 29 - Você acha que a EAD favorece e melhora a comunicação escrita do 
aluno? 
Respostas utilizadas: A; C; D 
 
Pergunta 30 - A relação na EAD se dá somente pelo que está escrito? Você consegue 
ver e sentir além do que está escrito? 
Respostas utilizadas: A; B; C 
 
Pergunta 31 - O que você acha da rigidez que se apresenta na operacionalização da 
teleaula?  
Respostas utilizadas: B; C; G 
 
Pergunta 32 - A relação na EAD se dá somente pelo que está escrito? Você consegue 
ver e sentir além do que está escrito?  
Respostas utilizadas: B 
 
Pergunta 33 - Como você se sente quando alteram seu material didático? Estas 
alterações são conforme sua anuência e aprovação? 
Respostas utilizadas: C 
 
Pergunta 34 – As tecnologias contribuem ou obstaculizam suas atividades docentes? 
Respostas utilizadas: C 
 
Pergunta 35- Que influência o trabalho na EAD teve em seu trabalho no presencial? 
Respostas utilizadas: C; D 
 
Pergunta 36 – Quanto tempo você leva para preparar uma teleaula.  
Respostas utilizadas: C; E; F; G; H; I 
 
Pergunta 37 – Você acha que existe certa competitividade entre os grupos de 
colaboradores? 
Respostas utilizadas: D; G 
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Pergunta 38 – Quando ocorrem desencontros na comunicação, como você reage? 
Respostas utilizadas: D 
   
Pergunta 39 – Como funcionam os estágios supervisionados na EAD? Qual a 
infraestrutura para isso? 
Respostas utilizadas: D 
 
Pergunta 40 – O que você acha do processo de avaliação do curso como um todo? 
Segundo você quais os principais problemas? 
Respostas utilizadas: D 
 
Pergunta 41 – A adaptação do professor aos procedimentos rígidos e necessários para 
o bom funcionamento da EAD depende mais do professor ou da organização do 
processo como um todo? 
Respostas utilizadas: D 
 
Pergunta 42 – Como é a relação entre os colaboradores frente às necessidades do 
trabalho colaborativo? Você tem dificuldades em gerenciar estas relações 
Respostas utilizadas: G 
 
Pergunta 43 – A forma como os colaboradores se comunicam é satisfatória? Atende as 
necessidades da EAD? 
Respostas utilizadas: G 
 
Pergunta 44 – Quando ocorrem desencontros na comunicação como você reage? 
Respostas utilizadas: G 
 
Pergunta 45 - Quais resistências, descompassos e mal-entendidos que mais prejudicam  
as relações interpessoais na EAD? 
Respostas utilizadas: G 
 
Pergunta 46 - É possível improvisar a aula na EAD? 
Respostas utilizadas: J; K; L 
 
Pergunta 47- É fácil estudar em um curso na modalidade a distância? 
Respostas utilizadas: J; K; L 
 
 Pergunta 48- Como é sua interação com os profissionais da EAD, a saber: monitor, 
tutor, professor, coordenador de curso? 
Respostas utilizadas: J; K; L 
 
 

 
 
 
 


