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RESUMO 

 

 

O século XXI trouxe profundas modificações na organização das sociedades e 
consequentemente no mundo do trabalho no âmbito da educação. O crescimento 

exponencial da dinâmica da comunicação nas sociedades possibilita a multiplicação 

generalizada de visões de mundo, a tecnologia é um agente de mudança e as 

inovações tecnológicas podem resultar em uma revolucionária quebra de paradigma 

educacional. Diante dos impasses de um mundo globalizado, em constante mutação 

cultural, surgem novas possibilidades de mediações que geram diferentes 

perspectivas para os processos educativos com a introdução das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) e da Educação a Distância (EaD). Por esta razão, 

a Formação Docente é pesquisada tendo como objetivo analisar os impactos e as 

contribuições que as tecnologias trazem para este campo, especialmente no curso 
de Pedagogia, considerando uma experiência em EaD e sua relação com o curso na 

modalidade presencial a partir dos pressupostos norteadores do Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) na instituição pesquisada. Foi relevante perceber no decorrer da 
pesquisa bibliográfica e do estudo de campo que as duas modalidades apóiam-se 
na concepção de educação que está subjacente e que orienta as escolhas teórico-
metodológicas adotadas pela instituição no seu PPI. A educação a distância 

possibilita a construção de um ambiente de aprendizagem mediado pelas TICs e 

novas compreensões sobre o processo de ensinar e aprender. O estudo mostra que 
a formação docente nesta modalidade deve estar articulada com o processo 

educativo e ter como eixo a concepção de um sujeito capaz de estabelecer novas 
formas de expressão e conhecimentos para trabalhar em uma educação do futuro. 

Portanto, é necessário pensar na Intencionalidade de sua formação, de modo a 

capacitá-lo com visão pedagógica crítica e objetivando que seja capaz de intervir no 
desenvolvimento educacional como um intelectual transformador. 
 

Palavras-chave: Formação Docente. Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Educação a Distância. 



ABSTRACT 

 

 

The 21st century has brought deep changes in the organization of societies and 
consequently in the labor world in the educational field. The exponential growth of the 
communication dynamics in the societies enables the overall multiplication of world 
views, the technology is a changing agent and the technological innovations and it 
may result in a revolutionary educational paradigm break. Against the deadlocks of a 
globalized world, in constant cultural mutations, new mediation possibilities arise, 
generating different perspectives to the educative processes with the introduction of 
the Information and Communication Technologies (ICTs) and Distance Education 
(DE). That�s why, the teaching background is researched in an effort to analyze the 

impacts and the contributions that such technologies bring to this field, especially in 
the Pedagogy course, considering an experience in DE and its relation with the 
course in the modality in attendance from the so-called guidance of the Institutional 
Pedagogical Project (IPP) in the researched institution. It was relevant to notice 
throughout the bibliographical research and the field study that both modalities are 
supported by the education conception that is underlying and that guides the 
theoretical-methodological choices adopted by the institution in its IPP. Distance 
education enables the construction of a learning environment, mediated by the ICTs 
and new comprehension about the teaching and learning process. The teaching 
background in this modality must be articulated with the educative process and have 
the conception of someone being able to establish new ways of expression and 
knowledge as a foundation to work in a future education. Therefore, it�s necessary to 

think about the intention of your background, in order to enable a critical pedagogical 
view in an attempt to intervene the educational development as an intellectual 
transformer. 
 
Key words: Teaching Background. Information and Communication Technologies. 
Distance Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

�... Liberdade, essa palavra 

que o sonho humano alimenta 

que não há ninguém que explique 

e ninguém que não entenda..." 

(Romanceiro da Inconfidência) 

Cecília Meireles 
 

 

A TRAJETÓRIA FORMATIVA DE ANA 

 

 

Rara tem sido a oportunidade, ao longo de tantos anos, como aluna e 

como professora, em que me tenho permitido escrever sobre a minha trajetória 

formativa. Ao fazê-lo agora, vejo a possibilidade de construir minha memória dentro 

de um contexto histórico social do qual fiz parte, e que se constituiu como marco de 

referência na minha forma crítica de pensar o mundo no plano profissional e 

pessoal. 

Olho para a educação que recebi, como aluna, nos cursos primário, 

ginasial e colegial (atuais ensino fundamental e médio) e a educação que aprendi na 

Faculdade de Letras da FMU, que foi determinante na minha postura pedagógica, 

política e social. 

O século XX foi marcado por movimentos intensos em praticamente todos 

os países, os movimentos libertários, como os movimentos de direitos humanos, de 

mulheres, etnias e classes dominantes a explosão da tecnologia das comunicações 

e todos os movimentos sociais, foram sem dúvida, muito significativos nos cenários 

político, cultural e educacional. 

Para traçar minha narrativa tenho como pano de fundo as décadas de 

1960 a 1990 e as relevantes tendências de épocas tão conturbadas e complexas, 

mas a educação que recebi até 1975 estava totalmente desvinculada do mundo e da 

realidade, só no colegial é que conheci a ideologia crítica, apesar do autoritarismo 

presente na escola, comecei a entender a educação ativa, como um processo social, 

por meio de participações em associações, grêmios e em atividades extraclasse. 
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Então me senti fascinada pela política, pela emancipação da mulher e 

pela educação democrática. 

 

�Este é tempo de divisas, tempo de gente cortada... 

É tempo de meio silêncio, de boca gelada e murmúrio, 

palavra indireta, aviso na esquina�. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Escrever sobre minha trajetória formativa implica em perceber o que 

estava pensando enquanto vivia e os reflexos do passado no meu presente e no 

meu futuro, o que começou em 1966 continua até hoje na minha memória. 

Concluí o ensino primário em 1969 em uma escola pública muito 

tradicional, como todas da época, experimentei os castigos e aprendi a ler as 

palavras, meus professores sempre muito ríspidos e autoritários, negavam qualquer 

possibilidade de diálogo com os alunos, ainda assim, eu tinha uma enorme 

satisfação por estar na escola, inquieta, viva, fazia sempre muitas perguntas, mas 

nunca obtinha respostas, ostentava meu uniforme com muito orgulho e zelava 

cuidadosamente de todo meu material escolar. 

Ingressei no ginásio, tive mais sorte que meus outros quatro irmãos, não 

havia mais o �exame de admissão� que dificultava o acesso à continuidade dos 

estudos, assim consegui uma vaga em uma escola pública onde poderia me formar 

no colegial. 

A escola representava a porta para o saber, era lá que vivenciava 

diferentes experiências, diante de minha ingenuidade e dos poucos recursos de 

minha família, não tínhamos televisão, acompanhava as radionovelas e brincava na 

rua. 

Comecei a desenvolver um gosto enorme pela leitura e escrita, 

incentivada pelos professores de português, participava de concursos de poesias e 

contos e comecei a fazer parte da equipe do jornal da escola. Meus pais, muito 

amorosos, eram de pouca leitura, mas meu padrinho tinha uma pequena biblioteca, 

a revista Seleções foi a minha primeira leitura de mundo. 

Em 1975, apesar de muitas resistências � era hora de trabalhar, estudar 

não fazia parte dos planos � estava no primeiro ano do colegial diante de um cenário 

histórico e político bastante conflitante. Foi aí que comecei a entender que 



11 

estávamos passando por um sério período de Ditadura Militar, que as pessoas 

tiveram seus direitos cerceados e muitas foram aprisionadas e exiladas fora do país. 

Nesta época fiz uma retomada da infância distante, buscando a 

compreensão de muitos fatos ocorridos e experiências vividas no momento em que 

lias as palavras, mas não lia o mundo. 

Entendi a súbita viagem (desaparecimento) do meu pai e a espera 

incansável de minha mãe até seu retorno, uma viagem que não podia levar malas, 

não tinha correspondências e muito menos lembranças na sua chegada. 

�Brasil ame-o ou deixe-o� frase estampada nas padarias e vendas que me 

faziam sentir orgulho de ser brasileira, começavam agora a gritar dentro de mim, 

percebi que durante os anos de escola havia aprendido apenas as lições de leitura, 

mas não tinha experimentando a percepção crítica dos textos e do mundo. Freire 

(2001), diante desta perspectiva explica: 

 

[...] a compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na 

decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas 

que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do 

mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta 

não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem 

e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a 

ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações 

entre o texto e o contexto (p. 11). 
 

Este ano comecei a trabalhar para colaborar com o orçamento familiar, foi 

a passagem para a vida adulta. 

 

�Vem, vamos embora 

Que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora 

Não espera acontecer�. 

Geraldo Vandré 

 

As minhas relações com a escola, como aluna do curso primário e 

ginasial, sofreram profundas transformações, apesar de continuar recebendo uma 

educação �tradicional� que mais tarde com aprofundamento dos estudos pude 

entender que tratava-se de uma educação �tecnicista� que partia do pressuposto na 

neutralidade científica e inspirava-se nos princípios de racionalidade e 

operacionalidade (sob a égide da LDB 5.692/71 que propunha o 2º. Grau 



12 

Profissionalizante e foi corrigida em 1982), eu já começava dar os primeiros passos 

em direção às minhas próprias idéias e as novas descobertas. 

Participava ativamente de todas as atividades na escola � teatro, dança, 

fanfarra, e do jornal � e fora dela dos movimentos estudantis. 

Meu primeiro contato com a política se deu por meio de um 

�companheiro�, que pela minha ingenuidade acreditava ser meu parceiro. Na época 

eu coordenava o jornal da escola, amante das letras, da poesia e naquele momento 

de textos mais politizados que falam do papel do professor e da luta pela qualidade 

do ensino público. Meu �companheiro� que acompanhava de fora da escola minha 

movimentação dentro dela, me incitava a colocar no jornal textos mais provocativos, 

que pudessem gerar polêmicas, dizia ele. 

Nesta época, aos domingos, um grupo de alunos, alguns universitários e 

muitos secundaristas, reuniam-se em uma sala na Rua Sete de Abril, o objetivo era 

ensaiar a peça Um grito parado no ar, texto de Gianfrancesco Guarnieri, vinculado 

ao teatro de resistência, que estreou em 1973 no Teatro Aliança Francesa e foi um 

dos primeiros espetáculos que conseguiu furar o cerco da censura em plena 

ditadura por meio de uma linguagem metafórica, que revelava o inconformismo e a 

rebeldia característicos do período. 

Eram poucos os ensaios, mas muitas as discussões políticas, 

principalmente sobre o movimento estudantil, como o regime militar havia calado os 

estudantes e a luta contra a ditadura em prol das liberdades democráticas. 

Ouvia tudo com muita atenção, em um dos encontros ganhei um livro A 

revolução dos bichos de George Orwell, o livro estava puído e todo riscado, o rapaz 

que me entregou disse que certamente eu teria dificuldades para entender o texto, e 

tive. 

A história de ficção falava de ganância e de poder. O livro andava comigo 

e me dava um certo status, demorei algum tempo para entender em que terreno 

estava pisando, e para desenvolver de verdade minha consciência política. 

O diretor da escola me puniu pela audácia de escrever textos que 

questionavam interesses maiores e me tirou da coordenação do jornal. Meu 

�companheiro� deu um jeito de imprimir os jornais com algumas poesias e outros 

textos e pediu apenas que eu distribuísse na escola. A partir de então tudo se 

complicou, meu pai foi chamado pelo diretor e fui severamente punida, por me 

�meter em política�. 



13 

Reprovei o primeiro ano do colegial, percebi que havia realizado grandes 

descobertas, mas que também havia sido manipulada e a partir deste momento me 

tornei outra pessoa, muito mais crítica, cuidadosa e principalmente decidida a 

estudar para ter uma formação cultural, social e política que me ampliasse a visão 

de mundo. 

 

Lembro-vos também de que na luta contra o Homem não devemos 

assemelhar-nos a ele. Mesmo quando o tenhais derrotado, evitai-lhe 
os vícios. Animal nenhum deve morar em casas, nem dormir em 

camas, nem usar roupas, nem beber álcool, nem fumar, nem tocar 

em dinheiro, nem comerciar. Todos os hábitos do Homem são maus. 

E, principalmente, jamais um animal deverá tiranizar outros animais. 

Fortes ou fracos, espertos ou simplórios, somos todos irmãos. Todos 

os animais são iguais (ORWELL, 1945, p. 14). 
 

Terminei o colegial em 1978, com muitas leituras e ainda muitas lutas 

políticas, em 1976 a UNE iniciou um movimento pela reconstrução de sua 

identidade, com grandes passeatas, que favoreceu a abertura lenta e gradual da 

democracia, trabalhava para prover recursos para cursar o ensino superior o que 

aconteceu somente em 1984 quando ingressei no curso de Letras na FMU, a 

princípio a idéia de fazer um curso de letras estava diretamente ligado à minha 

vocação para leitura e escrita, não fui orientada para uma profissão, não havia 

discussões sobre o futuro profissional. 

A Faculdade era outra realidade, um espaço de socialização de idéias, de 

múltiplas referências e muita liberdade de expressão. 

Nas aulas de sociologia, filosofia e história da educação, me descobri 

como sujeito da minha própria história e nas aulas de literatura fazia uma releitura 

dos clássicos, histórias tão vivas na minha memória, e naquele momento, 

exploradas de uma forma tão provocativa, passei da leitura romanceada, na qual se 

aborda apenas o que está explícito no texto, para a leitura inferencial na qual era 

levada a detectar o que estava implícito, essas inferências só são possíveis se 

baseadas na própria visão de mundo, nas experiências e ideologias, enfim no 

contexto sócio-cultural, foi o momento da interação leitor-texto. 

O idealismo que experimentei durante os anos complicados de minha 

formação inicial, quando o processo de construção da democracia restituía o direito 

de ouvir as nossas vozes, encontrei nos professores da Faculdade uma relação 
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positiva com o trabalho que eu invejei, desejava sentir o mesmo em relação ao meu 

próprio trabalho. 

Estava convencida de que não podíamos separar a educação da política 

e de que a política não existe separada da vida. 

O primeiro livro recomendado pela Profa. de Sociologia foi Mulher � 

objeto de cama e mesa de Heloneida Studart, tratava da luta pela igualdade entre 

homens e mulheres e a necessidade da superação do machismo. Entre 1970 e 1980 

a mulher foi um dos temas mais freqüentes nos estudos da área chamada 

humanidades, como afirma Costa (2002). 

 

Pesquisadores debruçavam-se sobre o imaginário feminino, hábitos, 

costumes e relações de gênero relativos à mulher em diversas partes 

do mundo, assim como Brasil. Estudos comparativos, análise de sua 

situação em família e no trabalho, peculiaridades biológicas e 

psicológicas consagravam um grande número de pesquisadoras e 

escritoras como Simone de Beauvoir, na França, e Carmem da Silva, 

Rose Marie Muraro, Eva Alterman Blay e Heleieth Safioti no Brasil. 
Começávamos, por meio delas, a nos dar conta de nossa 

especificidade e da complexa relação que mantínhamos com outras 

categorias sociais (p. 19). 
 

A partir de 1980, também se torna primordial entre os discursos políticos 

uma definição da situação da mulher. Em 1983 através de decretos oficiais criou-se 

o Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo e em 1985 o Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher. 

Li durante muitos anos a coluna de Carmem da Silva �A arte de ser 

mulher� na revista Claudia da Editora Abril, que foi definida como "um dos símbolos 

da modernização da imprensa e da sociedade brasileira contemporânea" (DUARTE, 

2006). A coluna antecipou alguns dos debates que seriam depois encampados pelo 

discurso feminista no Brasil: uso da pílula anticoncepcional, inserção da mulher no 

mercado de trabalho e divórcio, entre outros. 

Ler Carmem da Silva, Simone de Beauvoir e Rose Marie Muraro era um 

sinal de modernidade, diziam minhas professoras, compreendia a cada dia a 

intersecção pessoal e profissional com a prática diária, sentia-me cada vez mais 

atraída para a sala de aula, via a educação não apenas como um conjunto de 

técnicas e domínio de conteúdos específicos, mas como um modo de vida, um 

compromisso, e percebia claramente como a prática profissional de minhas 
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professoras, naquele momento, era influenciada pelas histórias pessoais por elas 

vividas. 

No segundo ano da faculdade, 1985, comecei a lecionar em uma escola 

estadual para o 2º. Grau (atual ensino médio), mais madura, aprendi a abordar a 

realidade como uma rede complexa de relações, comecei a captar todos os 

significados que foram determinantes para constituir-me como professora. Sobre a 

formação de professores, Nóvoa (1995) postula: 

 

Discutir a formação do professor colocando em primeiro plano o seu 

processo identitário, as lutas e os conflitos, a maneira dinâmica e 

complexa como cada um se constitui professor pela apropriação do 

sentido da sua história pessoal e profissional, talvez seja uma das 

contribuições mais importantes da pesquisa sobre �histórias de vida�, 

porque a �identidade não é um dado adquirido, não é um produto, 

não é uma propriedade � é um processo, é um espaço de construção 

de maneiras de ser e estar na profissão� (p. 16). 
 

Tentei trazer nesta trajetória formativa os meus sentimentos e a minha 

história pessoal, segundo o posicionamento de Jennifer Nias (1991 in: Nóvoa, 1995, 

p.15) �O professor é a pessoa; e uma parte da importante da pessoa é o professor� 

desafiando-me a adotar uma postura autêntica como professora, atribuindo 

significado à minha prática educativa, conferindo ao meu trabalho uma dimensão 

verdadeiramente humana e percebendo que a educação de qualidade é um 

compromisso que envolve todo nosso ser. 

 

 

ANA, A EDUCADORA 

 

 

�Não se nasce mulher: torna-se�. 

Simone de Beauvoir 

 

 

A educação que aprendi na FMU no curso de Letras me ampliou a visão 

de mundo e norteou todo o meu fazer pedagógico, formada, continuei lecionando. 

Como era freqüentadora assídua do Centro Cultural de São Paulo, li no mural que 

havia uma vaga na USP para trabalhar com um historiador na pesquisa, fui 

selecionada, durante 10 anos tive a oportunidade de participar de vários projetos 
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pilotos para aplicação nas escolas de 1º. e 2º. Graus (atualmente ensino 

fundamental e ensino médio). 

Dei continuidade a minha formação, cursei pedagogia na UNIFEO � 

Centro Universitário FIEO com Habilitação em Administração Escolar, chegava a 

década de 1990, mesmo com muitas resistências, aos 30 anos me casei, tive a 

felicidade de ser mãe, experimentei a amargura de um divórcio e muitas realizações 

profissionais. 

A educação e toda sua complexidade passou a fazer parte integrante de 

minha vida. 

Refletindo esse momento, o Brasil experimentou uma década de intensos 

debates na travessia da ditadura civil-militar para a redemocratização do país, os 

debates estavam inicialmente canalizados na Constituição de 1988, que trouxe 

ganhos significativos na afirmação de direitos econômicos, sociais e subjetivos. em 

termos de configuração política, social, econômica e educacional, Libâneo (2009) 

assim descreve a situação nacional: 

 

Diante da globalização econômica, das transformações dos meios de 

produção e do avanço acelerado da ciência e da tecnologia, a 
educação escolar precisa oferecer respostas concretas à sociedade, 

formando quadros profissionais para o desenvolvimento e para a 
geração de riqueza de sejam capazes também, de participar 

criticamente desse processo (p. 116). 
 

Na realidade, o cenário amplo da educação brasileira, no início da década 

de 1990, coloca em campo uma polarização em torno das mudanças educacionais, 

consubstanciadas principalmente nos debates a respeito do projeto da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação. 

O discurso pedagógico foi enriquecido pela discussão da educação como 

cultura, temas como diversidade cultural, diferenças étnicas e de gênero começaram 

a ganhar espaço no pensamento pedagógico brasileiro. Aprendizagem significativa, 

que se concentra na proposição de modelos de ensino que permitam estabelecer a 

relação conteúdos � realidades sociais, visando a articulação com o ideológico como 

forma de colocar a educação a serviço da transformação social. 
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O lema �aprender a aprender� marcou forte presença no �Relatório 

Delors�1, publicado pela ONU em 1996, como resultado dos trabalhos da comissão 

que se dedicou a traçar as linhas orientadoras da educação mundial do século XXI. 

As estreitas relações entre essas abordagens e a minha �prática� como 

professora na escola pública, apresentava-se para mim, como um conjunto lógico e 

coerente de idéias e valores, naquele momento. 

Eu lecionava português para o ensino fundamental e médio e ensinava às 

crianças e aos jovens, conceitos de cidadania. Todos os dias falava de respeito, 

igualdade de oportunidades e justiça. Dava voz para que eles encontrassem as 

palavras certas na construção de idéias, proporcionando experiências de 

aprendizagem significativa. 

Trabalhar com a realidade social era uma marca pessoal, não dispensava 

a leitura de um jornal, de uma revista, preparava os alunos para a vida em 

sociedade, tinha sempre um discurso �expandido� para além da sala de aula, com o 

intuito de garantir ao meu aluno uma leitura de mundo. 

Com base nas minhas experiências pessoais sabia que a aula não se 

restringia ao espaço da �sala de aula�, estava além de seus limites, no envolvimento 

de professores e alunos com a aventura do conhecimento, do relacionamento com a 

realidade. 

Neste momento estava plenamente envolvida como meu trabalho como 

docente, foi uma escolha lenta, mas não poderia ter sido melhor, preparava 

cuidadosamente o espaço da sala de aula, adaptando-o às mudanças que o 

decorrer do ano e os acontecimentos determinavam. 

Brotava em mim uma paixão pela educação, mas não era uma paixão 

cega, via na escola um espaço de luta de conquistas, que envolvia a emoção e a 

razão, o futuro e a esperança se faziam presentes em todos os momentos. 

 

Paixão por uma idéia irrecusável: gente foi feita para ser feliz! E é 

esse o nosso trabalho (de educadoras e educadores); não só nosso, 

mas também nosso. Paixão pela inconformidade de as coisas serem 

como são; pela derrota da desesperança; paixão pela idéia de, 

procurando tornar as pessoas melhores, melhorar a si mesmo ou 
mesma; paixão, em suma, pelo futuro (CORTELLA, 2008, p. 129). 

 

                                                
1 Jacques Delors e outros. Educação: um tesouro a descobrir (Relatório para a UNESCO da 

Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI). São Paulo, Cortez, 1999 (3ª ed.). 
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Em 1997 assumi a Coordenação Pedagógica de uma escola particular 

que estava em fase de crescimento e reestruturação e passaria a oferecer o ensino 

médio e o curso técnico em informática. Foi um novo desafio, agora não era mais o 

espaço da sala de aula, mas o olhar sobre todas as ações desenvolvidas na escola, 

trazer os professores para um novo momento de expansão, mudanças, inovação e 

implementação de novas tecnologias. 

Era um momento de refletir sobre a interlocução, procurando descobrir no 

diálogo indicações para um trabalho que provocasse a revisão da práxis dos 

educadores, os alunos estavam chegando à escola trazendo consigo cada vez mais 

uma carga de informações que ultrapassavam o âmbito da família, transmitidas 

sobretudo pelos meios de comunicação. A escola precisava ser eficaz para esse 

aluno. 

O papel do professor começava a se destacar frente às �novas� tarefas da 

educação. A formação docente ganha destaque principalmente a partir da 

promulgação das novas diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN, Lei 

9.394/96), que re-significava o papel do professor, que passou a ocupar um lugar 

estratégico nas reformas contemporâneas para a transformação dos sistemas 

educacionais. 

A complexidade das relações produzidas, neste momento, envolveu uma 

construção cotidiana de vínculos com os professores, que se configurou como uma 

atitude de compromisso, tornou-se necessário criar uma outra cultura de 

compreensão do conhecimento e de trabalho em equipe. 

Muitas leituras e discussões pedagógicas foram necessárias para 

compreender que a inovação exige novas formas de comunicação, uma outra 

cultura, tecnologias e projetos de trabalho, no momento em que se vive as rupturas 

paradigmáticas frente a um mundo globalizado, como explica Libâneo (2003), é 

necessário reconhecer a escola como espaço de integração e síntese. 

 

Para formar cidadãos participantes em todas as instâncias da vida 

social contemporânea, o que implica articular os objetivos 

convencionais da escola � transmissão-assimilação ativa dos 

conteúdos escolares, desenvolvimento do pensamento autônomo, 

crítico e criativo, formação de qualidades morais, atitudes, 

convicções � às exigências postas pela sociedade comunicacional, 

informática e globalizada: maior competência reflexiva, interação 

crítica com as mídias e multimídias, conjunção da escola com outros 

universos culturais, conhecimento e uso da informática, formação 
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continuada (aprender a aprender), capacidade de diálogo e 

comunicação com os outros, reconhecimento das diferenças, 

solidariedade, qualidade de vida, preservação ambiental (p. 8). 
 

Em 2002 fiz um curso de especialização �Formação Docente para o Ensino 

Superior�, no ano de 2005 debutei no exercício da docência no Ensino Superior, 

como professora especialista no curso de Pedagogia. 

Em uma primeira análise da organização do programa da disciplina de 

Metodologia e Práticas de Ensino, já me senti incomodada, os textos indicados me 

pareciam anacrônicos e desatualizados. 

Mas estava ainda no início do meu trabalho acadêmico e com muita 

cautela guardei minhas observações para o ano seguinte, no momento oportuno. 

Pimenta (2002) nos ajuda a entender o cotidiano da docência ao afirmar que uma 

identidade profissional constrói-se, também, pelo significado que cada professor, 

como ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano, com base nos seus 

valores, em seu modo de situar-se no mundo, em sua história de vida. 

Hoje o momento é de transição e turbulência, o século XXI trouxe 

profundas modificações na organização das sociedades e conseqüentemente no 

mundo do trabalho, conforme Cortella (2007) em sua obra bastante atual 

 

Etimologicamente, a palavra �trabalho� em latim é labor. A idéia de 

tripalium aparecerá dentro do latim vulgar como sendo, de fato, forma 

de castigo. Mas a gente tem de substituir pela idéia de obra, que os 

gregos chamavam de poiesis, que significa minha obra, aquilo que 
faço, que construo, em que me vejo. A minha criação, na qual crio a 
mim mesmo na medida em que crio no mundo (p. 21). 

 

Vejo minha �obra� e me sinto dignificada, me reconheço no meu trabalho, 

como algo que me pertence, meu filho é minha obra, minha família, meus amigos, a 

dança, meu projeto de mestrado, tudo que faço e construo no mundo tem 

significado. 



20 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO � OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

O mestrado em educação na linha de formação docente faz parte do 

caminho harmonioso que fui trilhando, da área das letras para a área de educação, 

percebo um processo de reorientação, pelo estabelecimento das novas relações 

entre os fatos que a prática do magistério, principalmente no curso de pedagogia, 

me trouxe. 

Como docente do ensino superior, diretamente ligada às instituições 

educativas e a profissão docente, acompanho a análise de especialistas que se 

debruçam sobre a formação docente, principalmente a partir da década de 1990 do 

século XX, com a mudança dos paradigmas que passou a exigir uma nova forma de 

ver a educação, uma nova cultura e uma maior participação social. 

Conforme Brandão (1981) a educação hoje precisa estar comprometida 

com a sociedade atual, e ser capaz de provocar mudança, ao contrário do passado, 

 

antes de se difundirem pelo mundo as idéias de mudança, a 

educação era pensada como alguma coisa que preserva, que 

conserva, que resguarda justamente de se mudarem, de se 
perderem, as tradições, os costumes e os valores de �um povo�, 

�uma cultura� ou �uma civilização� (p. 83). 
 

O professor deve ter conhecimentos profissionais para trabalhar em uma 

educação do futuro, portanto é necessário repensar tanto os conteúdos da sua 

formação como a metodologia como estes são transmitidos. 

Meu projeto de pesquisa inicialmente buscava respostas para algumas 

perguntas que surgiram da minha convivência com as alunas do curso de 

pedagogia: Como ser professor neste mundo globalizado? As disciplinas ministradas 

no curso são significativas para a prática dos alunos? Que recursos usar para 

aproximar as futuras pedagogas às novas demandas das tecnologias de informação 

e comunicação? Minhas inquietações surgiram também do fato de que muitas 

alunas já estavam no exercício do magistério. 

Quando ingressei no mestrado, cursei como aluna especial a disciplina 

�Ensino Superior e EAD: tendências e desafios para a formação e a atuação de 

professores� ministrada pela Profa. Dra. Norinês P. Bahia, a partir das explanações 
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da Profa. e das discussões em grupo, um outro contexto da educação foi se 

desvelando, a formação e a atuação do professor frente à Educação a Distância. 

Estas reflexões ampliaram meus questionamentos em torno da formação 

docente, assim, a minha investigação passou para a análise do perfil dos docentes 

diante das realidades do mundo contemporâneo ou pós-moderno ligados aos 

avanços científicos e tecnológicos, à globalização da sociedade à mudança dos 

processos de produção e suas conseqüências na educação. 

E assim, fui definindo meu projeto de pesquisa, com a intenção de 

analisar a formação de professores nos cursos de pedagogia, na modalidade a 

distância, como recorte, pensei justamente nas alunas da pedagogia que cursaram o 

magistério e são professoras em exercício. 

A intenção é perceber como estas alunas-professoras se relacionam com 

as tecnologias de informação e comunicação, observar a flexibilidade e autonomia 

dos sujeitos e, também, como esta formação reflete na sua prática educativa,  diante 

das mutações culturais e da avançada era tecnológica, sem perder de vista a 

intencionalidade e o compromisso pedagógico com o seu desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e social. 

Para analisar como se dá a formação nos cursos de pedagogia a 

distância e o que significa ensinar e aprender neste novo espaço-tempo de formação 

mediado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação, daremos vozes às 

alunas e às docentes do curso de pedagogia presencial e a distância.  A pesquisa 

será realizada em uma instituição de ensino superior que oferece o curso de 

pedagogia nas duas modalidades, uma vez que proponho analisar a EaD a partir do 

que a instituição já desenvolve como proposta educacional no presencial. 

Portanto, o objetivo geral desta pesquisa é, analisar os impactos e 

contribuições que as tecnologias trazem para o campo da formação docente, no 

curso de pedagogia, analisando uma experiência em EaD e sua relação com o curso 

na modalidade presencial a partir dos pressupostos norteadores do Projeto 

Pedagógico Institucional e do Projeto Pedagógico do Curso. Para nortear meu 

trabalho tenho algumas proposições orientadoras: 

 Questionários e entrevistas semi-estruturadas com as alunas que já 

são professoras, por entender que são mais qualificadas para analisarem de forma 

crítica as atividades pedagógicas porque já possuem informações para fazer uma 

reflexão sobre sua prática.  
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 Entrevistas semi-estruturadas com os Docentes do curso de pedagogia 

presencial e EaD da instituição pesquisada. 

 Analisar o Projeto Político Pedagógico da instituição que possui 

experiência na educação presencial, buscando caminhos para pensar a proposta em 

EaD a partir das ações que orientam a educação no plano presencial. 

 O projeto pedagógico do curso está voltado para que tipo de formação? 

As práticas cotidianas são coerentes com o projeto? 

 Como está estruturado o currículo? Qual o lugar que ocupa o currículo 

no processo de formação e desenvolvimento da identidade profissional das alunas-

professoras, no curso de pedagogia a distância, a partir das experiências do curso 

presencial? 

 

 

PESQUISA � ANUNCIANDO OS CAMINHOS  

 

 

�Diálogo, reflexão conjunta, observação cooperativa da experiência, 

é uma metodologia de conversação que visa melhorar a comunicação 

 entre as pessoas e a produção de idéias novas e significados compartilhados. 

Ou, posto de outra forma, é uma metodologia que permite 

 que as pessoas pensem juntas e compartilhem os dados 

que surgem desta interação sem procurar analisá-los ou julgá-los de imediato.� 

Humberto Mariotti 

 

 

Século XXI. Tempo de diálogo, não como o debate clássico de idéias, 

mas o diálogo como a habilidade e disposição para ouvir intensamente e tentar 

compreender o outro, o diálogo que revela e soma a experiência e a intuição das 

pessoas num processo de respiração de idéias. 

O principal desafio no processo de diálogo é vencer o medo do 

desconhecido e transpor a abertura do microcosmo de indivíduos para o 

macrocosmo das sociedades humanas. 

É assim que pretendo iniciar minha pesquisa, dialogando com os autores, 

pensando junto e compartilhando os dados, buscando realizar uma análise da 

formação docente nos cursos de pedagogia diante de impasses multidimensionais 

de um mundo globalizado, em constante mutação cultural e frente a um novo 
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paradigma que define as possibilidades de mediações e gera diferentes perspectivas 

para os processos educativos com a introdução das Tecnologias de Informação e  

Comunicação (TICs) e da Educação a Distância (EaD). 

Pretendo dialogar, com intelectuais que visam decifrar a transformação e 

a produção de conhecimento na sociedade global. 

Uma �nova ordem� vem sendo estabelecida no conjunto das 

transformações relacionadas ao mundo globalizado que rompe com os modos de 

ser, sentir, agir e pensar. O crescimento exponencial da dinâmica da comunicação 

nas sociedades possibilita a multiplicação generalizada de visões de mundo, a 

tecnologia é um agente de mudança, e as inovações tecnológicas podem resultar 

em uma revolucionária quebra de paradigma educacional. A Internet é uma dessas 

inovações. Após influenciar a forma como as pessoas se comunicam e fazem 

negócios, a Internet vem influenciando significativamente a forma como as pessoas 

aprendem. 

Lévy (1993) elabora todo um arcabouço teórico para ilustrar os principais 

agentes de transformação das sociedades atuais. 

 

Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no 

mundo das telecomunicações e da informática. As relações entre os 

homens, o trabalho, a própria inteligência dependem, na verdade, da 

metamorfose incessante de dispositivos informacionais de todos os 
tipos. Escrita, leitura, visão, audição, criação, aprendizagem são 

capturados por uma informática cada vez mais avançada. Não se 

pode mais conceber a pesquisa científica sem uma aparelhagem 

complexa que redistribui as antigas divisões entre experiência e 
teoria. Emerge, neste final do século XX, um conhecimento por 

simulação que os epistemologistas ainda não inventaram (p. 7). 
 

As crescentes mudanças apontadas por especialistas no mundo do 

trabalho no âmbito da educação e as questões que envolvem a formação docente 

serão aqui visitadas com os olhares críticos daqueles que defendem a superação de 

um paradigma conservador e do pensamento mecanicista da ciência moderna em 

busca de um paradigma emergente ou pós-moderno que propicia ao docente a 

revisão de seus procedimentos, sua maneira de ensinar, aprender, pesquisar e ver a 

vida. 

Novos tempos, novas realidades e de acordo com Moraes (1997), novas 

exigências, 
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inicia-se um processo de mudança conceitual, surge uma forma de 

pensamento totalmente diferente, uma transição de um modelo para 

outro, tudo isso decorrente da insatisfação com modelos 

predominantes de explicação. É o que se chama crise de paradigmas 

e que geralmente leva a uma mudança de paradigma (p. 55). 
 

O acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) � 

fortaleceu e ampliou a oferta de programas de Educação a Distância, modalidade de 

ensino que integra distintas mídias e metodologias. 

A educação a distância exige dos docentes saberes que extrapolam o 

processo didático que estão habituados no ensino presencial. 

Os pesquisadores da área de educação � muitas outras vozes serão 

ouvidas neste diálogo � apontam como necessidades e possibilidades um processo 

ensino-aprendizagem mais globalizado e interdisciplinar, aprendizagem por 

competências, organização da ação docente a partir de projetos de trabalho, 

utilização das novas tecnologias como recursos pedagógicos entre outras propostas, 

aliados à formação e atuação do professor. 

Ao concebermos as  tecnologias como ferramenta para a construção de 

conhecimento, os professores deparam-se com novas situações no processo 

ensino-aprendizagem, levando-os a repensar seu papel e seus saberes, o professor 

precisa sair do modelo tradicional de transmissão de conhecimento para a 

socialização do conhecimento. O trabalho não pede hierarquia, mas um trabalho em 

rede, colaborativo. 

O conjunto de novos saberes extrapola o processo didático com o qual os 

professores estão habituados, no novo paradigma o professor é o �arquiteto�, 

planejando o trabalho de construção propiciando a descoberta do conhecimento pelo 

aluno. 

Para tanto é preciso pensar na intencionalidade da formação do educador 

para capacitá-lo com visão pedagógica, capaz de intervir no desenvolvimento 

educacional como um intelectual transformador. 

Uma das proposições desta pesquisa será analisar o vínculo entre os 

pressupostos teóricos norteadores do Projeto Político Pedagógico e as diversas 

dimensões inerentes à sua concretização no cotidiano das instituições educacionais. 

Cabe esclarecer que, o Projeto Político Pedagógico e Projeto Pedagógico, 

não têm diferenciação naquilo que explicitam. São dois termos usados para designar 

o mesmo sentido de pro-jetar, de dar direção a uma idéia, a um processo 
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pedagógico intencional alicerçado nas reflexões e ações, da instituição, para alguns 

autores o qualificativo Político da composição do termo, já é assumido pelo adjetivo 

pedagógico, uma vez que não há ação pedagógica que não seja política e que todo 

Projeto Pedagógico é voltado para uma ação transformadora. 

O Projeto Pedagógico Institucional
2 é o instrumento balizador para o fazer 

universitário, expressando a prática pedagógica das instituições e dos cursos dando 

direção à gestão e às atividades educacionais. 

A construção do Projeto Pedagógico Institucional pela universidade 

concretiza a condição de autonomia pedagógica dada pela LDB 9394/96, que dá 

competência à Universidade para fixar seus currículos, organizar seus programas e 

estabelecer os conteúdos programáticos de suas atividades e disciplinas. 

Assim, traremos para esta pesquisa o currículo � como ponto 

problematizador � entendido como o próprio movimento institucional, assumindo 

características de uma política cultural que acaba refletindo na estruturação de 

identidades o que reforça o problema: qual identidade o currículo está ajudando a 

construir? 

No primeiro capítulo trago a Idéia de Mudança, inicio com uma análise 

das Teorias Pedagógicas e suas influências, a idéia de currículo e dedico reflexões 

às concepções do Projeto Pedagógico e a seguir discuto algumas inquietações 

sobre a chamada pós-modernidade que perpassa a dinâmica da educação 

contemporânea, com a transição paradigmática e as mudanças nos cenários cultural 

e educacional. 

No segundo capítulo desenvolvo os Conceitos e Histórico da EaD, as 

alterações profundas nos processos educacionais e as influências da educação a 

distância para a educação do futuro. 

Nos dois primeiros capítulos trabalho com uma bibliografia exploratória 

trazendo o pensar de especialistas acerca das questões apresentadas, refletidas na 

minha análise final. 

No terceiro capítulo descrevo a metodologia utilizada para a realização da 

pesquisa. Inicio com a análise documental e, a seguir, um estudo de campo com a 

aplicação de questionários e roteiros de entrevistas semi-estruturadas, com as 

alunas-professoras (professores da educação infantil e ou das séries iniciais do 

                                                
2 Na presente dissertação, vamos adotar o termo Projeto Pedagógico Institucional, conforme é 

utilizado pela instituição pesquisada. 
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fundamental I e alunos do curso de pedagogia) separadas em dois grupos: o 

primeiro na modalidade presencial e o segundo, na modalidade a distância, e 

entrevistas semi-estruturadas com os Docentes que ministram disciplinas no curso 

presencial e a distância. 

Nas considerações finais meu olhar está voltado para a formação dos 

sujeitos a partir da análise do Projeto Pedagógico Institucional e da Diretriz 

Curricular do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia na modalidade a distância, 

buscando sua relação com o curso na modalidade presencial e no material coletado 

com os questionários e entrevistas semi-estruturadas com as alunas-professoras e 

docentes do curso de pedagogia nas duas modalidades. 
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1 IDÉIA DE MUDANÇA 

 

 

�Tempos Modernos. Uma história sobre a indústria, 

 a iniciativa privada e a cruzada da humanidade 

 em busca da felicidade�. 

Chaplin, 1936 

 

 

O ponto de partida para o diálogo se dará aqui por meio de um 

personagem do cinema mudo do início do século XX, Carlitos o sedutor vagabundo 

criado por Charlie Chaplin (1929) um dos maiores cineastas de todos os tempos. 

Chaplin, ao colocar um protagonista desajeitado em inusitadas situações, 

dialogava ferozmente com sua época, numa denúncia sem moralismos da ordem 

burguesa. 

Carlitos cria através da paródia veiculada pelo gesto, um mundo de 

ilusões que exige a cumplicidade do espectador, os gestos do personagem se 

engrandecem sob o foco do cinema mudo, quando ainda é, pelo gesto, que se 

efetiva a função referencial da linguagem. 

O filme �Tempos Modernos� nos traz informações sobre o ambiente fabril 

e os elementos constitutivos do modo de produção do capitalismo industrial da 

primeira metade do século XX, todas as seqüencias e cenas apresentam uma crítica 

chapliniana em relação à modernidade e a forma de lidar com o avanço da 

tecnologia, o modo como os trabalhadores são integrados às engrenagens dentro de 

um sistema, como se fossem molas que complementam e articulam o movimento 

das máquinas e de todo processo produtivo. 

Em vários momentos, podemos refletir sobre o mundo capitalista 

industrializado, as relações entre os homens e a tecnologia e a questão do tempo 

que se move com extrema rapidez, além de fazer inúmeros questionamentos sobre 

a própria natureza humana. 

Partí de Chaplin e os �Tempos Modernos�, na tentativa de ilustrar a 

relação do homem com as tecnologias, seus estranhamentos e como o protagonista 

se opõe ao mundo e as mudanças, para ir desvelando as controvérsias e os 

caminhos para a pós-modernidade e o século XXI. 
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1.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE UM NOVO TEMPO DE ENSINAR E APRENDER 

 

 

�Esse tempo também pode ser entendido como o 

tempo da criatividade, da generalidade, 

da restauração dos elementos singulares, 

do local, dos dilemas, da abertura de novas potencialidades�. 

Schintman 

 

 

A era da modernidade, cobre pelo menos 200 anos da cultura ocidental, 

aparecendo no século XVII e firmando-se no século XIX, e significou uma nova 

concepção da realidade social e uma nova atitude do homem frente à vida. 

A modernidade tirou Deus do centro do universo e colocou o homem, os 

valores deixaram de vir do plano transcendental e passaram a ser ditados pela vida 

terrena. A reforma e, sobretudo as mudanças do século XVII, o capitalismo se 

despedindo de suas formas pré-capitalistas, o germinar do conhecimento moderno, 

o cartesianismo, os humanismos, o iluminismo entre outras fontes científicas e 

filosóficas, dotaram o homem de força e sabedoria. 

Mas foi o iluminismo do século XVIII que dentro de um contexto de 

mudanças radicais foi decisivo para um processo de desorganização da ordem 

social, econômica e política passada. 

O iluminismo libertou o homem dos preconceitos religiosos e das 

superstições da idade média em nome da razão, não estando mais limitado aos 

saberes dogmáticos e aprisionado na escuridão do desconhecimento, dissolvendo 

os mitos, tentativa descritiva de explicar as origens das coisas e da existência, e a 

imaginação por meio do saber. Para o pensamento iluminista, somente através do 

saber o homem tem condições de emancipar-se. 

Para Touraine (1994), historicamente o ideal iluminista identificou 

modernidade e razão, uma vez que o processo de modernização foi associado ao 

processo de racionalização. 

Portanto as principais características da modernidade são a ilimitada 

confiança na razão, capaz de dominar os princípios naturais em proveito dos 

homens e a crença numa trajetória humana que, pelo mesmo uso da razão, 

garantiria à sociedade um futuro melhor. Em outros termos, o projeto moderno, 

sintetiza-se na racionalidade e no progresso. 
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Tal identificação entre modernidade e racionalização é uma concepção 

clássica da sociedade ocidental acerca de si mesma, na medida em que �O 

Ocidente [...] viveu e pensou a modernidade como uma revolução� (TOURAINE, 

1994, p. 19). 

Na visão iluminista, a educação desempenhava um papel social de 

grande importância, inédito na história da humanidade, a crença no progresso 

baseado no saber. O projeto da modernidade atribuiu à escola a função de socializar 

as novas gerações, formando os futuros cidadãos respeitadores das instituições 

sociais e do estado. A escola ganha status de instituição oficial, pública, mantida 

pelo Estado, tendo como principais características sua independência religiosa (laica 

e científica) e seu caráter universal (igual para todos). É a escola da cidadania. 

Libâneo (2005), classifica as teorias modernas da educação aquelas 

gestadas em plena modernidade quando Comênio
3 lança em 1657 o lema do 

�ensinar tudo a todos� e fortalece a idéia de formação geral para todos os homens 

como condição de emancipação e esclarecimento, para o autor: 

 

As teorias pedagógicas modernas estão ligadas, assim, a 

acontecimentos cruciais como a Reforma Protestante, o Iluminismo, 
a Revolução Francesa, a formação dos Estados Nacionais, a 

industrialização. Pedagogos como Pestalozzi, Kant, Herbart, Froebel, 

Durkein e Dewey vão consolidando teorias sobre a prática educativa 

assentadas na manutenção de uma ordem social mais estável, 

garantidas pela racionalidade e pelo progresso em todos os campos, 
especialmente na ciência (p. 24). 

 

Libâneo (1992), organiza as tendências pedagógicas moderna em dois 

grupos, no primeiro, a pedagogia de cunho liberal : pedagogia tradicional, pedagogia 

renovada progressivista, renovada não-diretiva e pedagogia tecnicista, por serem 

acríticas, visto que não questionavam a implicação dos determinantes sócio 

estruturais na educação. Sustentam a idéia de que a escola deve preparar os 

indivíduos para desempenhar os papéis sugeridos pelas sociedades de classes, 

conforme suas aptidões individuais. 

                                                
3 João Amos Komensky, nome original de Comênio. Nasceu em 1592 em Moravia. Sua obra �Didacta 

Magna� (1631) é apontada como sua obra prima e sua maior contribuição para o pensamento 

educacional. 
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E o segundo grupo, a pedagogia progressista: libertadora, libertária e 

crítico-social dos conteúdos que partindo de uma análise crítica das realidades 

sociais, sustam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. 

As pedagogias modernas, nas suas várias matizes, adquirem suas 

peculiaridades, formulando distintos entendimentos sobre as formas de 

conhecimento, função da ciência e conceito de liberdade, sem todavia, renunciar a 

idéia de criação de uma sociedade racional. 

Libâneo, ainda nos ensina que os críticos (Giroux, Maclaren, Giddens, 

Silva, Rounaet) viram como negativas algumas influências das teorias modernas 

como em nome da razão e da ciência se abafam o sentimento, a imaginação, a 

subjetividade e, até a liberdade à medida que a razão instituiu-se como instrumento 

de dominação sobre os seres humanos. 

Outra questão problemática apontada por Libâneo, refere-se a grande 

acumulação de conhecimentos científicos e técnicos produzidos pela modernidade, 

como a constituição de campos disciplinares isolados, fragmentados, ignorando o 

conjunto de que faz parte e a perda de significação. 

Todo educador preocupado com o agir pedagógico estará ciente que não 

se pode suprimir da pedagogia o fato de que ela lida com valores, com objetivos 

políticos, morais e ideológicos e educar pessoas é efetivar práticas pedagógicas que 

irão constituir sujeitos e identidades. Ainda, segundo Libâneo (2005) o currículo 

ocupa importante lugar entre os conceitos centrais da pedagogia. 

Se recorremos a Libâneo para explicar as teorias modernas, podemos 

recorrer a Tomaz Tadeu da Silva (2003), para entender o currículo humanista. 

O currículo clássico humanista era herdeiro do currículo das chamadas 

�artes liberais�, que vindo da antiguidade clássica, se estabelecera na educação 

universitária na Idade Média e no Renascimento, na forma dos chamados trivium 

(gramática, retórica, dialética) e quadrivium (astronomia, geometria, música e 

aritmética). Esse modelo de currículo tinha como objetivo que os estudantes 

aprendessem o repertório das grandes obras literárias e artísticas das heranças 

clássicas grega e latina. 

Na década de 1920 surgiram estudos mais específicos sobre currículo 

nos EUA. Os movimentos migratórios e o amplo processo de industrialização 

geraram a necessidade de mais escolarização o que repercutiu diretamente nos 

currículos. 
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Os estudos de John Franklin Bobbit (The curriculun, 1918) traz um 

modelo institucional de currículo. Bobbit propunha que a escola funcionasse da 

mesma forma que qualquer outra empresa comercial ou industrial � a metáfora da 

escola como uma fábrica e do currículo como processo de produção, em que as 

crianças eram vistas como �matéria prima� e os professores como controladores do 

processo de produção. A inspiração teórica é a administração científica de Frederick 

Taylor com procedimentos e métodos com vistas a alcançar resultados que 

pudessem ser medidos. 

O caráter tecnocrata e conservador presentes nas idéias de Bobbit, 

transforma o currículo numa questão de organização. O currículo é simplesmente 

uma mecânica. 

As idéias de Bobbit concorrem com uma outra vertente considerada mais 

progressista, ainda no século XX, liderada por John Dewey (The child and the 

curriculum � 1902), sua preocupação centrava-se muito mais na construção da 

democracia do que no funcionamento da economia, e achava importante levar em 

consideração, no planejamento curricular, os interesses e as experiências das 

crianças e jovens. 

Mas a teoria de Bobbit e os estudos sobre currículo na perspectiva de 

organização e desenvolvimento se consolidaram por volta de 1949, com o livro de 

Ralph Tyler (Princípios básicos de currículo e ensino), os estudos sobre currículo se 

tornaram decididamente estabelecidos em torno da idéia de organização e 

desenvolvimento, cujo paradigma de organização corresponde à divisão tradicional 

da atividade educacional: currículo, ensino � instrução e avaliação. 

Estas duas correntes formaram uma reação ao currículo humanista que 

dominou a educação desde que ela foi institucionalizada. 

Para finalizarmos estas primeiras reflexões sobre a formação do currículo, 

têm-se as considerações de Silva (2003): 

 

O currículo tem significado que vão muito além daqueles as quais as 

teorias tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, 

território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, 

viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum 

vitae: no currículo se forma nossa identidade. O currículo é texto, 

discussão, documento. O currículo é documento de identidade (p. 

150). 
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O Brasil sofreu fortes influências da americanização no campo do 

currículo durante as quatro décadas seguintes. 

Ainda na era da modernidade, há um período conturbado e de grandes 

transformações, a década de 1960: movimento de independência das antigas 

colônias européias; protestos estudantis na França e em vários outros países; 

continuação dos direitos civis nos Estados Unidos; protestos contra a guerra do 

Vietnã; os movimentos contracultura; o movimento feminista; as lutas contra a 

ditadura militar no Brasil. 

A partir desse momento, pode-se observar como o pensamento e a 

estrutura educacional tradicionais, passaram a ser questionados de maneiras 

contundentes em diferentes países. 

Com a superação dos conceitos tradicionais, a teoria crítica em currículo 

assume a preocupação com essa importante área de pesquisa educacional, 

entretanto, não basta a crítica e a resistência a qualquer que seja o modelo, faz-se 

necessário ir além e empreender o multiculturalismo, conforme Moreira e Silva 

(1999) nos ensinam: 

 

os educadores do próximo século não poderão ignorar as duas 

questões que as escolas terão de enfrentar, referentes a 

multiculturalismo, raça, poder, identidade, significado, ética e 

trabalho... a formação do docente multicultural deve implicar não o 

desenvolvimento de uma aceitação irrestrita de diferentes 

manifestações culturais, mas, sim a aprendizagem das habilidades 

necessárias a promoção de um diálogo que forneça uma dinâmica de 

crítica e autocrítica (p. 86). 
 

Considerando o currículo como forma de produção social, Apple (2001) 

nos diz que o currículo deve ser significativo a partir das conexões que ele tem com 

as complexas configurações de dominação e subordinação, na nação como um 

todo, em cada região ou em cada escola individualmente. Deve-se levar em 

consideração a forma como ele é organizado, sua estrutura e aplicação, sendo, 

portanto, uma construção ideológica. 

No final da década de 1980, estudos sobre o conhecimento escolar e 

currículo, no Brasil, desenvolveram-se como um dos principais núcleos de pesquisa 

no campo pedagógico. Os primeiros estudos traziam as discussões da Nova 

Sociologia da Educação Inglesa, como Henry Giroux e Michel Apple. 
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Os múltiplos discursos sobre currículo nesta época vão exigindo que as 

produções nesta área superem questões de natureza epistemológica e adentram ao 

campo político. 

Na primeira metade da década de 1990, ganha força a idéia de que o 

currículo só pode ser compreendida quando contextualizada política, econômica e 

socialmente. A contribuição teórica de Paulo Freire, desde a década de 1960, é 

retomada e começa-se a criar uma hegemonia conceitual neste campo. Paulo Freire 

não desenhou especificamente uma teoria do currículo, contudo, o seu pensamento 

traz alguns conceitos que são fundamentais para uma teorização sobre o currículo, 

sobre a escola: sua concepção de homem como um ser de relações, criador e 

transformador do mundo, da educação como ato de conhecimento emancipador; a 

dialogicidade e a problematização, o conceito de cultura como arena de lutas e 

contradições, identidade, alteridade, poder, enfim, um vasto campo conceitual para 

se discutir questões de currículo. 

A sociedade �pós-industrial� impõe novos desafios e na tentativa de 

comprendê-los, o pensamento curricular incorpora enfoques pós-modernos, teóricos 

como Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari e Morin, influenciaram fortemente as 

construções teóricas neste campo. Um novo movimento vai se consolidando, se 

antes tínhamos como marca deste campo, a lineariedade e homogeneidade de 

referências, a partir deste período, as referências ganham a característica da 

multiplicidade. 

Começa a ganhar destaque a discussão sobre currículo em rede, uma 

vertente desenvolvida fundamentalmente por pesquisadores do Rio de Janeiro 

coordenados por Nilda Alves4. O conceito de rede aplicado no campo do currículo no 

Brasil, referencia-se em sua maioria em bibliografia francesa, especialmente em 

autores como Lefebvre, Morin e Deleuze, que tem tematizado questões como 

formação de professores e discutido a superação do enfoque disciplinar no espaço 

escolar na visão paradigmática da complexidade e dos rizomas. 

A pesquisa traz a questão da formação docente que lida diretamente com 

a constituição dos sujeitos socialmente determinados. Assim se faz necessário 

                                                
4 Pesquisadora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro publicou na década de 90 os livros: 

Formação de Professores: pensar e fazer, 1992; Trajetórias e rede de formação de professores, 1998 
e o Espaço escolar e suas marcas, 1998. 
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estudar as teorias de currículo para entender o currículo produtivo que se faz por 

determinações políticas, históricas e na relação social entre as pessoas. 

Estamos aqui construindo algumas idéias que darão embasamento para a 

nossa análise final, portanto, é necessário trazer reflexões sobre as concepções do 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e suas implicações na formação dos sujeitos. 

O PPI da instituição é o instrumento de referência para o fazer 

universitário, expressa a prática pedagógica da instituição e do curso, dando direção 

à gestão e às atividades educacionais. 

A elaboração de um projeto pedagógico é um convite a uma reflexão 

sobre as concepções e as finalidades da educação, sua relação com a sociedade e 

uma reflexão aprofundada sobre o tipo de indivíduo que queremos formar. 

Pensar o projeto pedagógico, conforme Veiga (2004) 

 

[...] mais do que uma formalidade instituída: é uma reflexão sobre a 

educação superior, sobre o ensino, a pesquisa e a extensão, a 

produção e a socialização dos conhecimentos, sobre o aluno e o 

professor e prática pedagógica que se realiza na universidade (p.25) 
 

Portanto, o PP não é apenas um documento que pretende organizar as 

ações da instituição, é um elemento que carrega em sua natureza múltiplas 

relações. 

O projeto pedagógico é uma ação intencional, que se propõe a antever 

um futuro diferente do presente. Nas palavras de Gadotti (1994): 

 

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o 
futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para 

arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma 
nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém 

de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser 
tomado como uma promessa frente a determinadas rupturas. As 
promessas tornam visíveis os campos de ação possível, 

comprometendo seus atores e autores (p. 579). 
 

Gadotti, ainda nos explica que hoje, a escola não se questiona apenas 

sobre seus métodos, mas questiona-se principalmente sobre seus fins. A crise 

paradigmática faz com que a escola reflita sobre si mesma, sobre seu papel numa 

sociedade pós-moderna e pós-industrial, emergindo a reivindicação pela autonomia, 
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a afirmação pela singularidade e a multiculturalidade como marca significativa do 

nosso tempo. 

Portanto, o processo de construção de um projeto pedagógico deve 

responder a várias questões centrais porque é um processo contínuo de reflexão 

sobre a concepção de homem e de mundo, sobre a universidade e sua função 

social, sobre a pesquisa e sua relação com o ensino, seu currículo, a relação teoria 

e prática e outros pontos importantes que revelam as relações existentes entre o 

ensino superior e o contexto social do qual faz parte. 

Como a nossa discussão nesta dissertação é a formação docente, 

precisamos entender a intencionalidade e o desejo político que permeiam o Projeto 

Pedagógico Institucional como fomentador da formação e do compromisso social da 

educação (como veremos no capítulo 3). Não podemos pensar a construção de um 

projeto pedagógico sem pensar no contexto em que vivemos e o papel da educação 

no início do século. 

 

 

1.2 ALGUMAS INQUIETAÇÕES SOBRE O PROJETO DA PÓS-MODERNIDADE 

 

 

A chegada da pós-modernidade está ligada ao surgimento de uma 

sociedade pós-industrial, na qual o conhecimento tornara-se a principal força 

econômica da produção. 

O marco da pós-modernidade tem três momentos importantes na linha 

cronológica. Alguns analistas, como o francês Jean François Lyotard, reconhecem 

seu início na década de 1930 com o esgotamento do modelo moderno, outros 

sinalizam a época da agonia dos anos revolucionários de 1960. E finalmente, alguns 

teóricos apontam o seu início na década de 1970, com a crise do sistema capitalista. 

Como ruptura e/ou continuidade do período moderno, surge então o 

paradigma da pós-modernidade. 

 

No parecer de Lyotard, a pós-modernidade �designa o estado de 

cultura após as transformações que afetaram as regras dos jogos da 

ciência, da literatura e das artes a partir do final do século XIX� 

(1998: XV). Eagleton (1998), que explorou os primórdios, as 

ambivalências, as histórias, os sujeitos, as falácias e as contradições 

do pós-modernismo, assinala que o termo pós-modernidade alude a 
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um período histórico específico, que questiona as noções clássicas 

da verdade, da razão, da identidade e da objetividade, da idéia de 

progresso ou emancipação universal, dos sistemas únicos, das 

grandes narrativas ou dos fundamentos definitivos de explicação 

(LAMPERT, 2005, p. 12-13). 
 

Afirma, ainda, Lampert (2005), que �conceituar pós-modernidade não é 

algo fácil�. 

 

[...] não se sabe com exatidão se esse fenômeno relativamente 

recente, representa um novo período na civilização; se é uma 

mudança paradigmática, um movimento cultural ou se pode ser 

considerado como uma reavaliação crítica dos modos modernos de 

pensamento, pois questiona as dicotomias rígidas criadas pela 

modernidade entre realidade objetiva/subjetiva, fato/imaginação, 

secular/sagrado, público/privado, científico/vulgar. Para Terrén 

(1999), a análise do que vem depois da modernidade é complexa. O 

discurso da pós-modernidade oferece uma série de dificuldades 

específicas que obrigam a aceitá-lo como algo fragmentado, 
contraditório e incompatível (p. 13). 

 
Enfim, um tempo de transição, de transformação, onde o projeto da 

modernidade parece ter se cumprido em excesso ou ser insuficiente para solucionar 

os problemas que assolam a humanidade. Um dos analistas que mais tem 

apresentado estudos e reflexão sobre a transição paradigmática da ciência moderna 

para uma ciência pós-moderna é o sociólogo Boaventura de Souza Santos. 

Segundo Santos (1996), vivemos uma condição de perplexidade diante de inúmeros 

dilemas nos mais diversos campos do saber e do viver. Que, além de serem fonte 

de angústia e desconforto, são também desafios à imaginação, à criatividade e ao 

pensamento. 

As considerações sobre o tempo em que vivemos e as tendências de 

mudanças em nosso mundo fazem sentido neste capítulo para entender e 

caracterizar as profundas transformações que estão acontecendo no campo 

tecnológico, na produção econômica, na cultura, na vida política, na vida cotidiana e 

na educação. 

São apenas algumas considerações que não visam definir profundamente 

um termo tão complexo como pós-modernidade, mas problematizá-la, tal como Viotti 

(1995): 

 

Por Pós-modernidade se entende o conjunto de características que 

demarcam uma nova "Era Histórica", o fim da modernidade do 
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mundo contemporâneo e uma nova maneira de ver e se ver no 
mundo. Mas não seria, como a maioria dos pesquisadores acredita, 

apenas uma ruptura com o paradigma da modernidade, surgido com 
a Revolução Francesa. Ainda mais porque, como demonstrado, se 

existe uma ruptura paradigmática, ela tem uma causa, uma origem, 
mediata ou imediata, em fatos que produziram o efeito da mudança. 

Ou seja, a Pós-modernidade foi gerada na Modernidade, assim como 
a Revolução Francesa o foi no Absolutismo e no Protestantismo; e a 

Revolução Russa, por sua vez, na Francesa. A mudança de um 

"paradigma", para ocorrer, necessita de um processo lento de 
transformação de valores e costumes. Desta forma, a Pós-
modernidade representa, por um lado, uma ruptura com a 
modernidade; mas, por outro, uma simples continuação de um 

processo transformador que começou antes mesmo dessa 

Modernidade (s. p.). 
 

Muitos cientistas de todas as áreas do conhecimento ainda discutem o 

estatuto de modernidade enquanto um conjunto de valores, procedimentos e 

conceitos ainda vigentes, enquanto outros, sua superação pelo estatuto denominado 

como pós-modernidade. 

Há dois autores, em especial, que advogam por lógicas diferentes. 

Anthony Giddens (1991) e Jean François Lyotard (2002). Giddens delimita o 

conceito de modernidade afirmando que a 

 

�modernidade� refere-se a estilo, costume de vida ou organização 

social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que 

ulteriomente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência. 

Isto associa a modernidade a um período de tempo e uma 

localização geográfica inicial, mas por enquanto deixa suas 

características principais guardadas em segurança numa caixa preta 

(p. 11). 
 

O autor nos leva a perceber que a modernidade anunciada no século XVII 

não está totalmente concretizada, portanto ela não acabou como postulam os pós-

modernos. 

Segundo Giddens (1991), pensar em pós-modernidade é olvidar que �a 

ordem social emergente da modernidade é capitalista tanto em seu sistema 

econômico como em suas outras instituições� (p. 20). 

Pensar que esta realidade foi superada não parece coerente, 

continuamos vivendo sob uma lógica capitalista e nunca o capitalismo encontrou 

campo tão fértil e domínio quase pleno sobre a humanidade como atualmente. 
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Giddens se dedica a desmontar toda a lógica argumentativa que sustenta 

o discurso da pós-modernidade, ressaltando a impossibilidade de se pensar em um 

fim da modernidade, na medida em que ela aparece, a cada dia, mais pujante, muito 

embora multifacetada. 

Sobre a fronteira entre modernidade e pós-modernidade, Paulo Freire 

comunga das idéias de Giddens, quando se afasta de uma pós-modernidade 

conservadora, considerando-se um crítico do discurso neoliberal que se alonga em 

pós-moderno. �Para mim, a pós-modernidade é reacionária ou progressista. Não 

acredito numa pós-modernidade como específica, exclusiva, ela mesmo gritando 

�sou a pós-modernidade� (FREIRE, 2001, p. 237). 

Por sua vez, o conceito de pós-modernidade, entendido por Lyotard 

(2002), traz algo de concreto que é a disparidade de hoje em relação a outras 

construções históricas. A necessidade de alterações concretas na dinâmica que 

rege a vida dos povos e das pessoas, nas suas inter-relações e construções para 

que se possa constituir uma nova ordem 

 

na sociedade e na cultura contemporânea, sociedade pós-industrial, 
cultura pós-moderna a questão da legitimação do saber coloca-se 
em outros termos. O grande relato perdeu sua credibilidade, seja 
qual for o modo de unificação que lhe é conferido: relato 

especulativo, relato da emancipação (p. 69). 
 

O discurso da pós-modernidade parte da premissa da variabilidade 

absoluta, da plena relativização da realidade, desmontando a noção de concretude 

e, com ela, toda a realidade. 

A análise do momento histórico que estamos vivendo, como revela o 

debate entre modernos e pós-modernos, tornou-se definitivamente uma tarefa 

complexa e longe de ser concluída. 

Goergen (2005), apesar de não abrir mão do conceito moderno, nos 

alerta para os reflexos que as mudanças têm provocado no campo educacional que 

nos levam a vários questionamentos, 

 

pois se as teses defendidas pelos pós-modernos estiverem corretas, 
deverá ocorrer uma profunda ruptura com toda a tradição 

educacional na mesma medida em que ocorrer a ruptura com os 
princípios da modernidade nos demais campos da atividade humana 
(p. 64). 
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Esta é uma discussão apaixonante que tem mobilizado grandes 

pesquisadores, mas vamos avançar na construção da idéia de mudança que trouxe 

estas considerações sobre o tempo, para chegar à contemporaneidade e a 

sociedade globalizada. 

 

 

1.3 A SOCIEDADE GLOBAL 

 

 

"O espaço se globaliza, mas não é mundial 

como um todo senão 

como metáfora. Todos 

os lugares são mundiais 

mas não há um 

espaço mundial. Quem se globaliza mesmo 

são as pessoas". 

Milton Santos, 1993 

 

 

A globalização, termo relativamente recente, que segundo Octário Ianni 

(2001), surgiu no final do século XX e refere-se, entre outras explicações, a um novo 

tempo histórico, uma situação sócio-econômica e política cultural que assinala um 

momento � o atual � da história da humanidade. 

Este tempo atual pode ser entendido como �pós-moderno� sendo uma 

nova condição para a humanidade sem nunca deixar de ser �moderno�. 

A sociedade pós-moderna é a sociedade globalizada,  Ianni (2001) nos 

revela que a ruptura histórica promovida pelo globalismo é a mesma ruptura 

epistemológica que abala os quadros sociais e mentais de referência, assim 

abalando os significados e a conotações do tempo e do espaço, da geografia e da 

história, do passado e presente, da biografia e memória. Sendo assim, a 

globalização nos induz à pós-modernidade � ou vice-versa � no registro de 

mudanças profundas e de aceleração do processo de internacionalização do 

capitalismo. 

Para José Claudinei Lombardi (2001), globalização e pós-modernidade 

não são concepções, mas sim �movimentos�. Como �movimento em curso�, a 

globalização não caracteriza �a morte da modernidade�, mas está marcando a 

superação do moderno. Entende o autor que 
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pela noção de globalização pretende-se caracterizar a vida num 
mundo global que tende ao rompimento ou à dissolução das 

fronteiras, das economias, das culturas e das sociedades. A palavra 
pós-modernidade vai na mesma direção e está a expressar essa 

nova condição global da humanidade, pela qual superou-se a 
modernidade as crenças dela decorrentes, como razão, objetividade, 

totalidade e resoluções (p. 23). 
 

Milton Santos (2003), acredita na força das idéias, nos induz a uma 

profunda reflexão sobre o papel da ideologia na produção, disseminação, 

reprodução e manutenção da globalização atual. O autor apresenta a globalização, 

primeiro, como fábula (o mundo tal como nos fazem vê-lo), depois como 

perversidade (o mundo tal como ele é) e, enfim, como possibilidade (o mundo como 

ele poderá ser). 

E na sua análise �o mundo tal como ele é�, Santos relata que dois terços 

da humanidade estão sobrevivendo em condições indignas, à margem do progresso 

científico e tecnológico, no meio de uma época de destituição, exclusão e 

exploração do outro, onde uma parcela da população vê ampliada as possibilidades 

de prazeres e alegrias, em que ao mesmo tempo se fecham impiedosamente para 

outra, os excluídos. 

O fenômeno da globalização é um fenômeno internacional do capital 

financeiro, um processo sem volta, pelo que se observa hoje. Seus efeitos sobre a 

economia � nacional e internacional � são instantâneos, isto é, acontecem em tempo 

real. Envolvendo o comércio mundial, há uma nova ordem estabelecida, marcada 

pela diversificação dos meios de transportes, pelo rápido avanço das 

telecomunicações, satélites, computadores e internet, fibra ótica, e tudo o mais que 

as novas tecnologias proporcionam à velocidade dos negócios e à comunicação 

entre os seres humanos. 

Para Santos (2003), vivemos um novo período na história e a base dessa 

revolução é o progresso técnico, conseguido em razão do desenvolvimento científico 

e baseado na importância obtida pela tecnologia, a chamada ciência da produção. 

O desenvolvimento das técnicas é um progresso sem fim, a cada 

evolução técnica, uma nova etapa histórica se torna possível. A técnica da 

informação envolve todo o planeta como um todo, assegurando a simultaneidade 

das ações e, acelerando o processo histórico. 
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A globalização é uma condição do mundo atual e para nos situarmos 

neste novo cenário, precisamos de novos modelos de pensamento. 

Para Capra (1982), a gravidade e a extensão global dos problemas 

contemporâneos acenam para a necessidade de um novo paradigma para 

interpretar realidades que já haviam sido explicadas ou compreendidas. �Uma nova 

visão da realidade, uma mudança fundamental em nossos pensamentos, 

percepções e valores� (p. 14). 

Há privilégios e muitos desafios neste período de transição na trajetória 

da humanidade, novas realidades, novas exigências, percebemos nossas 

capacidades ampliadas e intensificadas pelas tecnologias num mundo onde surgem 

novas identidades culturais e sociais.  

Milton Santos, estudou as várias faces do processo de globalização no 

mundo e antecipou uma discussão bastante atual 

 

Não cabe, todavia perder a esperança, porque os progressos 

técnicos obtidos neste fim de século XX, se usados de uma outra 
maneira, bastam para produzir muito mais alimentos do que a 
população atual necessita e, aplicadas à medicina, reduziriam 

drasticamente as doenças e as mortalidade. 
 

Um mundo solidário produzirá muitos empregos, ampliando um 

intercâmbio pacífico entre os povos e eliminado a belicosidade do 

processo competitivo que, todos os dias, reduz a mão de obra. É 

possível pensar na realização de um mundo de bem-estar, onde os 
homens serão mais felizes, um outro tipo de globalização (SANTOS. 
Folha de São Paulo. 5 abril 1996.) 

 

Para enfrentar os desafios da globalização faz-se necessário uma mão de 

obra qualificada, qualificação entendida como uma aquisição de competências e 

uma formação geral que garantam a responsabilidade, a criatividade e a capacidade 

para resolver problemas. 

Se pós-modernidade e globalização se imbricam, podemos relacionar as 

faces deste fenômeno com a educação, tendo como suporte uma ideologia que 

convencionou denominar de neoliberal. 

As políticas educacionais têm como teses centrais o neoliberalismo, que 

considera o conceito de mercado como eixo das relações sociais e defende um 

estado mínimo. 
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O financiamento internacional da educação e a intervenção das agências 

mundiais na estruturação dos sistemas de ensino são notórios. As teses neoliberais 

propõem argumentos favoráveis à privatização da educação. 

Lombardi (2001) traça as inúmeras relações que podem ser estabelecidas 

entre as �concepções e práticas vigentes na educação hoje e a ideologia neoliberal, 

as relações destas com a globalização e, por sua vez, as relações de todas elas 

com a pós-modernidade [...]� (p. 11). 

A reflexão que pretendemos desenvolver aqui, centra-se prioritariamente 

no avanço das inovações advindas da modernidade, da pós-modernidade e do 

fenômeno da globalização, que gerou um novo paradigma nos cenários cultural e 

educacional. 

Diante de tantos desafios, cabe dar continuidade ao entendimento da 

idéia de mudança para chegar à análise das inter-relações que perpassam a 

dinâmica da educação contemporânea, acentuadamente no que toca à formação 

docente, as Tecnologias de Informação e Comunicação e a educação a distância. 

 

 

1.4 TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA: MUDANÇAS NOS CENÁRIOS CULTURAL E 

EDUCACIONAL 

 

 

�Vivemos um desses raros 

momentos em que, a partir de 

uma nova configuração técnica, 

quer dizer, de uma nova relação 

com o cosmos, um novo estilo de 

humanidade é inventado�. 

Pierre Lévy 

 

 

O termo paradigma, segundo o dicionário Aurélio, significa �modelo� ou 

�padrão�. O físico, filósofo e historiador da ciência norte-americano Thomas Kuhn 

nos legou, em A estrutura das revoluções científicas (1962), o conceito de 

paradigma �a constelação de crenças, valores e técnicas partilhadas pelos membros 

de uma comunidade científica�. 
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Para Kuhn, paradigma é uma realização científica de grande 

envergadura, como na astronomia, por exemplo, durante muitos anos acreditou-se 

no paradigma geocêntrico, segundo o qual o sol rodaria à volta da terra. Todos os 

cálculos matemáticos realizados sobre os movimentos dos planetas confirmavam 

que o paradigma geocêntrico era o correto. A certa altura, no entanto, alguns 

astrônomos e físicos começaram a conjecturar que as irregularidades que 

detectavam em alguns dos cálculos só poderiam ser explicadas se a terra rodasse 

em torno do sol, e não vice-versa. 

Nos meados do século XIX cientistas na Europa descobriram que as 

doenças não eram causadas por �mal-olhado� ou �vapores�, mas sim por seres 

microscópios: vírus e germes. Levou 35 anos � uma geração � para médicos, 

enfermeiros e profissionais de saúde pública mudarem sua concepção sobre a 

origem das doenças. 

Os dois exemplos ilustram mudanças de paradigmas. Portanto, 

paradigma é a representação do padrão de modelos a serem seguidos, as 

inovações profundas científicas que têm lugar ao longo do desenvolvimento, 

ocorrem por mudança de paradigma. 

Moraes (1997) comenta o conceito de paradigma de Edgar Morin, que vai 

além da proposta originária estabelecida pela definição de Thomas Kuhn; 

 

ele justifica a existência de uma incerteza na definição Kuhniana. 

Segundo Morin, um paradigma significa um tipo de relação muito 

forte, que pode ser de conjunção ou disjunção, que possui uma 

natureza lógica entre um conjunto de conceitos-mestres. Para esse 
autor, esse tipo de relação dominadora é que determinaria o curso de 

todas as teorias, de todos os discursos controlados pelo paradigma. 
Seria uma lingüística, lógica e ideológica (p. 31). 

 

A autora ainda explica que, o enfoque dado por Morin, em termos 

relacionais, nos quais conceitos e teorias convivem com teorias rivais, amplia o 

enfoque dado por Kuhn. 

No mundo atual, o desafio que se impõe é a transição de um paradigma 

conservador que predominou nos últimos séculos, fortemente influenciado pelos 

parâmetros da racionalidade e pelo que se imagina ser o melhor do rigor científico 

para um novo paradigma � emergente � que venha proporcionar a renovação de 

atitudes, valores e crenças exigidos neste início de século. 
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O paradigma newtoniano-cartesiano (referência à René Descartes e Isaac 

Newton), construído durante o século XVII, que recomendava uma ordem lógica e 

racional para justificar os fenômenos da natureza, mostrou a metáfora do universo-

máquina que moldou a era industrial. 

Segundo nos ensina Moraes (1997), na realidade essa explicação 

científica do universo iniciou-se com as proposições de Copérnico e Galileu, ao 

defenderem a descrição matemática da natureza. E foi acentuada pelas 

contribuições de Descartes e Newton, quando recomendaram uma ordem lógica e 

racional para justificar os fenômenos da natureza. Baseados em pressupostos da 

Matemática e da Física, levaram a um processo de fragmentação da ciência em 

áreas do conhecimento, a autora acrescenta �desse determinismo universal 

decorreu um conhecimento utilitário e funcional que deu origem à idéia de que, para 

compreender o real, era preciso dominar e transformar o mundo, manipulá-lo pela 

técnica� (p. 39). 

Esse paradigma foi útil e necessário para orientar o conhecimento e os 

caminhos da humanidade até o presente, agora se choca com as novas realidades e 

com as exigências de um novo tempo. 

O paradigma emergente, iniciou-se principalmente no campo da física 

moderna por meio dos trabalhos de Max Planck e Albert Einsten, que a partir de 

1905 escreveram vários artigos, um deles sobre a teoria da relatividade da 

simultaneidade dos acontecimentos, onde os conceitos tradicionais de espaço e 

tempo da física clássica já não se sustentavam, seus estudos contribuíram para 

descrever os fenômenos da natureza,  e esfacelar os principais conceitos da visão 

de mundo cartesiana. 

Moraes (1997), ainda nos ensina que muitos outros avanços e 

descobertas científicas nos domínios da química e da biologia colaboraram para a 

compreensão do mundo mais adequado à sobrevivência humana e um dos fatores 

essenciais para a harmonia do indivíduo, as da sociedade e da natureza como um 

todo. O novo paradigma reflete a necessidade de uma profunda reforma no sistema 

de pensamento predominante na cultura atual � uma passagem do pensamento 

linear, que é competitivo, excludente e predatório, para o pensamento complexo, 

que é cooperativo includente e integrador. 

Nas últimas décadas do século XX, a exigência da superação da 

reprodução para a produção do conhecimento, na �Era das Relações� (MORAES, 
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1997), faz surgir a Sociedade do Conhecimento, que com o movimento da 

globalização, passa a exigir conexões, parceiros, trabalho conjunto e inter-relações, 

no sentido de ultrapassar a fragmentação e a divisão em todas as áreas do 

conhecimento. 

As implicações do novo paradigma na educação exige a construção de 

uma nova visão curricular, valorizando práticas que possibilitem uma percepção 

global da realidade a ser transformada. Requer um currículo rico em diálogos, em 

significados, em possibilidades de interpretações. 

Nesse contexto, Moraes (1997) acrescenta: 

 

A ciência está exigindo uma nova visão de mundo, diferente e não 

fragmentada. A atual abordagem que analisa o mundo em partes 
independentes já não funciona. Por outro lado acreditamos na 

necessidade de construção e reconstrução do homem e do mundo, 

tendo como um dos eixos fundamentais, a educação, reconhecendo 

a importância de diálogos que precisam ser restabelecidos, com 

base em um enfoque mais holístico e em um modo menos 

fragmentado de ver um mundo e nos posicionarmos diante dele. Já 

não podemos prescindir de uma visão mais ampla, global para que a 
mente humana funcione de modo mais harmonioso no sentido de 
colaborar para a construção de uma sociedade mais ordenada, justa, 

humana, fraterna e estável (p. 20). 
 

Neste movimento de inovação, o professor como intelectual transformador 

(Giroux,1997) precisa tornar-se um investigador crítico e reflexivo para ser criativo, 

articulador e, principalmente, parceiro de seus alunos no processo de aprendizagem. 

Nesta nova visão, o docente precisa mudar o foco do ensinar e passar a preocupar-

se com o aprender e, em especial, o "aprender a aprender", abrindo caminhos 

coletivos de busca que subsidiem a produção do conhecimento do seu aluno. Por 

sua vez, o aluno precisa ultrapassar o papel passivo de repetidor fiel dos 

ensinamentos do professor e tornar-se criativo, crítico, pesquisador e atuante para 

produzir conhecimento e transformar a realidade (BEHRENS, 2000). 

Neste diálogo com os autores durante o processo de escrita, buscamos 

desenhar a identidade do homem do século XX até os dias atuais. Na realidade 

fomos resgatando o homem de �Tempos Modernos� (escravo da máquina) ao 

homem da �Sociedade do Conhecimento� (articulado com as novas tecnologias). 

A pesquisa bibliográfica exploratória realizada neste capítulo, visa 

explicitar as transformações na organização do trabalho, na apreensão do 
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conhecimento e nos processos culturais que estão intimamente vinculados com as 

relações sociais e a transição paradigmática. 

O cenário atual é propício para questionarmos, discutirmos e 

identificarmos os valores e as práticas educacionais em meio a esta mudança 

cultural tão complexa, uma vez que alterar a forma de pensar, modificar a relação 

das pessoas com o mundo circundante e criar novos padrões de comportamento, 

requer um trabalho exaustivo. 

Essa nova realidade impõe a necessidade de uma revisão no processo 

educacional, no que tange principalmente à formação docente, rumo a descobertas 

de novos espaços e tempos para aprendizagem. Neste contexto a Educação a 

Distância vem se destacando como uma das principais ferramentas do campo da 

educação que pode ser usada para auxiliar no conjunto de transformações 

necessárias na �Sociedade do Conhecimento�. 
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2 EAD: CONCEITOS E HISTÓRICO 

 

 

�A educação olha para trás, buscando e 

transmitindo referências sólidas no passado. 

Olha para hoje, ensinando os alunos a 

compreender a si mesmos e à sociedade em que 

vivem. Olha também para o amanhã, 

preparando os alunos para os desafios que virão�. 

José Manuel Moran 

 

 

2.1. CONCEITOS: ENSINO OU EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 

O início do século XXI é marcado pela transição na educação como 

conseqüência da revolução da informação que exige alterações profundas nos 

processos educacionais e nas teorias pedagógicas, a �educação a distância�, nesse 

sentido, tem grandes influências para a educação do futuro, nasceu e se 

desenvolveu como respostas a um acúmulo importante de necessidades 

educacionais. 

Educação ou Ensino a Distância? Pretendemos fazer algumas 

considerações para justificar o uso da expressão �Educação a Distância�
5 e trazer as 

abordagens conceituais de alguns teóricos sobre esta modalidade de trabalho 

educativo. 

Vários especialistas discutem as características básicas da educação a 

distância como o estabelecimento de dupla via, na medida em que o professor e 

aluno não se encontram juntos na mesma sala requisitando, assim, meios que 

possibilitam a comunicação entre ambos como correspondência postal, 

correspondência eletrônica, telefone ou telex, rádio, modem, vídeo, televisão 

apoiada em meios abertos de dupla comunicação e outros. 

                                                
5 Na presente dissertação, Educação a Distância, o �a� não é craseado porque se refere a distância 

sem limite de tempo e espaço, ou seja, é indeterminada. De acordo com as regras gramaticais, 

educação a distância só deve ser craseada quando se refere a espaço determinado. Ex. à distância 

de 100 metros. 



48 

E há também muitas denominações utilizadas correntemente para 

descrever a educação a distância, como: estudo externo, extensão, estudo por 

contrato, estudo experimental. 

Essas denominações não descrevem com exatidão educação a distância, 

segundo Keegan (1991, p. 29) o termo genérico de educação a distância inclui um 

conjunto de estratégias educacionais referenciadas por: educação por 

correspondência, utilizado no Reino Unido; Estudo em casa (home study), nos 

Estados Unidos; estudos externos (external studies), na Austrália; ensino a 

distancia, na Open University do Reino Unido. E, também, télé-enseignement, em 

francês; educación a distância, em espanhol; e teleducação, em português. 

Em português, é bom lembrar, educação a distância, ensino a distância e 

teleducação são termos utilizados para expressar o mesmo processo real. Contudo, 

algumas pessoas ainda confundem teleducação como sendo somente educação por 

televisão, esquecendo que tele vem do grego, que significa ao longe ou, no nosso 

caso, a distância. Há diferenças entre educação a distância e educação aberta, 

porém ainda prevalece, principalmente nos projetos universitários, forte ilusão de 

semelhança entre ambos os conceitos. 

Educação aberta está ligada com o conceito de abertura � cuja origem 

vem do inglês �opness�. Trata-se de uma filosofia educacional cujo objetivo é 

quebrar as barreiras que limitam o acesso à educação superior proporcionando 

maiores oportunidades de aprendizagem. Os aspectos que caracterizam a 

aprendizagem aberta são amplo acesso à materiais e tecnologias, opções de 

escolha com relação aos conteúdos e metodologias, e grande abertura a diversos 

públicos em diferentes locais, culturas, e contextos. 

A educação aberta, pode ser a distância ou presencial, o que a diferencia 

da educação tradicional, é que todos podem nela ingressar, independentemente de 

escolaridade anterior. 

A aprendizagem aberta tem se expandido através de comunidades de 

aprendizagem, grupos de pessoas ativamente engajadas em aprender em conjunto 

que compartilham interesses, objetivos, materiais, idéias e experiências dentro de 

um contexto educacional. 

Belloni (1999, p. 93) frisa que as Universidades Abertas, além da oferta 

de cursos de graduação, atendem a demandas específicas de formação e oferecem 

uma gama variada de ações não formais de educação continuada. 
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A Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criada pelo Ministério da 

Educação, em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação, para a 

articulação e integração de um sistema nacional de educação superior a distância, 

em caráter experimental, visando sistematizar as ações, programas, projetos, 

atividades pertencentes às políticas públicas voltadas para a ampliação e 

interiorização da oferta do ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil, 

contando com o envolvimento de um consórcio de instituições públicas em nível 

Federal, Estadual e Municipal (UAB, 2006). 

Com relação a sigla EaD, esta pode significar Educação a Distância ou 

Ensino a Distância. Segundo Landim (1997) muitas pessoas utilizam os termos 

�Ensino e Educação� indiscriminadamente, embora na prática existam diferenças 

relevantes. O termo �Ensino� está mais ligado às atividades de treinamento, 

adestramento e instrução. Já o termo �Educação� refere-se à prática educativa e ao 

processo ensino-aprendizagem que leva o aluno a aprender a aprender, a saber 

pensar, criar, inovar, construir conhecimentos, participar ativamente de seu próprio 

crescimento. É um processo de humanização que alcança o pessoal e o estrutural, 

partindo da situação concreta em que se dá a ação educativa numa relação 

dialógica. 

Para melhor entendermos as argumentações que deram origem às 

diferenças dos conceitos, temos algumas definições em Belloni (1999, p. 25-26): 

 

Ensino a distância é o ensino que não implica a presença física do 

professor indicado para ministrá-lo no lugar onde é recebido, ou no 

qual o professor está presente apenas em certas ocasiões ou para 

determinadas tarefas (LEI FRANCESA, 1971). 
 

Educação a distância pode ser definida como a família de métodos 

instrucionais nos quais os comportamentos de ensino são 

executados em separado dos comportamentos de aprendizagem, 
incluindo aquele que numa situação presencial seriam 

desempenhados na presença do aprendente de modo que a 

comunicação entre o professor e o aprendente deve ser facilitada por 

dispositivos impressos, eletrônicos, mecânicos e outros (MOORE, 

1973). 
 

Moran (1994), destaca as diferenças entre os termos ensino e educação, 

mas completa a análise afirmando que nenhuma das expressões seja perfeitamente 

adequada: 
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educação a distância é o processo de ensino aprendizagem, 
mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados 

espacial e ou temporalmente. É ensino aprendizagem onde 

professores e alunos não estão normalmente juntos, mas podem 

estar conectados, interligados por tecnologias, principalmente as 
telemáticas, como a Internet mas também podem ser utilizados o 

correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax e 
tecnologias semelhantes. Na expressão �ensino a distância� a ênfase 

é dada ao papel do professor (como alguém que ensina a distância). 

Preferimos a palavra �educação� que é mais abrangente, embora 

nenhuma das expressões seja perfeitamente adequada (p. 1-3). 
 

Podemos perceber que todas as definições sobre educação a distância 

nos revelam a relação entre tecnologia, educação, processo ensino aprendizagem e 

ação docente, num determinado tempo e espaço. 

Para respondermos a nossa pergunta inicial apresentamos alguns 

conceitos de educação a distância, uma vez que estamos pesquisando como se dá 

a formação docente nesta modalidade, pretendemos estudar se é uma formação 

meramente técnica, ou como na educação presencial é um processo de formação 

integral, somente diferenciando o espaço e o tempo da aprendizagem, que são 

mediados por uma tecnologia. 

 

 

2.2 TEMPO E ESPAÇO 

 

 

Todas as mudanças apresentadas e os avanços tecnológicos 

desenvolvidos e empregados em cada época sugerem uma mudança nos espaços e 

tempos de ensinar e aprender. 

Podemos pensar em novos modelos de educação concebidos a partir das 

diversas formas de comunicação e construção do conhecimento existente. 

O espaço, tal como a sala de aula e o tempo da aprendizagem, único, 

rígido e quase absoluto, onde todos têm que aprender ao mesmo tempo, têm sido 

contestado, diante de um mundo que a territorialidade convive cada vez mais com 

um outro espaço de trocas construído por redes digitais de comunicação e 

informação. 
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Tradicionalmente a escola tinha a tarefa exclusiva de promover a 

aprendizagem por meio de informações e conceitos, que eram finitos e 

determinados, conforme Kenski (2003), 

 

Ir à escola� representava um movimento, um deslocamento até a 

instituição designada para a tarefa de ensinar e aprender. O �tempo 

da escola�, também determinado, era considerado como o tempo 

diário que, tradicionalmente, o homem dedicava à sua aprendizagem 

sistematizada. Correspondia, também, na sua história de vida à 

época que o homem dedicava à formação escolar (p. 30). 
 

Porém a sociedade atual adquiriu novas maneiras de viver, de trabalhar, 

de se organizar, de representar a realidade e de fazer a educação. 

O tempo e o espaço tomaram um novo formato na mente das pessoas, o 

que era antes linear, agora é flexível, principalmente quando falamos em 

desenvolvimento de estruturas de aprendizagem da EaD. 

A EaD está associada a separação física e temporal entre alunos e 

professores. Existem algumas atividades síncronas em EaD, em que professores e 

alunos precisam estar conectados na mesma hora, como chats, vídeo-conferências 

interativas e plataformas virtuais mais recentes, mas na maior parte dos casos, as 

atividades em EaD são assíncronas, ou seja, professores e alunos estão separados 

no tempo. 

Passamos a pensar a educação em espaços múltiplos que concebam a 

comunicação presencial e virtual
6. Para Lévy (1996) a virtualização proporciona 

grandes alterações na inteligência das pessoas, ao possibilitar uma maior troca de 

experiências e uma maior interação entre indivíduos de diferentes partes do mundo. 

Portanto, a virtualização afeta o cognitivo das pessoas. E em última 

instância, acontece o que Lévy (1996) chama de �inteligência coletiva�, também 

potencializada pelas novas tecnologias de comunicação. Esse fenômeno é marcado 

por uma maior interatividade entre as pessoas; uma constante troca de 

conhecimentos que gera um conhecimento coletivo, aperfeiçoado, dinâmico. Logo, 

um conhecimento que está acessível a todos. 

                                                
6 Segundo Pierre Lévy, filósofo francês, professor da Universidade de Ottawa, no Canadá, virtual 

significa: �palavra latina medieval virtualis, derivada por sua vez de virtus, força, potência... O virtual 

tende a atualizar-se, sem ter passado, no entanto, à concretização efetiva ou formal. A árvore está 

virtualmente presente na semente. Em termos rigorosamente filosóficos, o virtual não se opõe ao real, 

mas ao atual: virtualmente e atualmente são apenas duas maneiras de ser (1996, p. 15). 
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Hoje, na transição do modelo de gestão industrial para o da informação e 

do conhecimento, educar é mais que ensinar, é integrar ensino e vida. Moran (2000) 

nos ensina que: 

 

Educar é colaborar para que professores e alunos � nas escolas e 
organizações � transformem suas vidas em processos permanentes 
de aprendizagem. É ajudar os alunos na construção da sua 

identidade, do seu caminho pessoal e profissional � do seu projeto 
de vida, no desenvolvimento de habilidades de compreensão, 

emoção e comunicação que lhes permitam encontrar seus espaços 

pessoais, sociais e profissionais e tornar-se cidadãos realizados e 

produtivos (p. 13). 
 

Moran (2007) também amplia a discussão sobre as novas tecnologias e 

novos desafios pedagógicos que alteram o conceito de aula, de espaço e tempo, 

sugerindo que os professores precisam aprender a gerenciar vários espaços e a 

integrá-los de forma aberta, equilibrada e inovadora, antes o professor só se 

preocupava com o aluno em sala de aula, agora, continua com o aluno no 

laboratório, na Internet (atividades a distância), no acompanhamento de projetos e 

em visitas técnicas, não se restringindo apenas ao espaço da sala de aula. 

 

 

2.3. DISTÂNCIA TRANSACIONAL 

 

 

Podemos perceber que o parâmetro comum a todas as definições de EaD 

é a distância, entendida em termos de espaço. 

A separação entre professores e alunos, afeta, sem dúvida, o processo de 

ensino e de aprendizagem. De acordo com essa distância �física�, e mesmo 

�temporal�, surge, entretanto um novo �espaço� pedagógico e psicológico, quando 

comparado à educação presencial, em que ocorre uma forma diferente de 

comunicação, uma nova �transação�. Esse novo espaço, criado pela EaD, pode ser 

denominado �distância transacional�. 

Maia (2007) destaca a teoria de Michael Moore7 e o conceito de �distância 

transacional�. Segundo Moore, educação a distância não pode significar educação... 

                                                
7 Michael Graham Moore (1954), Ph.D., Universidade de Wisconsin-Madison, The Pennsylvania State 
University, E.U.A. 
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a distância... a anos luz de distância, apesar da distância física é possível 

administrar a distância da transação com projetos pedagógicos efetivamente 

interessados na aprendizagem. 

 

A transação a que chamamos educação a distância ocorre entre 

indivíduos que são professores e aprendentes, num ambiente que 

tem como característica especial a separação entre um e outro e em 

conseqüência um conjunto especial de comportamentos de ensino e 

de aprendizagem. É esta separação física que leva a um intervalo 

(�gap�) psicológico e de comunicação, um espaço de potencial 

incompreensão entre os inputs do professor e os do aprendente, e 
isto constitui a distância transacional (MOORE, 1991, p. 2). 

 

Nesse sentido três variáveis pedagógicas (e não físicas) afetam a 

distância transacional: a interação entre os alunos e professores, a estrutura dos 

programas educacionais e a natureza e o grau de autonomia do aluno. Sendo assim, 

a distância transacional é determinada pela interação dialógica entre professor e 

aluno e influenciada significativamente pela estrutura dos programas dos cursos. Em 

linhas gerais, a distância transacional determina também os índices de qualidade de 

um curso na medida em que a dinâmica das três variáveis descritas acima sejam 

determinadas e equilibradas �de acordo com as exigências de cada uma das 

situações educativas e de aprendizagem� (PETERS, 2001, p. 65). 

Moore destaca que o desafio não consiste em suprimir a distância 

transacional, mas em implementá-la na dosagem adequada, em razão das 

características pessoais dos participantes, dos temas e objetivos propostos, e dos 

meios disponíveis. Cada curso requer a implementação de distância transacional 

específica, a ser obtida pela seleção de técnicas e estratégias que propiciem a 

combinação adequada das três dimensões que a definem: estrutura, diálogo e 

autonomia. Peters (2001, p. 71) realça a importância que o conjunto diálogo, 

estrutura e autonomia tem para a EaD e afirma que o diálogo didático, o estudo 

tecnológico pedagogicamente estruturado e o estudo autônomo, não preponderam 

na prática do ensino superior. 
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Quadro 1 � Construto Teórico 
 

CONSTRUTO TEÓRICO: DISTÂNCIA TRANSACIONAL 

DIMENSÕES ATRIBUTOS EXTREMOS 

Diálogo 

Docentes e discentes não 

mantém qualquer 

intercomunicação. 

Diálogos freqüentes, podendo 

expressar-se os pré-

conhecimentos, interesses e 

desejos de cada estudante, 

influenciando no ritmo e no 

rumo do curso. 

Estrutura 

Ensino pré-programado em 

todos os detalhes e prescrito 

compulsoriamente. 

Ensino customizado, 

valorizando a experiência e a 

expectativa de cada estudante 

e atendendo sua necessidade 

específica. 

Autonomia 

Etapas e atividades do 

ensino determinados por 

estruturação e diálogo; 

controle da aprendizagem a 

cargo de terceiros. 

Os próprios estudantes 

reconhecem suas 

necessidades de estudo, 

formulam objetivos, selecionam 

conteúdos, projetam 

estratégias de estudo, 

arranjam materiais e meios 

didáticos, identificam fontes 

humanas e materiais adicionais 

e fazem uso delas; eles 

próprios organizam, dirigem, 

controlam e avaliam o 

processo da aprendizagem, 

não sendo limitados nem por 

diálogos e nem por estruturas 

preestabelecidas 

Fonte: Moore (1993, p. 22) 
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2.4 ABORDAGENS PEDAGÓGICAS 

 

 

Uma das correntes que domina a educação contemporânea é o 

construtivismo, que defende a importância da construção do conhecimento por meio 

da interação dos seres humanos. Nessa perspectiva, indica-se o construtivismo 

como possibilidade para a estruturação de uma filosofia alternativa ao behaviorismo 

que sustentou práticas pedagógicas correntes na educação a distância. 

O behaviorismo, escola da psicologia que explica e procura promover a 

aprendizagem como uma seqüência de modificações incrementais no 

comportamento do organismo, sob controle dos estímulos e reforços que atuam no 

seu ambiente, foi a base teórica inicial para métodos de auto-instrução programada 

nos anos 60 e, portanto foi incorporada a muitos sistemas de EaD �tradicional�. 

Bordenave (1984), denomina essa abordagem �pedagogia da moldagem 

do comportamento�, descrevendo-a assim: 

 

Se o fator é o efeito ou resultado obtido pela educação - quer dizer, 
as mudanças de conduta conseguidas no indivíduo �, isto definiria o 
tipo de educação comumente denominado Pedagogia Moldagem do 

Comportamento, ou Pedagogia Condutivista (p.41). 
 

Uma das contribuições desta abordagem para a educação foi o 

planejamento do ensino, ou seja, o professor deve organizar as suas aulas passo a 

passo, em ordem crescente de dificuldade, seguindo os princípios da modelagem de 

comportamento. É necessário que os objetivos sejam definidos e operacionalizados 

com clareza, pois eles são essenciais para a organização da seqüência das 

atividades, bem como dos tipos de reforçadores a serem empregados. Os mais 

comuns em nosso meio são, elogios, notas, pontos, conceitos e premiações.  

No final dos anos 1950, Skinner8 inspirou a construção de tecnologias 

para se ensinar, e uma de suas contribuições foi a máquina de ensinar. O aluno era 

colocado diante de um painel onde aparecia uma questão que ele já conhecia, e ao 

mesmo tempo uma nova informação a respeito do mesmo tema. Ele deveria 

responder à pergunta apresentada, se acertasse a máquina ofereceria uma nova 

                                                
8 B.F. Skinner (1904-1958), psicológo americano, utilizou o modelo experimental de J. B. Watson para 
o estudo do comportamento humano, sendo sua teoria conhecida como �Condicionamento Operante�. 
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questão, pertinente à informação dada imediatamente antes, se não acertasse, ele 

não prosseguiria na atividade, retornando à questão anterior. 

Este modelo serviu de base para o desenvolvimento dos primeiros 

sistemas computadorizados com fins pedagógicos. Ainda na década de1960, 

esforços de empresas como a IBM levaram à produção destes sistemas. Neles, o 

computador é responsável por disponibilizar os módulos seqüenciais de instrução 

para os estudantes e verificar a eficiência de suas respostas nos testes de múltipla 

escolha ou no preenchimento de lacunas em trechos de textos, como nas máquinas 

de Skinner. 

Softwares educacionais baseados nessa perspectiva teórica, apesar de 

bastante utilizados até hoje, são passíveis de críticas. Ao mesmo tempo que 

permitem ao aluno uma certa interação com o conteúdo a ser estudado, não 

estimulam a autonomia do aprendiz. Esse sistema de instrução não prevê a 

interação aluno-aluno ou professor-aluno, uma vez que não existem nesses 

sistemas mecanismos que promovam este tipo de relação. 

No final da década de 1950 e início da década de 1960, várias teorias 

sobre aprendizagem modificavam o pensamento behaviorista sobre o conceito do 

ato de ensinar. Segundo Khun (1975), o paradigma behaviorista começa a entrar em 

crise, cedendo lugar a psicologia cognitiva, onde o processamento da informação 

será o paradigma dominante. 

Com a crise do paradigma condutivista, surge a Pedagogia Construtivista, 

um movimento que tinha uma visão de mundo diferente das escolas tradicionais 

(behavioristas) as quais tratavam o aluno como objeto que deveria ser treinado pelos 

moldes comportamentalistas. 

Esse momento se caracteriza pelo enfoque centrado no caráter social do 

processo de ensino aprendizagem e é marcado pela influência da psicologia 

genética que propiciou aprofundar a compreensão sobre o processo de 

desenvolvimento na construção do conhecimento. Compreender os mecanismos 

pelos quais as crianças constroem representações internas de conhecimentos 

construídos socialmente. 

A tendência construtivista tem como teoria da aprendizagem a abordagem 

cognitivista. As teorias cognitivas tratam da cognição, de como o indivíduo conhece; 

processa a informação, compreende e dá significados a ela. Os principais 
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pesquisadores nessa área são Piaget
9 e Bruner10. Essa abordagem é também 

conhecida como piagetiana, devido à sua grande difusão e influência na pedagogia 

em geral. 

Segundo Mizukami (1986), uma abordagem cognitivista implica em 

estudar cientificamente a aprendizagem como um produto resultante do ambiente, 

das pessoas ou de fatores externos a ela. Como as pessoas lidam com estímulos 

ambientais, organizam dados, sentem e resolvem problemas, adquirem conceitos e 

empregam símbolos constituem, pois, o centro da investigação. 

A Psicologia Cognitivista, à medida que estuda a aquisição, o 

processamento, a armazenagem e a recuperação de informações, foi e tem sido 

influenciada pela tecnologia dos computadores. Estes têm sido utilizados como 

suporte tanto para a apresentação de problemas e tarefas, quanto para a 

modelagem dos processos de resolução de problemas. Assim, parece natural que a 

Psicologia Cognitivista aceite o modelo computacional como uma representação 

adequada das atividades internas do ser humano, funcionando como uma simulação 

ou como modelo destas atividades. 

Para o cognitivismo os processos de aprendizagem devem ser modelados 

levando-se em conta a relação professor-aluno. Nestes modelos, o professor não é 

aquele que ensina, mas sim o que cria oportunidades de aprendizagem para seus 

alunos. 

A teoria construtivista estabelece uma relação entre os componentes do 

processo ensino-aprendizagem e uma estreita interação entre as características do 

aprendiz com o contexto de aprendizagem na construção do conhecimento. Nessa 

perspectiva, ela mantém um caminho pedagógico autônomo � característico da 

metodologia de ensino a distância - para que o indivíduo possa aprender, 

respondendo às exigências sociais apoiada em uma realidade imediata de 

aprendizagem que favorece a transferência dos conhecimentos diante de situações 

que o exijam. 

A mediação pedagógica é vista como um aspecto fundamental para dar 

sentido à educação, ela se constituiu num movimento de relações que permite a 

                                                
9 Jean Piaget (1896-1980), biólogo e filósofo suíço. Sua teoria chamada de Epistemologia Genética 
ou Teoria Psicogenética é a mais conhecida concepção construtiva da formação da inteligência. 
10 Jerome Seymour Bruner (1915), psicólogo estadunidense. Pai da Psicologia Cognitiva. 
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recriação de estratégias para que o aluno possa atribuir sentido naquilo que está 

aprendendo. 

 

Quadro 2 � Diferença entre abordagem comportamentalista e abordagem 

cognitivista 

 Abordagem Comportamentalista Abordagem Cognitivista 

A escola 

Agência Educacional. Modelo 

empresarial aplicado à escola. 

Divisão entre planejamento (quem 

planeja) e execução (quem 

executa). No limite, a sociedade 
poderia existir sem escola. Uso da 
teleducação. Ensino a distância. 

Deve dar condições para 

que o aluno possa aprender 
por si próprio. Deve oferecer 

liberdade de ação real e 

material. Deve reconhecer a 
prioridade psicológica da 

inteligência sobre a 

aprendizagem. Deve 
promover um ambiente 
desafiador favorável à 

motivação intrínseca do 

aluno. 

O aluno 

Elemento para quem o material é 

preparado. O aluno eficiente e 
produtivo é o que lida 

�cientificamente� com problemas da 
realidade. 

Papel essencialmente �ativo� 

de observar, comparar, 
relacionar, analisar, justapor, 
compor, encaixar, levantar 
hipóteses, argumentar etc. 

O professor 

É o educador que seleciona, 

organiza e aplica um conjunto de 
meios que garantam a eficiência e 

eficácia do ensino. 

Deve criar situações 

desafiadoras e 
desequilibradoras, por meio 

da orientação. Deve 
estabelecer condições de 

reciprocidade e cooperação 

ao mesmo tempo moral e 
racional. 

Ensino e 
Aprendiza- 

gem 

Os objetivos educacionais são 

operacionalizados e categorizados 
a partir de classificações gerais 

(educacionais) e específicos 

(instrucionais). Ênfase nos meios: 

recursos audiovisuais, instrução 

programada, tecnologia de ensino, 
ensino individualizado (módulos 

instrucionais), �máquinas de 

ensinar�, computadores, hardwares, 

softwares. Os comportamentos 
desejados serão instalados e 

mantidos nos alunos por 
condicionantes e reforçadores. 

Deve desenvolver a 
inteligência, considerando o 

sujeito, inserido numa 
situação social. A inteligência 

constrói-se a partir da troca 
do organismo com o meio, 

por meio das ações do 

indivíduo. Baseados no 
ensaio e no erro, na 

pesquisa, na investigação, na 

solução de problemas, 

facilitando o �aprender a 

pensar�. Ênfase nos 

trabalhos em equipe e jogos. 

Fonte: Adaptação de Mizukami (1986). 
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A partir dos anos 1980, chega ao Ocidente a abordagem sócio-

interacionista de Vygotsky11. Para ele o conhecimento é um produto da interação 

social e da cultura. Concebe o sujeito como um ser eminentemente social e o 

conhecimento como produto social. A preocupação de Vygostsky está nas relações 

entre pensamento verbal e a linguagem. 

Vygotsky lançou o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, onde 

afirmou que aquilo que um indivíduo é capaz de realizar assistido por outro, seja um 

parceiro, um instrutor ou até mesmo instrumentos como livros, lições, calculadoras, 

computadores que são em última instância produtos de outros indivíduos, também 

representa uma habilidade intelectual do indivíduo, diferentemente da abordagem 

construtivista onde Piaget considerava como habilidade intelectual humana, apenas 

aquilo que cada indivíduo era capaz de construir individualmente isolado do ponto de 

vista de interações entre pessoas. 

Neste paradigma a informática passa a ser encarada também como um 

meio de comunicação entre aprendizes e orientadores. Segundo Moran (1997) com 

a chegada da Internet nas escolas, em meados dos anos 1990 se vislumbrou uma 

nova perspectiva de aplicação da informática em educação. 

Percebe-se um direcionamento dos procedimentos educativos à distância 

na perspectiva construtivista. Estudos demonstram uma maior aceitação das teorias 

cognitivistas em EaD, porque as mudanças de postura e a quebra dos paradigmas 

faz com que o trabalho do professor não seja isolado, mas em conjunto cooperativo 

atendendo as necessidades dos alunos na busca do conhecimento. 

As práticas em EaD se utilizam, como Vygotsky sugere, de dinâmicas 

participativas de cooperação e de comunicação, regras flexíveis, do 

desenvolvimento da criatividade e da individualidade. O aluno é quem constrói seu 

próprio conhecimento, sendo auxiliado pelo Tutor / Professor, que o ajuda a avançar, 

aguçando curiosidades. Acompanha o processo de construção do conhecimento do 

aluno, sempre atento ao fato de que cada ser humano tem sua forma peculiar de 

aprendizagem, exercendo, assim, papel de mediador/ facilitador da aprendizagem. 

Para Vygotsky (1998), a interação social exerce um papel fundamental no 

desenvolvimento cognitivo. Para ele, cabe ao educador associar aquilo que o 

                                                
11 Lev Semynovitch Vygotsky (1896-1933). Psicólogo Russo construiu sua teoria tendo por base o 

desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo sócio-histórico, enfatizando o papel da 

linguagem e da aprendizagem nesse desenvolvimento, sendo essa teoria considerada histórico-
cultural. 
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aprendiz sabe a uma linguagem culta ou científica para ampliar seus conhecimentos 

daquele que aprende, de forma a integrá-lo histórica e socialmente no mundo, ou ao 

menos, integrá-lo intelectualmente no seu espaço vital. 

Mizukami (1986), nos traz ainda a abordagem sócio-cultural, representada 

pelas idéias de Paulo Freire  que enfatiza os aspectos sócio-políticos-culturais 

envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem. O homem é entendido como 

sujeito da educação, evidenciando-se uma tendência interacionista, já que a 

interação homem-mundo, sujeito-objeto é imprenscíndivel para que o ser humano se 

desenvolva e se torne sujeito de sua práxis. 

O homem se constrói e chega a ser sujeito na medida em que, integrado 

em seu contexto, reflete sobre ele e com ele se compromete, tomando 

conhecimento de sua historicidade. Desta forma, a verdadeira educação, para 

Freire, conforme Mizukami, consiste na educação problematizadora que ajudará a 

superação da relação opressor-oprimido, objetivando o desenvolvimento da 

consciência crítica. 

Queremos com esta síntese oferecer alguns elementos para evidenciar a 

complexidade de fatores envolvidos numa prática pedagógica e que estão presentes 

quando se pensa em planejamento ou design educacional. Entender os modelos de 

ação em EaD contribuirá para identificarmos os elementos e as preocupações 

pedagógicas e sociais reveladas nas diferentes abordagens. 

 

 

2.5. DESIGN EDUCACIONAL 

 

 

A EaD tem se desenvolvido em várias linhas e abordagens, como vimos, 

os primeiros sistemas e softwares que datam de 1960 estavam pautados na 

perspectiva condutista, as possibilidades abertas pelas redes digitais para o 

desenvolvimento do trabalho participativo e colaborativo aliadas às novas 

abordagens do processo de ensino-aprendizagem trouxeram novas idéias para 

viabilizar novos modelos educacionais mediados pelas Tecnologias de Informação e 

Comunicação. Existem ainda os modelos em um formato mais instrucional, baseado 

em soluções sistêmicas  prontas e outros modelos mais abertos e comunitários. 
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Compreendemos que os desafios em EaD coincidem com os desafios do 

sistema educacional em sua totalidade, portanto é necessário analisar que educação 

se pretende realizar, para quem se dirige, com quem será desenvolvida, com o uso 

de quais tecnologias e quais as abordagens mais adequadas. Neste sentido Gómez 

(2001) entende que a incorporação das tecnologias nos desenhos globais de 

teleformação não garante, por si só, a efetividade dos resultados, devendo estar 

sustentada por uma teoria de aprendizagem que justifique esse desenho e o 

delimite. 

A expansão da educação a distância e a integração dos mais novos 

processos de comunicação, trouxe novas perspectivas e facilidades de design e 

produção sofisticados que exigem um processo de planejamento e execução, 

voltado às necessidades dos aprendizes e baseados em princípios pedagógicos. 

Os avanços das Tecnologias de Comunicação e Informação 

possibilitaram a criação de ambientes digitais de aprendizagem,  destinados ao 

suporte de atividades mediadas pelas tecnologias que nos permitem integrar 

múltiplas mídias e recursos, em ambiente imersivo e multisensorial que possui vários 

recursos projetados para facilitar a interação de professores e alunos e que se 

organiza de acordo com um planejamento prévio denominado design eduacional,  

que pode ser entendido como um processo de conceber e desenvolver ambientes 

para otimizar a aprendizagem de determinadas informações em determinados 

contextos. 

Almeida (2003) em seus estudos adota a denominação ambientes digitais 

ao invés do usual ambientes virtuais uma vez que o termo virtual indica algo em 

potência, que ainda não se tornou ato (JAPIASSU; MARCONDES, 1993), um vir a 

ser. Digital se refere à tecnologia da qual os computadores são constituídos. A 

autora utiliza também o termo design educacional adotado por diversos autores 

(CAMPOS; ROCHA, 1998; PAAS, 2001) por considerá-lo mais adequado porque 

abarca distintas concepções de ensino e aprendizagem. Outros autores utilizam a 

denominação design instrucional, a qual tem subjacente a concepção de 

treinamento. 

Podemos definir então o design educacional de um projeto de educação a 

distância como a fase inicial e norteadora, é a partir de sua concepção que as 

abordagens teóricas e metodológicas de ensino e aprendizagem, os modos de 

interação e avaliação são previamente pensados para articularem e incoporarem, de 
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modo flexível, as necessidades de ajustes que se sizerem necessárias durante o 

curso. 

Existem hoje basicamente dois modelos pedagógicos relacionados ao 

design educacional: o modelo tradicional e o modelo colaborativo-construtivista 

(PASS, 2001). No segundo modelo é enfatizada a aprendizagem colaborativa e a 

incoporração da realidade de cada aluno, dos grupos e da sociedade no processo 

educacional, contemplando os princípios das teorias sócio-construtivistas. 

Almeida (2003) ressalta que: 

 

projetar um ambiente de aprendizagem não é tarefa simples e 

pressupõe a formação de uma equipe multidisciplinar composta por 

professores com domínio do conteúdo e especialistas da área de 

informática. Requer experiência no que diz respeito ao uso de 
tecnologias educacionais, mediação pedagógica e interatividade, de 

modo a priorizar na arquitetura do curso a abordagem educacional 
que permita �integrar múltiplas mídias e recursos, apresentar 

informações de maneira organizada, desenvolver interações entre 

pessoas e objetos de conhecimentos, elaborar e socializar produções 

tendo em vista atingir determinados objetivos� (p. 4). 
 

Neste sentido observamos que a proposta do design educacional de um 

curso indica a intencionalidade da proposta pedagógica implícita, favorecendo ou 

não o desenvolvimento de competências e habilidades, enriquecendo a 

aprendizagem e estimulando a cognição, segundo a concepção epistemológica e 

respectiva abordagem pedagógica subjacente ao planejamento. 

Indicadores do design educacional podem ser reconhecidos a partir da 

articulação entre concepção de aprendizagem, distribuição do conteúdo, formas de 

interação e mediação, mídias a serem utilizadas e ambiente digital. Estes conceitos  

nos ajudam a pensar que qualquer situação de aprendizagem que queira habilitar 

pessoas a lidarem de forma adequada com a realidade e o mundo em que vivemos, 

deve proporcionar interação, colaboração e conectividade. 
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2.6 APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

 

 

As novas tecnologias e principalmente a Internet, como vimos 

anteriormente, aproximaram os indivíduos e trouxeram possibilidades de mudança 

pedagógica. Desta forma, a aprendizagem colaborativa
12 surge como um caminho 

natural para as iniciativas em EaD. 

Num mundo globalizado, que derruba barreiras de tempo e espaço, o 

acesso à tecnologia exige atitude crítica e inovadora, possibilitando o 

relacionamento com a sociedade como um todo. Uma nova ação docente passa a 

ser um desafio, porque exige dos professores e alunos a participação em um 

processo conjunto para aprender de forma criativa, dinâmica, e que tenha como 

base o diálogo e a descoberta. 

Para Behrens (2000) o desafio imposto aos docentes é mudar o eixo do 

ensinar para optar pelos caminhos que levem ao aprender. Na realidade, torna-se 

essencial que professores e alunos estejam num permanente processo de aprender 

a aprender. 

Behrens nos traz ainda outros aspectos interessantes sobre a 

aprendizagem colaborativa, como uma nova categoria do conhecimento, 

denominada digital que segundo Lévy (1993), o conhecimento poderia ser 

apresentado de três formas: a linguagem oral e a linguagem escrita (que 

acompanharam o processo pedagógico histórico de ensinar e aprender) e a 

linguagem digital, como uma nova forma de categorizar o conhecimento. Neste 

processo é necessário propor novas formas de aprender e de saber se apropriar 

criticamente de novas tecnologias, buscando recursos e meios para facilitar a 

aprendizagem. 

As proposições pedagógicas se ampliam, pois como Kenski (l998) nos 

alerta: 

 

A tecnologia digital rompe com a narrativa contínua e sequencial das 

imagens e textos escritos e se aprensenta como um fenômeno 

descontínuo. Sua temporalidade e espacialidade, expressas em 

imagens e textos nas telas, estão diretamente relacionadas ao 

                                                
12 Alguns utilizam os termos colaborar e cooperar como sinônimos. Nesta dissertação, estamos 

restringindo o uso da palavra cooperar ao sentido decorrente de sua etimologia � cooperare, operar 
simultaneamente. 
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momento de sua apresentação. Verticais, descontínuos, móveis e 

imediatos, as imagens e os textos digitalizados a partir da conversão 

das informações em bytes têm o seu próprio tempo, seu próprio 

espaço fenomênico da exposição. Eles representam portanto um 

outro tempo, um outro momento revolucionário, na maneira de 
pensar e de compreender (p. 64). 

 

Como possibilidade de integrar os alunos na educação a distância, 

Behrens (2000) nos apresenta os quatro pilares da aprendizagem colaborativa, 

tomando como base o Relatório Delors (1999), no qual aponta como principal 

conseqüência da sociedade do conhecimento a necessidade de uma educação 

continuada, ao longo de toda a vida assentada em quatro pilares: aprender a 

conhecer (relacionado ao prazer em descobrir, ter curiosidade); aprender a fazer 

(aprender com criticidade e autonomia) aprender a viver juntos (aprender a 

compreender o outro) e aprender a ser (desenvolvimento total da pessoa). 

Segundo ainda as idéias de Behrens (2000), para que se trabalhe de 

maneira colaborativa com os alunos, é preciso que se tenha como referência uma 

prática embasada no paradigma emergente, numa aliança entre a visão holística 

que busca a superação da fragmentação do conhecimento e o resgate do ser 

humano em sua totalidade, a abordagem progressista que tem como pressuposto 

central a transformação social e do ensino como pesquisa, onde professores e 

alunos produzem seus conhecimentos com criticidade, aliando a tudo isso, a 

tecnologia inovadora, como um recurso auxiliar para aprendizagem. 
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Quadro 3 � Novos Modelos de Aprendizagem 

Modelo antigo Modelo novo Implicação para os alunos 

Centrado no professor Centrado no aluno Os alunos são investidos do 

poder de aprendizes ativos 

Absorção passiva Participação do aluno A motivação do aluno é 

aprimorada 

Trabalho individual Equipe de aprendizagem 

A equipe constrói 

habilidades que são 

desenvolvidas; o 
aprendizado é aprimorado 

pelo compartilhamento. 

O professor como 
especialista O professor como guia 

A estrutura da 
aprendizagem é mais 

adaptável às rápidas 

mudanças no mundo. 

Estático Dinâmico 

Os recursos de 
aprendizagem (livros-texto, 

base de conhecimentos 
existente) são substituídos 

por um link on line ao 
mundo real. Os recursos 
podem ser adaptados às 

necessidades imediatas da 
aprendizagem 

Aprendizado 
predeterminado Aprender a aprender 

Desenvolvimento de 
habilidades para a era da 

informação 
Fonte: Adaptado de Heide e Stilborne (2000) 
 

Os cursos de educação a distância, ao aderirem como referência a 

aprendizagem colaborativa, poderão atender na prática, às exigências da educação 

para o século XXI. 

Para fazer frente a este desafio precisamos pensar na inovação 

pedagógica que se impõe diante de novas demandas sociais. Como podemos 

desenvolver um trabalho educativo orientado pela pedagogia de Paulo Freire, tendo 

como ponto de partida a realidade do público com quem pretendemos dialogar para 

ensinar e aprender? Trindade (2007) propõe uma discussão sobre: como 

planejaríamos nosso trabalho reconhecendo o educando como sujeito do processo 

tanto quanto nós professores? Como prepararíamos o currículo de nosso curso, com 

as diversas abordagens dos diversos temas, levando em consideração as realidades 

dos nossos diversos e imprevisíveis e �espalhados� (geograficamente) estudantes? 

Como prepararíamos nossos textos de leitura e estudo de tal forma que estes não 
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fossem simples comunicação de nossas visões � transformando os estudantes em 

�pacientes de nossos comunicados� (FREIRE, 2002, p. 67) � e sim 

desencadeadores de reelaborações e re-significações? 

Trindade (2007) sinaliza ainda que a possibilidade de oferecer respostas 

a estas questões é ampla considerando as amplas possibilidades que hoje temos de 

viabilizar ações pedagógicas a distância. Essa pesquisa converge justamente para 

esta análise quando buscamos entender como se dá a formação docente à 

distância, considerando as concepções de educação que tratam dos aspectos 

filosófico, político, teórico e prático que envolvem a prática educativa enquanto 

práticas educativas e as teorias pedagógicas que tratam das questões relativas ao 

desenvolvimento da cognição humana, norteadas pelo PPI e pela Proposta 

Pedagógica do Curso desenvolvido na modalidade EaD. 

 

 

2.7 BREVE HISTÓRICO SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA 

MODALIDADE PRESENCIAL E A DISTÂNCIA 

 

 

A primeira Escola Normal brasileira surge em 1835, em Niterói, capital da 

Província do Rio de Janeiro. Foi com a promulgação do Ato Adicional de 1834 que a 

responsabilidade pela organização dos sistemas de ensino (primário e secundário) e 

de formação de professores foi transferida para as Províncias. 

Não podemos deixar de lembrar o contexto histórico da época. Com a 

vinda da família real para o Brasil, em 1808, e o país sendo a sede da Coroa 

portuguesa, foram lançadas uma série de modificações no setor intelectual. No 

âmbito educacional, houve a adoção de métodos unificadores, para que a 

pluralidade de formação (na família, na igreja, em preceptores particulares, etc) 

pudesse ser única. 

O sistema de ensino era incipiente e foi a partir de 1827, com a 

implantação da Lei Geral do Ensino, que houve uma organização docente no Brasil. 

Os estudos nos apontam que somente depois de trezentos anos de sua 

�descoberta� é que o país recebeu o primeiro espaço unicamente destinado à 

formação de professores. 
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A partir do século XIX, a necessidade de universalizar a instrução 

elementar, conduziu à organização dos sistemas nacionais de ensino, constituído 

por um número grande de escolas, e daí a necessidade de formação de professores, 

também em grande escala. O caminho encontrado foi a criação de Escolas Normais, 

de nível médio, para formar professores primários, atribuindo ao nível superior tarefa 

de formar os professores secundários. 

Desde a criação da Escola Normal, a formação de professores sempre 

esteve em segundo plano nas políticas públicas de educação. Segundo Barbosa 

(2008) para os governantes da época, a educação servia para se conhecer e 

controlar a sociedade, e, assim sendo, os futuros professores precisariam comungar 

da limitação do pensamento e da ausência de idéias reflexivas acerca do contexto 

político social vigente. 

Os professores formados pela Escola Normal iam para a sala de aula 

simplesmente para promover a transmissão do conteúdo, sua formação no curso de 

magistério não lhes permitiam formar a consciência crítica do aluno, não tinham uma 

preocupação com a sua formação continuada e menos ainda com o ingresso em 

uma graduação. 

E, precisamos considerar ainda, que esses professores ingressavam no 

mercado de trabalho e percebiam que a realidade não era tão encantada, como lhes 

era descrito no curso, porque educar exigiria deles uma visão política um 

compromisso social, e estas discussões não faziam parte de sua formação. 

Saviani (2008, p. 27), elabora um histórico da formação dos professores 

no Brasil e as transformações ocorridas ao longo dos séculos XIX e XX. Destacamos 

os seguintes períodos: 

 Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890) que se 

inicia com o dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras que obrigava os 

professores a se instruir no método do ensino mútuo, às próprias expensas, e se 

estende até 1890 quando prevalece o modelo das escolas normais. 

 Estabelecimento e expansão do padrão das escolas normais (1890-

1932), cujo marco inicial é a reforma paulista da escola normal tendo como anexo a 

escola-modelo. 

 Organização dos Institutos de Educação (1932- 1939), cujos marcos 

são as reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal em 1932 e de Fernando de 

Azevedo em São Paulo em 1933. 
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 Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura 

e consolidação do modelo das escolas normais (1939-1971). 

 Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de 

Magistério (1971-1996). 

 Advento dos Institutos Superiores de Educação e das Escolas Normais 

Superiores (1996-2006). 

Analisando a perspectiva histórica elaborada por Saviani (2008), 

entendemos como já foi apontado que a preparação de professores para as escolas 

primárias, as escolas normais, ofereciam uma formação específica, os professores 

deveriam ter domínio dos conteúdos que lhes caberia transmitir, secundarizando o 

preparo didático-pedagógico. 

Em 1933, com a posse de Fernando de Azevedo como diretor do 

Departamento de Educação do estado de São Paulo, entre as medidas tomadas 

destaca-se a criação do Instituto de Educação, cuja estrutura contemplava Jardim-

da-Infância, Escola Primária, Escola Secundária, Escola de Professores, Centro de 

Psicologia à Educação e Centro de Puericultura. 

À Escola de Professores cabia ministrar cursos de formação de 

professores primários, de formação pedagógica para professores secundários e de 

especialização para diretores e inspetores. 

Pelo exposto, percebe-se que os Institutos de Educação foram pensados 

e organizados de maneira a incorporar as exigências da pedagogia que buscava se 

firmar como um conhecimento de caráter científico. Caminhava-se, pois, 

decisivamente, rumo à consolidação do modelo pedagógico-didático de formação 

docente que permitiria corrigir as insuficiências e distorções das velhas escolas 

normais caracterizadas por �um curso híbrido, que oferecia, ao lado de um exíguo 

currículo profissional, um ensino de humanidades e ciências quantitativamente mais 

significativo� (TANURI, 2000, p. 72). 

Assim desde o início do século XX estava consolidada a formação de 

professores para os primeiros anos (iniciais de ensino formal) nas Escolas Normais 

de nível médio (secundário), e a formação de professores para o curso secundário 

nas instituições de nível superior (licenciaturas). 

Cabe ressaltar, que o curso de Pedagogia foi regulamentado em 1939, 

destinado a formar bacharéis especialistas em educação e, complementarmente, 

formar professores para as Escolas Normais. 



69 

O curso de pedagogia foi definido como um curso de bacharelado ao lado 

de todos os outros cursos das demais seções da Faculdade Nacional de Filosofia. O 

diploma de licenciado seria obtido por meio do curso de didática, com a duração de 

um ano, acrescentado ao curso de bacharelado, que deu origem ao esquema 

conhecido como �3 + 1�. 

A reforma da educação básica no Brasil, ocorreu com a Lei 5.692 de 

1971, que extinguiu as escolas normais, a formação de professores passou a ser 

feita por uma habilitação do ensino de segundo grau chamada Magistério. Com essa 

mudança a formação perde algumas de suas especificidades, porque passa a ser 

uma habilitação entre outras, e o seu currículo ajustou-se ao currículo geral do 

segundo grau (hoje ensino médio). 

A Lei 7.044/82, trouxe a alteração ao artigo 30 da Lei 5.692/71, matem a 

formação na habilitação magistério, mas introduz os cursos de licenciatura curta, em 

nível superior, para formar docentes que poderiam atuar da 5ª. até 8ª. séries, mas 

também de 1ª. a 4ª. séries. 

Gatti (2009), mostra os estudos realizados nos anos de 1960 até o final 

dos anos de 1980 que apontavam problemas nos cursos de formação de 

professores no país. Silva et al. constatam que os diversos trabalhos voltados 

principalmente à análise e discussão de como o professor é formado 

 

denunciam uma grande imprecisão sobre qual o perfil desejável a 

esse profissional, e que diferentes obras, ao longo do tempo, fazem 
críticas aos currículos dos cursos apontados como enciclopédicos, 

elitistas e idealistas. Consideram, ainda, que as diferentes reformas 
acabaram por aligeirá-los cada vez mais tornando-os, na sua 
maioria, currículos de formação geral diluída e formação específica 

cada vez mais superficial (SILVA et AL, apud GATTI, 2009, p. 135). 
 

A formação docente nas últimas décadas foi contestada e os ajustes 

feitos pela legislação eram fragmentados. Assim muitos professores ingressavam no 

mercado de trabalho com um mínimo de conhecimentos didáticos e metodológicos, 

que não conseguiam estabelecer uma relação entre a teoria e prática e não 

possuíam formação política, seguindo modelos prontos, sem nenhum 

questionamento. 
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Recuperamos o processo de formação docente para as séries iniciais, até 

chegarmos à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 que criou 

expectativas de reformas educacionais. 

A LDBN de 1996, foi um marco político-institucional importante porque 

trouxe transformações para as instituições formadoras e para os cursos de formação 

de professores, como explicitado em seu artigo 62: �A formação de docentes para 

atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura de 

graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação [...]� 

(BRASIL, 1996, p. 27). 

Foi estabelecido um período de transição para a efetivação de sua 

implantação, a LDB, em seu artigo 87, previa um prazo de dez anos, a partir do qual 

só seriam admitidos professores habilitados em curso superior. 

Dias da Silva (2007), faz importantes considerações sobre as discussões 

para a implantação da LDB, dentro de um cenário parodoxal, num processo 

polêmico que ignorou a discussão dos educadores e da própria área de educação, 

ainda assim, a autora considera os avanços importantes para a área educacional. 

Um dos avanços apontados pela autora é como os professores que 

durante as décadas de 1970 e 1980, foram reduzidos a meros executores de planos 

elaborados por especialistas, num modelo predominantemente tecnicista, neste 

momento presenciavam a elaboração de um arsenal teórico que viabilizavam uma 

resignificação da vida e do trabalho do professor, citando Nóvoa (1991), Zeichner 

(1995) e Giroux (1997) a autora nos ensina que: 

 

Ao apontar o papel protagonista dos professores, numa concepção 

mais conseqüente e humanizadora, essa abordagem reconhece os 

professores como intelectualmente hábeis e competentes para 

analisarem a realidade, tomarem decisões e re(criarem) alternativas 

de ação política-pedagógica (p. 173). 
 

A LDB, no título VI que trata Dos Profissionais da Educação, afirma que 

os sistemas de ensino deverão promover a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes �aperfeiçoamento profissional continuado� e �período 

reservado a estudos, planejamento e avaliações, incluído na carga de trabalho�. 
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2.7.1 Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores 

 

 

O processo de reorganização do campo da educação em virtude da 

implantação da LDB exigiu a elaboração de novos desdobramentos como diretrizes, 

resoluções, portarias e decretos. Em 2006, o Conselho Nacional de Educação 

aprovou a Resolução nº 1, de 15/5/06 (BRASIL. MEC/CNE, 2006), com as diretrizes 

curriculares nacionais para os cursos de graduação em Pedagogia, licenciatura, 

definindo princípios, condições de ensino e de aprendizagem, procedimentos a 

serem observados em seu planejamento e avaliação pelos órgãos do sistema de 

ensino e pelas instituições de educação superior no país, nos termos explicitados 

nos Pareceres nºs 5/2005 e 3/2006. 

Essa licenciatura passa a ter amplas atribuições, embora tenha como eixo 

a formação de docentes. Faculta aos cursos de Pedagogia e Normal Superior, 

autorizados e em funcionamento, adaptar-se a essas diretrizes, para o que deverão 

propor novo projeto pedagógico. 

A amplitude das atribuições conferida aos cursos de licenciatura em 

Pedagogia pela Resolução CNE/CP nº 1/06, especialmente considerando o número 

de horas para totalização do curso, logo se mostra em seu artigo 4º: 

 

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação 

de professores para exercer funções de magistério na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 
Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na 

área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos. 
Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem 

participação na organização e gestão de sistemas e instituições de 

ensino, englobando: 
I. planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de tarefas próprias do setor da Educação; 
II. planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares; 
III. produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do 

campo educacional, em contextos escolares e não-escolares. 
 

Gatti (2009), ao analisar a complexidade curricular exigida para esse 

curso alerta que pelas orientações da resolução citada, impõe-se a dispersão 

disciplinar, em função do tempo de duração do curso e sua carga horária, uma vez 
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que ele deverá propiciar �a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre 

outras, de conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-

ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o 

cultural� (p. 49), e englobar todos os aspectos previstos pelo artigo 4ª, parágrafo 

único, da referida resolução. 

A estrutura curricular do curso em termos de distribuição de carga horária, 

passa a ser a seguinte (BRASIL, 2006, p. 4): 

 

I -  2800 horas destinadas as atividades formativas como assistência 

a aulas, realização de seminários, participação na realização de 

pesquisa, consulta a bibliotecas e centros de documentação, visitas a 

instituições educacionais e culturais, atividades práticas de diferente 

natureza, participação em grupos cooperativos de estudo; 
II � 300 horas de estágio supervisionado; 
III � 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em 

áreas específicas de interesse dos alunos, por meio da iniciação 

científica, da extensão e da monitoria. 
 

A estrutura curricular proposta, além da dispersão disciplinar citada por 

Gatti (2009), também dá ênfase à dimensão prática em detrimento da teoria. Essa 

ênfase pode ser observada nas atividades formativas previstas nas 2800 horas que, 

conforme o enfoque adotado, podem estar voltadas para a prática, juntamente com 

os estágios. 

A formação docente diante das novas diretrizes curriculares trouxe para o 

debate muitas tensões e questões ainda não bem equacionadas. Nóvoa (1989) nos 

ensina que mais do que criar novos espaços de formação, é necessário um repensar 

no papel político e pedagógico do professor, formar professores precisa deixar de 

ser sinônimo de formar reprodutores. 

 

O modelo de formação proposto baseia-se numa reflexão do 

professorado sobre a sua prática docente, que lhe permite repensar 

a sua teoria implícita do ensino, os seus esquemas básicos de 

funcionamento e as próprias atitudes (p. 106). 
 

Neste cenário paradoxal, a reforma educacional no Brasil traz o perfil de 

um novo professor, com outras competências e outros conhecimentos, onde se faz 

necessário rever a formação inicial dos professores e oferecer uma formação 

continuada aos professores em exercício, diante das novas demandas. 
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2.7.2 Formação Docente A Distância 

 

 

Com a aprovação da LDB, o governo reconheceu o ensino superior a 

distância, sendo mais tarde normatizada pelos Decretos n. 2.494/ 98 e n. 2.561/98 e 

pela Portaria Ministerial n. 301/98, �até então, o ensino a distância era oferecido 

apenas no ensino técnico ou de jovens e adultos.� (MORAN, 2009, p. 19). 

O artigo 80 da LDB vem disciplinar a educação a distância: 

 

Art. 80: O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 

veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e 

modalidades de ensino, e de educação continuada. 
§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime 

especiais, será oferecida por instituições especificamente 

credenciadas pela União. 
[...] 
§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, o 

que incluirá: 
I � custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
II � concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas. 

(BRASIL, 1996, p. 34). 
 

Assim, segundo Moran (2009), a partir da década de 1990, as 

universidades passam a atender às demandas principalmente a de capacitação de 

professores em serviço e de cursos de Pedagogia e de Normal Superior. Desse 

modo as universidades interessadas em oferecer cursos de graduação e educação 

tecnológica à distância passam a se credenciar. 

 

À União fica reservado o credenciamento das instituições para esse 

fim, cabendo aos respectivos sistemas de ensino as normas para 
produção, controle e avaliação de programas de EAD e a autorização 

para a sua implementação (BRASIL, 1996). 
 

Os formatos dos cursos juntaram diversas tecnologias e a possibilidade 

de atender milhares de alunos simultaneamente por satélite e ou via WEB ampliando 

de forma não imaginada a flexibilidade de adaptação a cada situação, considerando 

principalmente as distâncias. 
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Surge então, uma nova configuração nos cursos de formação docente, a 

modalidade a distância, a EaD ganha nova dimensão no país e passa a adquirir 

importância crescente na política educacional. 

Cabe aqui um breve histórico dos avanços da educação a distância no 

Brasil. 

 

Quadro 4 � Histórico da EAD no Brasil 

DATAS 

INSTITUCIONAIS 
REFERÊNCIAS HISTÓRICO 

1904 
Escolas internacionais e cursos 

por correspondência 

Escolas internacionais anunciam 
na seção de classificados do 

Jornal do Brasil curso 
profissionalizante por 

correspondência Essas 

instituições representavam 

organizações norte-americanas 
em que, inicialmente, os cursos 

eram em espanhol. Tiveram 
pouco incentivo das autoridades 

educacionais e de órgãos 

governamentais. 
A princípio, o material era 

impresso e veiculava-se através 

dos correios. Mais tarde, o 

método era complementado 

pelos recursos de áudio e vídeo. 

1923 Rádio Escola 

Um grupo liderado por Henrique 
Morize e Roquette-Pinto criou a 

Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro, que oferecia cursos de 
português, francês, silvicultura, 

literatura francesa, esperanto, 
radiotelegrafia e telefonia. 

1927 Comissão de Cinema Educação No Rio de Janeiro 

1932 Manifesto da Escola Nova 

Quando os educadores também 

propunham o uso dos recursos 
de rádio, cinema e impressos na 

educação brasileira. 

1934 Rádio Municipal no Rio 

Criada por Roquette Pinto. Os 
alunos tinham acesso aos 

folhetos e esquemas de aulas, e 
também utilizava-se da 

correspondência para contato 

com os alunos. 

1936 Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro é doada 
A rádio é doada para o Ministério 

da Educação e Saúde, e em 
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1937 foi criado o Serviço de 

Radiodifusão Educativa do 

Ministério da Educação. 

1939 Rádio Monitor 
Instituto Monitor 

Oferecem sistematicamente 
cursos a distância por 

correspondência. 
Surgiu através de uma 

experiência de um rádio caseiro, 

que utilizava apostilas de cursos 
de eletrônica e um Kit. 

1941 Instituto Universal Brasileiro 
(IUB) 

Fundado por um ex-sócio do 

Instituto Monitor, oferece cursos 
profissionalizantes, sendo seu 

principal recurso apostilas 
enviadas por correio. 

1943 A Voz da Profecia 

Programa religioso que advém 

da Voz da Profecia nos Estados 
Unidos. Hoje se transformou no 

Sistema Adventista de 
Comunicação. 

1947 SENAC, SESC e Universidade 
do Ar 

Senac e Sesc fundam a 
Universidade do Ar, com o 
objetivo de oferecer cursos 
comerciais radiofônicos. Os 

alunos estudavam nas apostilas 
e corrigiam exercícios com o 

auxílio de monitores. 
A EaD no Senac continua até 

hoje. Em 1976 seria criado o 
Sistema Nacional de 

Teleducação. Já em 1983 foi 

criada uma série de programas 

radiofônicos denominados 

Abrindo Caminhos, e em 1995 
seria criado o Centro Nacional de 
Educação a Distância. Em 1996 
foi criada a Sintonia Sesc-Senac; 

a Rede Sesc-Senac de 

Televisão. Em 2001, o Senac 
oferece cursos de especialização 

em Educação a Distância, e em 

2002 criou-se o curso de 
especialização em Educação 

Ambiental. 

1961 MEB � Movimento de 
Educação de Base 

Envolveu a Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil e o Governo 
Federal, utilizando um sistema 

radioeducativo para a 
democratização do acesso à 

educação, promovendo o 

letramento de jovens e adultos. 

1962 Ocidental School 
Fundada em São Paulo, de 

origem americana, oferecia 
cursos de eletrônica. 
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1967 Ibam � Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal 

Atuou na área de Educação 

Pública. 

1967 Padre Landell 

A Fundação Padre Landell de 

Moura criou o núcleo de EaD, 

com metodologia de ensino por 
correspondência e via rádio. 

1967 Projeto Saci 

Tinha como objetivo criar um 
sistema nacional de 

telecomunicação com o uso de 

satélite. Visava às possibilidades 

dos meios de comunicação de 

massa em favor da prestação de 

serviços educacionais. 

1970 Telecurso 

Cursos supletivos a distância 

começaram a ser oferecidos por 

fundações provadas e 

organizações não 

governamentais, utilizando-se 
tecnologias de teleducação, 

satélite e materiais impressos. 

1981 Cier � Centro Internacional de 
Estudos Regulares 

Oferecendo o ensino 
fundamental e médio a distância, 

seu objetivo é permitir que 

crianças, cujas famílias se 

mudam temporariamente para o 
exterior, continuem a estudar 

pelo sistema educacional 
brasileiro. 

1991 

Jornal da Educação Edição do 

Professor (1991) concebido e 
produzido pela Fundação 

Roquette-Pinto. 
Salto para o Futuro (1995) 

Oferecendo o ensino 
fundamental e médio a distância, 

seu objetivo é permitir que 

crianças, cujas famílias se 

mudam temporariamente para o 
exterior, continuem a estudar 

pelo sistema 
Fonte: Dados adaptados a partir de pesquisa em Maia e Mattar (2007, p. 24-27). 

 

Já na década de 1990 algumas universidades públicas criaram as 

primeiras experiências em EaD, com grande diversidade de propostas, visando 

responder a problemas específicos e baseadas nas novas tecnologias de 

informação e comunicação. 

Com a oficialização da educação a distância pela LDB em 1996, muitas 

outras ações e normatizações seguiram um movimento no sentido de orientar e 

garantir as iniciativas em andamento. 

Em 2001 o Ministério da Educação publicou a Portaria n. 2.253/01, 

oportunizando um novo estímulo para as Instituições de Ensino Superior que viam 

nesse processo novas possibilidades de expansão, autorizando a introdução nos 
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currículos de seus cursos presenciais disciplinas que utilizem método não 

presencial, desde que não ultrapassem 20% da carga horária total do curso e que 

promovam avaliações finais em caráter presencial. 

Em 2002 o MEC criou uma Comissão Assessora de especialistas em 

educação a distância, cujo objetivo principal era esclarecer as instituições e o próprio 

MEC sobre as principais diretrizes para o desenvolvimento da EaD no Brasil, com o 

uso das tecnologias de informação e comunicação. 

Moran (2009) nos apresenta três modelos principais de EaD no ensino 

superior no Brasil, com algumas variáveis e combinações: o modelo teleaula, o 

modelo videoaula e o modelo WEB. 

No modelo teleaula, os alunos vão para os pólos, onde assistem aulas 

transmitidas por satélite, ao vivo, os alunos enviam perguntas e as mais relevantes 

são respondidas pelo professor, após a teleaula os alunos se reúnem em grupos 

para realizar atividades de discussão e aprofundamento dos temas, e ainda recebem 

material impresso e atividades que deverão ser realizadas durante a semana com o 

acompanhamento de um tutor on-line. 

No formato vídeoaula, as aulas são produzidas em estúdio e vista pelos 

alunos, individualmente ou reunidos em sala, com o acompanhamento de um 

professor orientador/tutor ou não, há dois modelos predominantes utilizando a 

videoaula, um semipresencial e outro on-line. 

Já no modelo WEB, os cursos de curta duração podem ser realizados 

inteiramente on-line, o conteúdo é disponibilizado pela Internet e por CD ou DVD, 

mas já nos cursos superiores, principalmente os de graduação, ainda há uma forte 

pressão pelo modelo semipresencial, onde os alunos podem ir aos pólos e, além do 

tutor on-line, têm o tutor presencial no pólo com quem poderiam tirar as dúvidas. 

Para Moran (2009), a maior parte dos cursos focados em aulas ao vivo ou 

aulas prontas, ainda estão mais preocupadas com a transmissão da informação pelo 

professor, do que com a aprendizagem ativa do aluno. 

 

Entretanto, numa sociedade em que se privilegia o conhecimento 
crítico e criativo, e o saber agir diante de situações que mudam 

constantemente, torna-se ainda mais necessário o deslocamento do 

foco para o aluno como sujeito ativo da aprendizagem (p. 28). 
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O MEC, preocupado com a qualidade, propões parâmetros para organizar 

a rápida expansão da EaD, a legislação atual no Brasil privilegia o modelo 

semipresencial, mesmo conhecendo a realidade de outros países com mais tradição 

em EaD, como a Inglaterra, a Espanha e a Austrália, que definem sua forma de 

atuar, considerando que a diversidade metodológica não deve ser um obstáculo, o 

mais importante é ter um bom projeto pedagógico, bons professores e boas 

condições de trabalho. 

Moran (2009) diz ainda que é possível aprender a distância de várias 

formas. O Brasil é um país com muitas necessidades e diversidade, é importante 

haver projetos consistentes com propostas diferentes, que sejam bem 

acompanhadas. 

Nesse novo cenário, com a reordenação do campo da educação a 

distância pelo poder público criou-se condições para o crescimento acelerado dos 

cursos de formação de professores na última década. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

�A porta da verdade estava aberta mas 

 só deixava passar meia pessoa de cada vez�. 

Carlos Drumond de Andrade 

 

 

Desde o início do mestrado, a idéia sobre o tema que desenvolveríamos 

na dissertação estava vinculada à formação docente nos cursos de pedagogia, 

frente às mudanças da sociedade globalizada e a implantação das Tecnologias de 

Informação e Comunicação. 

A experiência profissional como professora no curso de pedagogia 

exerceu forte influência no processo de definição da temática e dos objetivos desta 

dissertação. 

O estabelecimento dos vínculos e das interações entre os elementos 

principais para organização do processo de escrita foi fruto da orientação, 

caracterizado por idas e vindas, buscando novas idéias. 

Após a definição do tema, partiu-se para a elaboração de um sumário-

indutivo, ou índice como hipótese de trabalho, que garantiu um primeiro plano de 

trabalho como ponto de partida e se constituiu como diretriz para a organização do 

processo de leitura, e passou por várias reestruturações. 

Conforme apontado no objetivo geral desta pesquisa, o referencial para 

orientar as indagações e problematizações, sobre a formação docente, parte do 

pressuposto da compreensão do Projeto Pedagógico Institucional para analisar uma 

ação, uma experiência em EaD, a partir do que a instituição já desenvolve, pratica e 

defende como proposta educacional no presencial. 

Está é uma opção metodológica que entendemos como um possível 

caminho de análise de proposta em EaD, uma vez que toda proposta de educação a 

distância parte de uma abordagem que pressupõem diferentes caminhos, a 

apropriação que os praticantes da EaD têm feito das diferentes abordagens 

metodológicas é muito diverso, mas há um referencial que nunca é desprezado que 

é o Projeto Pedagógico. 

Começamos o processo de escrita colocando em primeiro plano o registro 

identitário, de como se constitui professor, porque como diz Nóvoa (1995), �a 



80 

identidade não é um dado adquirido, não é um produto, não é uma propriedade � é 

um processo, é um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão� 

(p. 16). 

Sabemos da existência de diferentes níveis de complexidade e tipos de 

pesquisa, no campo das ciências sociais, não há uma classificação única sobre 

metodologia de pesquisa, entretanto, para efeitos gerais, os autores enfatizam o uso 

de duas classificações principais. A primeira diz respeito ao nível de pesquisa: 

pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas. A segunda classificação está 

associada a aspectos materiais envolvidos na pesquisa, podendo-se ressaltar os 

seguintes tipos: pesquisas bibliográficas e documentais, levantamentos e estudos de 

caso. 

Portanto, reconhecendo a ocorrência de diferentes classificações, a 

metodologia básica da dissertação compreendeu três componentes: pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental e estudo de campo. 

 

 

3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Os dois primeiros capítulos podem ser entendidos como uma pesquisa 

exploratória, que segundo Gil (1991) �Boa parte dos estudos exploratórios pode ser 

definida como pesquisas bibliográficas� (p. 48). A pesquisa exploratória tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema e com o aprimoramento 

das idéias.  

Buscamos fornecer uma visão geral, aproximando a teorização da 

problemática que envolve a formação docente na sociedade contemporânea, o 

impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação, a mudança do paradigma 

educacional com o surgimento da EaD. 

A partir da compreensão das teorizações da formação docente, primeiro 

no magistério e depois no ensino superior até a implantação dos cursos a distância, 

fomos elaborando outros modos de olhar para a docência,  principalmente com os 

novos modelos de formação de professores que traz novos contornos ao significado 

da docência. 
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A possibilidade de estudar a formação de professores na modalidade EaD 

nos impôs a necessidade de compreender as políticas educacionais que a 

legitimam, porque a formação de professores não está deslocada das relações 

sociais, políticas, culturais e econômicas que a condicionam. 

Há pouco tempo tínhamos praticamente o modelo de curso presencial, 

atualmente têm-se constituído novos espaços-tempo de formação, com uma 

diversidade de projetos pedagógicos, dos mais flexíveis e interativos até aqueles 

que utilizam quase que exclusivamente material impresso auto-instrucional. 

Tendo em vista o alcance dos objetivos desta pesquisa, e considerando-

se as especificidades que envolvem o campo da educação presencial e a distância, 

levantou-se e discutiu-se, por meio de fontes bibliográficas, as contribuições dos 

principais autores sobre os novos desafios para o educador. 

 

 

3.2 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica, a 

diferença está na natureza das fontes. Por meio de material constituído 

principalmente de livros e artigos científicos, partimos para a análise das fontes 

documentais como referencial do problema de pesquisa. 

Realizamos a análise do PPI e das Diretrizes Curriculares do Projeto 

Pedagógico do Curso de Pedagogia na modalidade a distância da instituição 

pesquisada,  que é o mesmo na modalidade presencial, com a intenção de estudar o 

curso em EaD, tendo como eixo norteador o ponto de vista institucional, no que diz 

respeito à missão, a concepção, os princípios e a dinâmica organizacional do 

currículo, nos cursos de formação de professores. 

Outro documento importante que fez parte da análise, são os Referencias 

de Qualidade para a Educação Superior a Distância, publicado pelo MEC-SEED13, 

com intuito de estabelecer parâmetros de qualidade para a oferta de EaD. 

                                                
13 Brasília, Ago. 2007. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislação/refead1.pdf. Acesso em:outubro.2009 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legisla��o/refead1.pdf.
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A análise documental foi de grande valia, não porque responde 

definitivamente o problema, mas porque dá visibilidade para as questões levantadas 

no estudo de campo. 

 

 

3.3 ESTUDO DE CAMPO 

 

 

Segundo Gil (1991), o estudo de campo tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito, visando o 

aprimoramento de idéias e/ou a descoberta de intuições. O estudo de campo 

consiste em um levantamento onde o universo da pesquisa é mais restrito e o 

estudo mais aprofundado. Neste processo ressalta-se a interação entre 

componentes através de uma maior observação e maior interrogação. 

Inicialmente, esclarecemos que todos os sujeitos envolvidos na pesquisa 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento (ver modelo anexo 

I). 

Foi aplicado questionários para conhecer o perfil das alunas-professoras 

do curso presencial e do curso a distância (ver modelo anexo II) e roteiro para a 

entrevista semi-estruturada realizada com as alunas-professoras do curso de 

pedagogia na modalidade presencial e a distância (ver modelo anexo III), e o roteiro 

da entrevista semi-estruturada com docentes do curso de pedagogia que ministram 

aulas nas duas modalidades (ver anexo modelo IV), de forma a se caracterizar 

alguns aspectos relevantes da pesquisa que nos permitem pensar ações em EaD 

realizadas por uma instituição de ensino superior a partir do olhar dos seus 

protagonistas. 

As transcrições das entrevistas semi-estruturadas realizadas com as 

alunas professoras estão no anexo V e com as docentes estão no anexo VI. 



83 

3.3.1 Público-Alvo 

 

 

A amostra selecionada para a pesquisa de campo refere-se, portanto, a 

um conjunto de 4 alunas-professoras do curso de pedagogia presencial, 4 alunas-

professoras do curso de pedagogia a distância e 4 docentes que ministram aulas no 

curso de pedagogia nas duas modalidades. 

A opção por elegermos, como sujeitos da pesquisa, alunas-professoras, 

formadas no magistério e alunas do curso de pedagogia nas modalidades presencial 

e a distância, que atuam na educação infantil e nas séries iniciais do ensino 

fundamental, deve-se ao fato de entendermos que seriam mais qualificadas para 

analisarem, de forma crítica, as atividades pedagógicas às quais estão submetidas. 

O número reduzido de alunas-professoras e docentes, envolvidos na 

pesquisa, justifica-se por se tratar de uma pesquisa com abordagem qualitativa que 

segundo Lüdke e André (1986) tem como características básicas: 

 

1. .A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte 
direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento [...] 

 
2. Os dados coletados são predominantemente descritivos. [...] 

 
3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o 
produto. [...] 

 
4. O 'significado' que as pessoas dão às coisas e à sua vida são 

focos de atenção especial pelo pesquisador. [...] 
 

5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os 

pesquisadores não se preocupam em buscar evidências que 
comprovem hipóteses definidas antes do início dos estudos. As 

abstrações se formam ou se consolidam basicamente a partir da 

inspeção dos dados num processo de baixo para cima. (p. 11-13). 
 

Foi realizada análise de conteúdo dos dados coletados, levando em conta 

suas bases teóricas e metodológicas, a complexidade de sua manifestação e os 

efeitos que orientam diferentes comportamentos e ações. 
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3.3.2 Análise de Conteúdo 

 

A análise de conteúdo é uma das técnicas mais comum na investigação 

empírica, trata-se de um método de análise textual que se utiliza em questões 

abertas de questionários e principalmente no caso de entrevistas. Segundo Franco 

(2005), na análise de conteúdo o ponto de partida é a mensagem, mas devem ser 

consideradas as condições contextuais de seus produtores e assenta-se na 

concepção crítica e dinâmica da linguagem. 

Devemos considerar, não apenas a semântica da língua, mas também a 

interpretação do sentido que um indivíduo atribui às mensagens. A análise do 

conteúdo, em suas primeiras utilizações, assemelha-se muito ao processo de 

categorização e tabulação de respostas a questões abertas, que conforme Machado 

(1991): 

 

Criada inicialmente como uma técnica de pesquisa com vistas a 

uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa de comunicações 

em jornais, revistas, filmes, emissoras de rádio e televisão, hoje é 

cada vez mais empregada para análise de material qualitativo obtido 

através de entrevistas de pesquisa (p. 53). 
 

O delineamento da pesquisa resultou em um plano para coletar os dados 

a fim de responder algumas questões importantes. O objetivo da investigação por 

meio de questionários e entrevistas semi-estruturadas é transformar a informação 

obtida dos sujeitos participantes em algo que seja interpretável, que tenha 

significado para a pesquisa: as chamadas categorias de análise, de tal maneira que 

os dados colhidos só serão produtivos na medida em que as categorias estejam 

claramente formuladas e adaptadas ao problema e ao conteúdo a ser analisado. 

Realizamos a pré-análise, os primeiros contatos com os materiais, com a 

intenção de sistematizar os primeiros preâmbulos que contribuirão para o 

desenvolvimento do plano de análise. 

Para Bardin (1977), esta primeira fase possui três incumbências: a 

escolha dos documentos a serem submetidos à análise; a formulação das hipóteses 

e ou dos objetivos: e, a elaboração de indicadores que fundamental a interpretação 

final. Em suma, a pré-análise tem por objetivo a organização dos documentos e das 

mensagens. 
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3.4 CONSTRUINDO UMA ANÁLISE 

 

 

A pesquisa documental e a utilização de questionários e entrevistas semi-

estruturadas como instrumentos de coleta de dados culminou com um resgate do 

objetivo da pesquisa. Relendo todo material percebemos a necessidade de delimitar 

as questões investigativas, uma vez que o objetivo da pesquisa representa o eixo 

norteador que oferece margem a vários outros questionamentos.  

Nessa dissertação de mestrado analisamos os impactos e as 

contribuições que as tecnologias trazem para o campo da formação docente, no 

curso de pedagogia, analisando uma experiência em EaD e sua relação com o curso 

na modalidade presencial e partir dos pressupostos norteadores do Projeto Político 

Institucional (PPI). Para subsidiar este estudo definimos as seguintes questões de 

pesquisa: 

 Como se dá a formação de professores no curso de Pedagogia na 

modalidade EaD, na perspectiva de seus protagonistas: as alunas e os 

professores? 

 O que significa ensinar e aprender neste novo espaço-tempo de 

formação mediado pelas tecnologias de informação e comunicação? 

 O projeto pedagógico praticado pela Instituição na modalidade 

presencial expressa as intencionalidades educativas na modalidade a 

distância? 

 

 

3.5 ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

 

Iniciaremos nossa análise documental conhecendo o Projeto Pedagógico 

Institucional da instituição pesquisada obtendo informações sobre sua filosofia 

pedagógica. 

Por meio da análise do PPI e da Diretriz Curricular do curso de Pedagogia 

a Distância, buscamos compreender as concepções de ser humano, de 

conhecimento e de sociedade que marcam as características e a qualidade 
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pretendida na educação que é oferecida nos cursos de graduação na modalidade 

presencial e como estes valores estão expressos nos cursos a distância. 

 

 

3.5.1 Projeto Pedagógico Institucional 

 

 

O objetivo desta seção é descrever o contexto  onde se desenvolveu a 

pesquisa a partir dos princípios norteadores do PPI. 

Inicialmente no PPI são apresentados os Fundamentos do Projeto 

Pedagógico Institucional que traz no primeiro momento a Missão da Igreja e 

Confessionalidade e a seguir os Princípios e Fundamentos das Práticas Acadêmico-

pedagógicas, ressaltando que três dos principais fundamentos de um Projeto 

Pedagógico são a concepção de ser humano (antropológica), a concepção de 

conhecimento (gnosiológica) e a concepção de sociedade (política), que nos 

auxiliam a compreender a proposta de educação oferecida pela Instituição. 

O PPI da Instituição compreende �o ser humano como cultural, histórico, 

individual, social e político, fazendo-se na história, em permanente condição de 

desenvolvimento e inacabamento� (p. 23). 

Paulo Freire, em diferentes momentos de sua obra, enfrentou de forma 

segura e convicta essa questão do homem e da mulher enquanto seres em 

construção. A isso ele chamou de inconclusão, inacabamento. Na Pedagogia da 

Autonomia (1996) ele dedica-se a refletir sobre a consciência do inacabamento 

como uma condição do ensinar. 

 

Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser 
condicionado mas, consciente do inacabamento, sei que posso ir 
mais além dele. Esta é a diferença profunda entre o ser condicionado 
e o determinado. A diferença entre o inacabado que não se sabe 

como tal e o inacabado que histórica e socialmente alcançou a 

possibilidade de saber-se inacabado (p. 53). 
 

A leitura do PPI ainda nos revela que �o inacabamento humano pede que 

cada pessoa assuma-se como ser aprendente em uma perspectiva de educação 

continuada para toda a vida� (p. 23). Considera o ser humano como um construto de 

várias ordens, sendo a um só tempo sapiens e demens  
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sua característica de inacabamento lhe confere um duplo perfil: por 
um lado, sempre tem algo a aprender, que interferirá em seu modo 

particular de ser no mundo; por outro lado, independente do quão 

desenvolvido esteja no momento presente, no futuro poderá 

aprender e, assim, desenvolver-se e desenvolver-se com o outro (p. 
24). 

 

A concepção de ser humano (antropológica) defendida pela Instituição 

implica na concepção de conhecimento (gnosiológica) que assume e na concepção 

de sociedade (política) pela qual trabalha. O PPI reconhece que o conhecimento é 

construído em um processo que envolve o empenho individual e o trabalho coletivo 

em um permanente esforço de diálogo 

A categoria diálogo apresenta-se como elemento constitutivo e 

imprescindível na perspectiva educacional gnosiológica. É importante compreender 

que a referida categoria não pode ser reduzida à simples conversação. É preciso 

compreendê-la como fenômeno humano e se constitui de ação e reflexão. E, se ele 

é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados 

ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de 

depositar idéias de um sujeito no outro, nem tão pouco tornar-se simples troca de 

idéias a serem consumidas pelos permutantes (FREIRE, 1983, p. 79). 

Ainda, Freire (1983), ao referir-se à educação dialógica a ao diálogo, 

afirma, insistentemente, que não há diálogo sem um profundo amor ao mundo aos 

seres humanos; que não há diálogo sem humildade, sem uma intensa fé dos seres 

humanos no seu poder de criar e recriar, bem como, sem esperança, pois é pela 

esperança que a eterna busca é possível. Portanto o diálogo só é possível mediante 

um pensar verdadeiro. 

A compreensão do processo de construção do conhecimento pode ser 

percebida no empenho individual e no trabalho coletivo, novas necessidades 

cognitivas vão se explicitando e fazendo perceber que caminhamos e evoluímos 

como uma comunidade aprendente. 

Na concepção de sociedade (política) o PPI defende �os valores da 

sociedade democrática na qual a vida possa ser construída com maior capacidade 

de justiça e solidariedade� (p. 26), o campo político é o espaço onde constroem-se 

os seres humanos, que são os protagonistas em qualquer produção de 

conhecimento. 
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O PPI afirma que 

 

na Universidade a Ética e a Cidadania (outro termo para política) são 

partes destacadas dos valores confessionais e comunitários e 

refletem no cotidiano da vida universitária, por meio das práticas 

acadêmicas nas áreas docente e administrativa e contribuem com o 

processo de constituição dos sujeitos conscientes de suas 

responsabilidades e desafios, sobretudo, quando se pensa em 
termos de bem comum (p. 27). 

 

O PPI também registra a inovação ocorrida com as diretrizes 

apresentadas pela LDB 9.394/96 que estimula novas experiências pedagógicas, 

frente à um novo cenário que trouxe avanços na área da educação, a sociedade 

brasileira passou por um processo de transformação no campo da política, da 

economia e da tecnologia. 

Diante dessa nova realidade, a Universidade propôs ações, princípios e 

inovações pedagógicas nas práticas acadêmicos pedagógicas, como a Prática do 

bem � comum; a Prática da sustentabilidade; a Prática do trabalho em equipe e a 

Prática da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. 

A indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão apontam para 

 

a formação de um cidadão competente, preparado para ler 
criticamente os problemas da vida cidadã, ampliando as 
possibilidades de formar profissionais fora do âmbito restrito de imitar 

soluções, mas profissionais com criatividade e competência para 

identificar problemas concretos da realidade com a qual está 

trabalhando (p. 31). 
 

 

3.5.2. Diretrizes-Político Pedagógicas da Instituição 

 

 

Em 2007 foi reformulado o documento para elaboração dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos de graduação. 

Considerando o processo de construção do conhecimento que se dá de 

forma dialógica e interdisciplinar, que exige empenho individual e coletivo, que 

remete às ações pedagógicas universitárias delineadas para a consolidação do eixo 

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, como apontado anteriormente, o PPI 
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(p. 77) afirma que o ensino de graduação em suas duas modalidades (presencial e 

EaD) deve pautar-se em políticas e diretrizes que reflitam: 

 A concepção de um ensino inclusivo com a excelência de qualidade, 

aliada ao exercício da cidadania, considerando a diversidade e a 

construção de diferentes abordagens pedagógicas; 

 O respeito às culturas, ao meio ambiente e às necessidades regionais, 

nacionais e internacionais, contribuindo para o desenvolvimento 

regional sustentável; 

 O Plano Nacional de Educação, as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

os indicadores de qualidade de ensino e  os resultados de avaliações 

nacionais e institucionais. 

 

Na perspectiva da organização das propostas pedagógicas dos cursos, o 

PPI aponta para relevância dos seguintes aspectos: formação de um profissional 

capaz de articular os conhecimentos científicos com as necessidades e demandas 

da região e de assumir responsabilidades sociais e de cooperarem com o mundo do 

trabalho como empreendedores; a formação de comunidades de aprendizagem; a 

elaboração de projetos pedagógicos que superem o conceito tradicional de 

aprendizagem linear; concepção de uma matriz curricular que expresse a interação 

com a profissão, buscando a indissociabilidade do ensino-pesquisa e extensão 

favorecendo todos os componentes curriculares, tais como: módulos, atividades 

complementares, científico-culturais, práticas, estágios, TCC, iniciação científica e 

extensão configurando um todo organizado e integrado no percurso de formação. 

Na matriz curricular alguns pontos importantes podem ser destacados 

como a organização por módulos que permite a interdisciplinaridade, as atividades 

complementares que estimulam a prática de estudos independentes, os estágios e 

atividades práticas que compõe os eixos articuladores dos conhecimentos teóricos e 

a realidade da prática profissional  o trabalho de conclusão de curso entendida como 

uma produção científica do aluno e o uso das Tecnologias de Informação, 

Comunicação e Aprendizagem, utilizada nas atividades acadêmicas, com o objetivo 

de estimular as capacidades de organização, expressão e comunicação. 

Assim, os cursos de graduação pretendem atender às necessidades 

sociais e pedagógicas da educação com várias ações, entre elas: implantação de 

novos cursos à luz das finalidades institucionais presentes; incentivo às práticas 
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qualitativamente diferenciadas de ensino e avaliação de aprendizagem e a busca da 

flexibilidade curricular com diversificação de atividades e de percursos formativos. 

Conhecendo a intencionalidade do PPI, sua concepção de homem, de 

sociedade e conhecimento, fica visível a concepção de educação que está 

subjacente e que orienta as escolhas teórico-metodológicas adotadas pela 

Instituição. Conforme nos ensina Santos Neto (2004): 

 

A educação, ela mesma, não é a explicitação de uma certa maneira 

de compreensão do ser humano? Assumir uma certa concepção 

antropológica implica, pois, imediatamente, em assumir uma certa 

concepção de educação (no campo formal, não-formal e informal). 
Os processos educativos podem ser aperfeiçoados na medida da 

maior clareza antropológica. Isto é fundamental para toda e qualquer 

proposta de educação (p. 5). 
 

 

3.5.3 O curso de Pedagogia na modalidade EaD 

 

 

A Instituição pesquisada foi fundada em 1938, inicialmente funcionava 

como Instituto Superior de Educação, no princípio da década de 90 transformou-se 

em Universidade e iniciou suas primeiras reflexões sobre educação a distância. 

O ensino de graduação na modalidade EaD surge com a necessidade de 

que o conhecimento que a universidade brasileira processa seja mais acessível 

àquelas parcelas da sociedade que estão excluídas desse espaço formativo. 

Pensando nos setores menos favorecidos economicamente da sociedade 

e nas populações mais distantes dos grandes centros urbanos e por outro lado, o 

desenvolvimento tecnológico vivenciado nas últimas décadas, estas realidades 

criaram espaços para a construção de uma modalidade de ensino que atenda às 

demandas populares, a educação a distância. 

Como já visto no histórico da EaD no Brasil, o desenvolvimento 

sustentável do país e o avanço tecnológico que vivenciamos nas últimas décadas 

viabilizou  a circulação de diversificados fluxos de informação, visando diminuir as 

diferenças entre os diferentes grupos sociais. 
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Neste cenário surge a possibilidade da construção de novas práticas 

educativas que alteram significativamente o paradigma que conduzia a formação 

acadêmica até aquele momento. 

O que é indispensável para as duas modalidades � presencial e a 

distância � é o reconhecimento do paradigma que dá suporte ao Projeto Político 

Pedagógico da Instituição. O diferencial está depositado na expectativa de que a 

implantação da educação a distância, apoiada nas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, possa contribuir para uma (re)significação do processo educativo, por 

seu potencial de vinculação a uma mudança de paradigma. 

Em 2006, com o credenciamento nacional para oferecimento de cursos de 

graduação na modalidade a distância pela portaria do MEC 1.770/06, a instituição 

passou a oferecer sete cursos de graduação a distância entre eles o curso de 

Pedagogia. 

 

 

3.5.4 Diretriz Curricular do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia a Distância 

 

 

Cabe ressaltar aqui, que a concepção de matriz curricular para o curso de 

pedagogia presencial e a distância é a mesma, portanto entendemos que a 

Instituição que oferece cursos de graduação presencial desde 1938, organizou a 

diretriz curricular do Projeto Pedagógico do curso a distância a partir de suas 

experiências do curso presencial. 

Segundo a diretriz curricular, a educação a distância oferece novas 

relações entre educador-educando-conhecimento, favorecidos pelas diferentes 

mídias, que alimentam as novas formas de aprender e ensinar. Enaltece as novas 

condições de diálogo, mas reforça o princípio ético que inspira a prática educativa e 

os objetivos da educação enraizados no Projeto Pedagógico Institucional. 

Reconhece as especificidades da educação a distância e a busca por 

melhores estratégias pedagógicas que possam favorecer a qualidade dos processos 

educativos. 

A diretriz curricular mostra o imbricamento dos cursos na modalidade 

presencial e a distância, o curso presencial passa a incorporar elementos do projeto 

de educação a distância, como comunicação e publicação de conteúdos via Internet. 
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A educação a distância, por sua vez, propicia  condições cada vez mais próximas do 

ensino presencial, como a realização de videoconferência ou de transmissões de 

aulas via satélite. 

A práxis pedagógica dos processos de ensino-e-aprendiizagem a 

distância na Instituição reconhece o estudante como sujeito do processo educativo 

e, portanto, em relação dialógica com outros sujeitos, colegas e professores que se 

encontram para desvelar o mundo. 

A pesquisa surge não apenas com caráter científico, mas como atividade 

cotidiana de interrogação do mundo. A educação para a autonomia do educando 

deve considerar ainda as atuais transformações no mundo do trabalho. 

Com o excerto a seguir percebemos claramente como as diretrizes 

curriculares do Projeto Pedagógico do curso, praticado pela Instituição na 

modalidade a distância, expressa suas intencionalidades: 

 

Dessa forma, a incorporação das modernas tecnologias de 

informação e comunicação à educação promovida pela... inspira-se 
pelas possibilidades pedagógicas que elas alimentam e não por 

modismos inconseqüentes. Tal compreensão é nutrida pelos 

princípios e fundamentos das práticas acadêmico-pedagógicas 

expostos no Projeto Pedagógico Institucional. Por essa razão, os 

processos de educação a distância, em todos os seus níveis e 

modalidades devem expressar os valores éticos cristãos a fim de 

fortalecer a identidade institucional enquanto universidade cidadã, 

voltada para ações de promoção humana, e que consolide 

mecanismos de avaliação permanente e de participação efetiva de 
sua comunidade acadêmica (Diretrizes Curriculares da instituição 

pesquisada p.2). 
 

Percebe-se, portanto que a Instituição parte de sua experiência de cursos 

presenciais para oferecer educação a distância, sedimentada nos pressupostos 

norteadores do PPI, praticando a educação que defende, e não apenas como um 

novo �modelo� que tange a �simplificação� e o �aligeiramento� do processo 

educativo. 

Ainda há em nosso país manifestações contraditórias acerca da educação 

a distância, contrapondo-se concepções preconceituosas e conservadoras, que a 

consideram como complementar à educação presencial e de caráter emergencial. 

Nesse sentido, Bacha Filho (2003) enfatiza que não podemos atribuir 

necessariamente à EaD 
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nem �aligeiramento� nem �simplificação�  no processo de 

aprendizagem, uma vez que o referencial teórico-prático para a 

aquisição de competências, habilidades e atitudes que promovam o 

desenvolvimento pleno da pessoa, o exercício da cidadania, a 

qualificação para o trabalho e a autonomia para continuar 

aprendendo é exatamente o mesmo para ambas as formas de 
ensino: presencial e a distância (p. 29). 

 

 

3.5.5 Estrutura Curricular 

 

 

A Instituição �entende o ensino como forma de socialização da produção do 

saber e da aquisição do patrimônio cultural existente, que levam o aluno a realizar 

uma aprendizagem significativa que vai além das atividades de rotina de sala de 

aula� (Diretrizes Curriculares da instituição pesquisada, p.4). 

É nessa perspectiva que se propõe a concepção, os princípios e a dinâmica 

organizacional do currículo dos cursos a distância desta Universidade. 

O currículo é entendido como lugar de formação para a autonomia, apontando 

a necessidade de um olhar plural e multirreferencial, pensamento proposto por 

Jacques Ardoino14 e seus colaboradores da Universidade de Paris VIII, como forma 

de dar conta com um mínimo de rigor da complexidade das práticas educativas e 

formativas e para não permanecer estático em uma única perspectiva ou dimensão 

do próprio entendimento de currículo e de suas proposições vitais. 

Retomando nossos estudos sobre currículo cabe ressaltar que o modelo 

linear e seqüencial de currículo é produto de um modelo epistemológico racional-

positivista que se consolidou como hegemônico no pensamento ocidental e acabou 

por definir espaços e tempos da escola moderna, fundado nas noções de norma, 

seqüência e disciplina. 

Sustentando nossa análise na fundamentação teórica desta dissertação 

entendemos que a crise da modernidade colocou em questão a linearidade da 

história e possibilitou o emergir de rupturas de diversas forças: sociais, culturais, 

econômicas e educativas. 

                                                
14

 ARDOINO, J.; BARBIER, R. e GIUST Desprairies. Entrevistas com Cornelius Castoriades. In. 
BARBOSA. J. G. Multirreferencialidade nas ciências e na educação. São Carlos: EDUFSCar, 1998, p. 
68. 
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Diante desta realidade o currículo proposto pela instituição segue em direção 

da heterogeneidade em contraposição a homogeneidade, buscando 

 

a descoberta e incorporação de novas linguagens e  múltiplos 

procedimentos, ampliando o número de participantes no processo 

como um dimensão ampliada no que se refere à geografia, aos 

contextos históricos, sociais e culturais envolvidos e, por outro lado, a 

possibilidade de formação do sujeito em sua singularidade e 

subjetividade, para ir além da aprendizagem intelectual, puramente 

racional, para uma aprendizagem traduzida como forma de se 
perceber como sujeito, portanto partícipe instituinte de uma história 

social (p. 8). 
 

Considerando ainda as contribuições do paradigma da complexidade, a 

qual lembra que a realidade e a construção do conhecimento não é linear, mecânica 

e fragmentada, percebe-se que os diferentes aspectos da realidade parecem estar 

interligados. A interdisciplinaridade torna-se princípio importante para compreender a 

complexidade dos objetos de conhecimento que se dispõe a estudar. 

Sobre estas questões, Morin (1998), propõe dentre muitos aspectos uma 

ruptura com a atitude da simplificação da realidade, ou seja a adoção do 

�pensamento complexo� que busca apreender interações entre os diversos campos 

de conhecimento  a partir de uma ótica da diversidade, da incorporação do acaso e 

da incerteza. 

Quando se pensa em romper com um tipo de pedagogia uniformizante 

para provocar novas formas de ensinar e aprender, surge também um novo desenho 

de currículo não disciplinarizado, mais ousado como redes de conhecimento, a partir 

de um trânsito transversal por entre os campos do saber. 

A idéia de tessitura do conhecimento em rede, introduz um novo 

referencial básico, a prática social, na qual o conhecimento praticado é tecido por 

contatos múltiplos, passando-se a compreender o espaço prático como aquele em 

que é a teoria é tecida. 
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3.5.6 Matriz Curricular 

 

 

O curso de pedagogia a distância da instituição pesquisada, trabalha com 

as noções de Núcleo, Eixo, Tema e Unidade, com uma organização modular para o 

desenvolvimento dos Temas. 

O Eixo congrega certo número de temas que guardam uma relação muito 

próxima entre si, norteando a especificidade do Núcleo. Os Temas são as partes 

que compõem um Eixo, cada tema, possui unidades, que comportam as 

particularidades dos diversos temas a serem trabalhados. O Módulo é o lugar para a 

exploração de Temas dos diversos eixos sob uma ótica específica, diferenciando-se 

por seu caráter mais flexível e interdisciplinar. 

  A matriz curricular do curso de pedagogia a distância visa valorizar a 

formação  integral que garante as condições necessárias para o exercício da 

profissão de forma competente, ética e responsável socialmente. A estruturação do 

currículo de forma articulada, busca fazer uso de temas transversais, distribuídos de 

forma modular. 

 

 

3.5.7 Metodologia 

 

 

Apresentamos a seguir a metodologia utilizada no curso de Pedagogia 

modalidade EAD � Docência na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, que está descrita no Projeto Pedagógico do curso e a utilização dos 

recursos de transmissão de teleaulas via satélite para polos regionais, Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), Biblioteca Digital e materiais impressos. Com esse 

conjunto de mídias, os alunos têm acesso ao conteúdo dos módulos na Biblioteca 

Digital e nos polos, e podem receber via satélite informação em diferentes formatos. 

Complementarmente, os docentes podem publicar materiais no AVA. 

A transmissão ao vivo de teleaulas para os polos serve como atividade 

sintetizadora e integradora dos conteúdos disponíveis nas diferentes mídias. As 

teleaulas podem ser seguidas ou precedidas de atividade no laboratório do polo. 
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Cada teleaula tem 100 minutos de duração, ministrada pelo docente e 

acompanhada pelo monitor local no polo regional e pelos tutores / orientadores de 

aprendizagem a distância na sede, podendo ser precedida ou seguida por uma aula-

atividade com a mesma duração já mencionada. 

Durante a teleaula, um chat fica aberto conectando a sede às respectivas 

salas de recepção nos polos. Pelo chat, podem ser encaminhadas as dúvidas, 

questionamentos, reflexões e respostas a exercícios solicitados pelo professor 

durante a teleaula. Tais participações são enviadas em tempo real a uma equipe 

formada pelos monitores dos polos e pelos tutores / orientadores de aprendizagem, 

que auxiliam no repasse das questões ao docente, que responderá ou comentará os 

questionamentos durante a teleaula, ou em forma de breeze, que é disponibilizado 

no ambiente. 

O planejamento das teleaulas contempla momentos de exposição do 

conteúdo pelo professor, dinâmicas de grupo, perguntas, espaço para 

esclarecimento de dúvidas e demais atividades organizadas pelo professor. O 

planejamento envolve o Núcleo de Desenvolvimento de Materiais Didáticos e a 

Assessoria Pedagógica. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) oferece o suporte para a 

interação entre alunos e orientadores 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 pode esclarecer suas dúvidas 

com o orientador de aprendizagem designado para sua turma. 

Destacam-se no AVA as seguintes ferramentas: 

 

 Fórum 

 

É um espaço para debate de temas específicos relacionados ao curso e 

sugeridos por um dos professores responsáveis ou por um dos estudantes 

matriculados. É o local de troca, reflexões e informações acerca de um tema ou 

situação, permitindo ampliação dos horizontes e esclarecimentos. 

O tema do fórum muda periodicamente, acompanhando a evolução das 

etapas do curso e preferencialmente relacionando-se ao conteúdo da unidade que 

está sendo trabalhada. As mensagens são abertas a todos os participantes e 
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estruturadas em forma de árvore, contendo perguntas, respostas, réplicas, tréplicas 

etc. 

 

 Chat 

 

Ferramenta de comunicação síncrona entre educadores e educandos em 

horários agendados. É o momento para esclarecer dúvidas pontuais das tarefas 

propostas, aproximar professores, orientadores de aprendizagem e educandos entre 

si.  

O chat servirá também de suporte para o desenvolvimento das aulas-

atividade realizadas posteriormente às teleaulas.  As aulas-atividade são elaboradas 

e acompanhadas pelo professor (docente especialista), com o apoio dos tutores / 

orientadores de aprendizagem e monitores dos polos. 

Os educandos também podem marcar horários de bate-papo entre si, a 

fim de discutir trabalhos em grupo ou para interações outras. 

 

 Ferramentas de entrega de atividades 

 

O AVA permite a realização de diferentes atividades para avaliação, 

possibilitando o envio de documentos para análise do docente, realização de 

questionários, pesquisas, testes, construção de textos coletivos (Wiki) e glossário. A 

escolha dessas ferramentas caberá ao docente que fará as indicações após 

discussão do Plano de Ensino e Cronograma de Unidades com a Assessoria 

Pedagógica. 

 

 Correio 

 

Trata-se de um sistema de correio eletrônico do ambiente. Assim, todos 

os participantes de um curso podem enviar e receber mensagens por este canal. 

 

 Materiais impressos 

 

A utilização de guias de estudo semestrais, com o apoio de textos já 

disponíveis no mercado editorial ou internet, é de fundamental importância para o 
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alcance dos objetivos pedagógicos estabelecidos. O uso de materiais impressos 

deve obedecer a um planejamento logístico que atenda a todos os estudantes em 

tempo hábil para a realização das atividades previstas. Deve, sempre que possível, 

haver reprodução dos materiais na Biblioteca Digital ou no AVA. Os materiais 

impressos serão enviados pelo correio aos pólos regionais, onde os alunos 

devidamente matriculados poderão retirá-los. 

 

 Freqüência 

 

O controle de freqüência das atividades agendadas nos polos regionais 

(teleaula e aula-atividade) é feito por meio de Diário de Classe. A presença a 

distância será controlada pela entrega de atividades aos tutores/orientadores de 

aprendizagem, respeitado o Regimento da Universidade. 

Conhecer a organização metodológica do curso é importante para 

entendermos como os ambientes, processos e materiais estão organizados para 

assegurar as condições necessárias ao desenvolvimento da educação superior 

mediada pelas tecnologias e como estes ambientes de aprendizagem possibilitam 

uma comunicação multidirecional que permitem interações individuais e coletivas 

entre todos os envolvidos no projeto educativo. 

 

 

3.5.8 Referencias de Qualidade para Educação Superior a Distância 

 

 

Os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância do 

SEED MEC, foi elaborado em complemento às determinações específicas da Lei de 

diretrizes e Bases da Educação como um referencial norteador para subsidiar atos 

legais do poder público no que se referem aos processos específicos de regulação, 

supervisão e avaliação da educação superior a distância. 

Esses Referenciais de qualidade circunscrevem-se no ordenamento legal 

vigente em complemento às determinações específicas da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, do Decreto 5.622, de 20 de dezembro de 2005, do Decreto 5.773 de 

junho de 2006 e das Portarias Normativas 1 e 2, de 11 de janeiro de 2007. 
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Segundo os parâmetros os programas de educação a distância 

apresentam diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens, recursos 

educacionais e tecnológicos, mas apesar da possibilidade de diferentes modos de 

organização, um ponto deve ser comum a todos àqueles que desenvolvem projetos 

nessa modalidade que é a compreensão de educação como fundamento primeiro, 

antes de se pensar no modo de organização: a distância. 

Os referenciais de qualidade para projetos de cursos na modalidade a 

distância compreendem categorias que envolvem aspectos pedagógicos, recursos 

humanos e infra-estrutura. 

Para dar conta destas categorias foram estabelecidos alguns tópicos 

principais que se desdobram em outros subtópicos que devem estar integralmente 

expressas no Projeto Político Pedagógico: Concepção de educação e currículo no 

processo de ensino e aprendizagem; Sistemas de comunicação; Material didático; 

Avaliação; Equipe multidisciplinar; Infra-estrutura de apoio; Gestão Acadêmica-

administrativa;  Sustentabilidade financeira. 

Para Moran (2009) o MEC propôs parâmetros para organizar um 

processo em expansão rápida, preocupados com algumas instituições voltadas mais 

para as questões mercadológicas de que pedagógicas. 

O autor ainda ressalta que dependendo do projeto pedagógico do curso, 

da instituição, da idade do aluno haverá diferentes formatos de curso, níveis de 

flexibilidade, de orientação e todos os cursos terão menos presença física do que há 

hoje, menos horários rígidos como acontece atualmente. 

Diante destas mudanças, em uma fase que devemos repensar a 

educação como um todo, Moran (2009) nos ensina que: 

 

Precisamos ter sensibilidade legal para evitar uma asfixia burocrática 

nesta fase e, ao mesmo tempo, sinalizar alguns limites para cada 
momento histórico. Estamos numa área na qual conceitos como os 

de espaço, tempo, presença (física virtual) são muito complexos, e 

exigem atenção redobrada para superar modelos convencionais (que 

costumam servir como parâmetro para avaliar situações novas) (p. 
32). 

 

Ainda, segundo o entendimento do autor, a legislação não conseguira 

prever todas as mudanças por isso é importante permitir propostas inovadoras, 

acompanhá-las, avaliá-las por meio de parâmetros, princípios � em decretos � sem 
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chegar a minúcias que podem trazer problemas de interpretação e impedir avanços 

significativos: 

É necessário regular com mais abertura para o novo e 

supervisionar o que acontece mais de perto para avançar de 

verdade, e separar os que querem contribuir para um ensino de 
aprendizagem de qualidade daqueles que só querem lucrar com 

qualquer tipo de ensino, seja presencial ou a distância (p. 33). 
 

 

3.6 A ANÁLISE DO DISCURSO DAS PROTAGONISTAS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA 

 

 

Para investigar o que pensam os protagonistas do Curso de Pedagogia a 

respeito da formação de professores na modalidade EaD, estabeleceu-se um 

conjunto de eixos de análise. 

Após a análise documental para conhecer o curso de pedagogia nas duas 

modalidades presencial e a distância, aplicamos questionários e realizamos 

entrevistas semi-estruturadas com quatro alunas-professoras do curso presencial e 

quatro alunas-professoras do curso a distância. A intenção não é comparar, mas 

entender a opção do grupo por uma ou outra modalidade, considerando as 

especificidades da formação em EaD. 

 

 

Etapa 1: O questionário com as alunas-professoras 

 

 

A primeira etapa foi a distribuição do questionário (modelo anexo  II) com 

30 questões para as alunas-professoras do curso de pedagogia na modalidade 

presencial e a distância. A análise das respostas aos questionários aplicados às 

alunas-professoras15 foram muito significativas para a construção do perfil destes 

sujeitos. O instrumento de pesquisa foi elaborado justamente como um primeiro 

contato com o grupo investigado e ofereceu subsídios para as entrevistas semi-

                                                
15 Será adotada a seguinte nomenclatura para análise do conteúdo dos questionários e das 

entrevistas das alunas-professoras: AP (alunas-professoras) 1 (número que identifica a aluna-
professora) P (modalidade presencial) EaD (modalidade a distância) 
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estruturadas. Optamos por elaborar uma análise geral do grupo como veremos a 

seguir: 

 

Perfil das alunas-professoras do curso de pedagogia na modalidade presencial 

 

 

AP1  (P) � Faixa etária até 40 anos, casada, formação ensino médio � 

magistério, atua como professora das séries iniciais do ensino fundamental I, buscou 

o curso de pedagogia como uma necessidade de ter um curso superior, optou pela 

modalidade presencial por considerá-la mais segura e alega que não conhecia o 

projeto do curso a distância. 

AP2  (P) � Faixa etária até 25 anos, solteira, formação ensino médio � 

magistério, atua como professora das séries iniciais do ensino fundamental I, buscou 

o curso de pedagogia como uma ascensão profissional, optou pela modalidade 

presencial por considerá-la melhor e alega que o curso na modalidade a distância 

exige muita dedicação. 

AP3  (P) � Faixa etária até 30 anos, solteira, formação ensino médio � 

magistério, atua como professora na educação infantil, buscou o curso de pedagogia 

como uma ascensão profissional, optou pela modalidade presencial por considerá-la 

como uma formação mais adequada e alega que não tem disciplina para realizar o 

curso a distância. 

AP4 (P) � Faixa etária acima de 41 anos, divorciada, formação ensino 

médio � magistério, atua como professora na educação infantil, buscou o curso de 

pedagogia como uma ascensão profissional, optou pela modalidade presencial pela 

disponibilidade de horário e alega que não faria o curso a distância porque considera 

importante a interação pessoal. 

As alunas-professoras avaliam de forma bastante positiva o curso, 

realizam estudos individuais e em grupos, utilizam freqüentemente outras fontes de 

pesquisa para complementar seus estudos como internet, vídeos, artigos, livros etc. 

Possuem computador com acesso à internet em casa, a aluna AP1 (P) comenta suas 

dificuldades e só recentemente adquiriu seu computador. As AP1 (P) e AP4 (P) 

declararam não conhecer o projeto pedagógico do curso, mas todas avaliam os 

conteúdos e as atividades  propostas pelos professores de forma muito positiva e 

concordam que as discussões em grupo e as atividades contribuem 
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significativamente para seu aprendizado. Sobre a metodologia adotada as AP2 (P) e 

AP3 (P) afirmam que possibilita a valorização de sua experiência profissional e a 

relação teoria-prática. 

 

 

Perfil das alunas-professoras do curso de pedagogia na modalidade a 

distância 

 

 

AP1  (EaD) � Faixa etária até 30 anos, casada, formação ensino médio � 

magistério, atua como professora na educação infantil, buscou o curso de pedagogia 

como uma ascensão profissional, optou pela modalidade a distância pela 

flexibilidade de horários e valor das mensalidades, não optou pela modalidade 

presencial pela exigência da presença todos os dias e pelo valor das mensalidades. 

AP2  (EaD) � Faixa etária acima de 40 anos, solteira, formação ensino 

médio � magistério, atua como auxiliar de sala na educação infantil, buscou o curso 

de pedagogia como uma exigência legal, optou pela modalidade a distância pela 

flexibilidade de horários, não optou pela modalidade presencial pela exigência da 

presença todos os dias. 

AP3  (EaD) � Faixa etária de 31 a 40 anos, casada, formação ensino 

médio � magistério e licenciada em estudos sociais, atua como professora na 

educação infantil, buscou o curso de pedagogia como uma ascensão profissional, 

optou pela modalidade a distância pela flexibilidade de horários o valor das 

mensalidades e o projeto pedagógico do curso, não optou pela modalidade 

presencial pela exigência da presença todos os dias. 

AP4  (EaD) � Faixa etária de 21 a 30 anos, casada, formação ensino 

médio � supletivo ingressou no magistério, mas não completou, atua como 

professora na  séries iniciais do ensino fundamental I, buscou o curso de pedagogia 

como uma ascensão profissional, optou pela modalidade a distância pela 

flexibilidade de horários, não optou pela modalidade presencial pela exigência da 

presença todos os dias. 

As alunas-professoras avaliam de forma bastante positiva o curso, 

realizam estudos individuais e em grupos, possuem computador com acesso à 

internet em casa. As alunas AP1 (EaD) e AP2 (EaD) declararam não conhecer o 
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projeto pedagógico do curso, avaliam  como excelente os conteúdos e as atividades  

propostas nos cadernos pedagógicos e consideram que as aulas presenciais 

(teleaulas) contribuem significativamente para seu aprendizado, assinalando que a 

metodologia de ensino adotada possibilita a valorização da sua experiência 

profissional com a relação teoria-prática. 

Das 30 questões elaboradas para conhecer o perfil das alunas-

professoras, principalmente as perguntas iniciais, buscavam apenas identificar para 

o pesquisador os sujeitos envolvidos na pesquisa, algumas questões que estão aqui 

assinaladas são importantes e passíveis de análise para os nossos estudos porque 

começam a desvelar nossas inquietações no processo de pesquisa. 

Nossa opção foi investigar as alunas do curso de pedagogia que já são 

professoras, por considerá-las aptas para analisar criticamente algumas situações, 

quando, por exemplo,  perguntamos no questionário quais as razões para a escolha 

do curso de Pedagogia, aparece entre as alternativas de forma bastante significativa 

a ascensão profissional para todo o grupo. 

 

Esquema I 

14. Quais as razões para a escolha do curso de Pedagogia? 

( ) exigência legal 

( ) Melhoria/Ascensão profissional 

( ) Necessidade de ter curso superior. 

( ) Outros 

1 

6 

1 

0 

 

Justificamos a resposta com as reformas educacionais propostas pela 

LDB 9.394/96, que como já se viu, estabeleceu que a formação docente da 

educação básica deve ser realizada no ensino superior, até então o curso mínimo 

requerido por lei para o exercício da docência na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental era o magistério de nível médio. 

Portanto as alunas-professoras vêm no curso de pedagogia a 

possibilidade de obter aprimoramento profissional com a aquisição de novos 

conhecimentos que superam a formação no magistério. Dessa forma o auxílio do 

curso para o crescimento profissional proporcionará possibilidades de ascensão 

profissional e a aquisição de novos conhecimentos. 
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Uma primeira impressão sobre a opção das alunas-professoras pela 

modalidade do curso está no esquema II. 

Esquema II 

15. Por que você optou por cursar pedagogia na modalidade presencial? 

( ) Disponibilidade de horário 

( ) Gratuidade  

( ) Projeto Pedagógico 

( ) Outros. Qual? 

Optou pela modalidade presencial por considerá-la mais segura 

Optou pela modalidade presencial por considerá-la melhor 

Optou pela modalidade presencial por considerá-la mais adequada 

1 

0 

0 

3 

1 

1 

1 

 

15. Por que você optou por cursar pedagogia na modalidade a distância? 

( ) Flexibilidade de horário  

( ) Valor das mensalidades* 

( ) Projeto Pedagógico 

( ) Menor exigência acadêmica 

( ) Outros. Qual? 

* três alunas assinalaram concomitantemente  

4 

0 

0 

0 

 

As alunas-professoras que estão cursando a modalidade presencial vêm 

com desconfiança o curso na modalidade EaD, elas consideram o curso presencial 

mais seguro, melhor e oferece uma formação mais adequada. 

As alunas-professoras que cursam na modalidade EaD são unânimes em 

ressaltar a flexibilidade de horário, além do valor das mensalidades como quesitos  

fundamentais para a escolha da modalidade. 

No que diz respeito à flexibilidade de horários é oportuno lembrar que nas 

sociedades pós-modernas, há uma compreensão espaço-temporal, já destacada por 

Santos (1997). Foi a unidade das técnicas, isto é, a predominância de um único 

sistema técnico de Norte a Sul, de Leste a Oeste, que levou à verificação de tempo 

e espaço, em termos globais. �O espaço é tornado único, à medida que os lugares 

se globalizam� (p. 43). 



105 

O fator sócio-econômico apareceu nas respostas das alunas-professoras 

dando indícios de que a educação na modalidade a distância pode significar um 

curso destinado às classes menos favorecidas. 

Estudos comprovam que a educação a distância cumpre um importante 

papel social, em países do primeiro mundo, no Brasil, como vimos no quadro 4 ela 

começa a ser difundida no início do século XXI, com os cursos por correspondência, 

e sua credibilidade foi muito questionada. Por muito tempo a EaD foi tida como uma 

forma inferior de modalidade de educação, destinada a ensinos profissionalizantes 

para indivíduos que não tinham condições de pagar por um curso regular, ou haviam 

sido fracassados no sistema de educação regular (LITWIN, 2005. p. 17). 

A sociedade se transformou, com o surgimento da sociedade do 

conhecimento e o avanço do desenvolvimento das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, neste cenário a EaD desponta como uma oportunidade para atender 

as demandas educacionais da população, bem como constitui uma ação afirmativa 

às exigência de natureza social e pedagógica atuais. 

Segundo Fiorentini (2003), 

 

é imprescindível reconhecermos a relevante contribuição da 

educação a distância na concretização de políticas públicas 
promotoras de equidade de oportunidades educativas e na 
participação na economia e desenvolvimento da sociedade, 

minimizando os efeitos da exclusão social (p. 4). 
 

Portanto entendemos até aqui a educação a distância como uma oferta 

de oportunidades educativas, minimizando os efeitos da exclusão social e 

oportunizando a realização de cursos com qualidade que se constituem como 

prática social construindo sentidos por meio de diversas linguagens, meios de 

comunicação e respectivos ambientes tecnológicos. 

 

 

Etapa 2: Entrevistas semi-estruturadas com as alunas-professoras 
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As entrevistas semi-estruturadas foram divididas em três fases: Saber do 

Docente; Percepções sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação e 

Educação Presencial e ou Educação a distância (anexo ). 

Para realizarmos esta análise, a partir do discurso das alunas-

professoras, organizamos algumas categorias e núcleos de sentido, que segundo 

Franco (2005): 

 

Mesmo quando o problema está claramente definido e as hipóteses 

(explícitas ou implícitas) satisfatoriamente delineadas, a criação das 

categorias de análise exige grande dose de esforço por parte do 

pesquisador. Não existem �formulas mágicas� que possam orientá-lo, 
nem é aconselhável o estabelecimento de passos apressados ou 

muito rígidos. Em geral, o pesquisador segue seu próprio caminho 

baseado em seus conhecimentos e guiado por sua competência, 

sensibilidade e intuição (p. 60). 
 

As categorias aqui identificadas emergiram das respostas das alunas-

professoras e constituíram o corpus de análise. 

Na análise documental conhecemos a intencionalidade do PPI da 

Instituição pesquisada e como o curso de pedagogia a distância passou a ser 

pensado a partir das experiências com o curso na modalidade presencial. 

Após a análise documental, conhecemos a perspectiva da organização do 

curso de pedagogia nas duas modalidades, lembrando que a modalidade a distância 

está partindo dos pressupostos que a instituição pratica na modalidade presencial, a 

partir deste referencial vamos checar na prática como os sujeitos envolvidos na 

pesquisa estão vendo isto. Vamos dar vozes às alunas-professoras e professores 

para captar as práticas pedagógicas desenvolvidas em EaD. 

Para a análise dos dados coletados, duas questões importantes foram 

levantadas: a primeira é como se dá a formação de professores no curso de 

pedagogia na modalidade EaD, na perspectiva de seus protagonistas (as alunas-

professoras e os professores) e, a segunda é o que significa ensinar e aprender 

neste novo espaço-tempo de formação mediado pelas tecnologias de informação e 

comunicação. 

Na primeira fase utilizamos o recurso da entrevista semi-estruturada para 

saber do entrevistado: 

 Quais são suas preocupações como docente? 

 Como é estar hoje em sala de aula e quais as dificuldades? 
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 Como é o relacionamento com seus alunos? 

 Quais os seus sucessos e desafios? 

Após conhecer o perfil das alunas por meio dos questionários 

consideramos também importante saber como as alunas-professoras atuam no seu 

cotidiano, qual a síntese que realizam do seu dia-a-dia, qual a sua postura e sua 

visão diante das contradições no espaço educacional. 

Para a análise das respostas construímos o Quadro I a seguir com alguns 

indicadores: 

Quadro 5 � Análise de Conteúdo 

 
Saber do Docente: 

 
 Palavras Indutoras � Trechos de Entrevistas 

Alunas-

professo

ras 

Preocupações Dificuldades 
Relacion

a-mentos 

Sucessos e 

Desafios 

AP1  (P) Formar cidadãos 

críticos 
Lidar com as 
diversidades Aberto Passar em um 

concurso público 

AP2 (P) 

Que as 
aprendizagens 

sejam 
significativas 

Excesso de alunos 
na sala de aula Amizade 

Suprir todas as 
necessidades 

dos alunos 

AP3 (P) 
Crianças 

aprenderem de 
forma prazeiroza 

Manter a disciplina 
para organizar a 

sala 
Amigável 

Atender todas as 
necessidades 
das crianças 

AP4 (P) 

Como 
responsabilizam 
o professor pelo 
fracasso escolar 

Excesso de alunos 
na sala de aula 

Agradável

, 
produtivo 

Atender as 
necessidades 
das crianças e 

perceber os 
avanços 

AP1  
(EaD) 

Efetuar um bom 
trabalho de 

acordo com o 
PPP 

A família não 

entende que a 
educação infantil 

não é mais tão 

assistencial 

Próximo, 

para 
tornar o 

ambiente 
agradável 

Atingir as metas, 
trabalhar em 

equipe 

AP2  
(EaD) 

Se estou 
conseguindo 
passar tudo o 

que quero 

Fazer o pai 
entender nosso 

papel, ele acha que 
a educação infantil 

é assistencialista 

Afetivo, 
eu me 

apaixono 
por eles 

Atingir as metas 
e perceber a 

satisfação dos 

pais 

AP3 Com a formação Ter um espaço para Confiança Como as 
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(EaD) intelectual das 
crianças 

utilizar as 
tecnologias com as 

crianças 

para 
encontrar 
equilíbrio 

crianças 

aprendem 
valores, 

conscientização 

AP4  
(EaD) 

Transmitir os 
conhecimentos 

de forma 
objetiva 

Levar a 
aprendizagem de 
forma clara, para 

que eles entendam. 

Muito 
bom, dou 
oportunid
ade para 

eles 
falem 

Meios de ensinar 
e cuidar cada 
vez mais das 

crianças 

menores 

Núcleos 

de 

Sentido 

Aprendizagem 
significativa 
Transmitir 

conhecimentos 

Excesso de alunos 
Educação 

assistencialista 
 

Atender as 
necessidadesAti

ngir metas 

 

De acordo com o quadro apresentado, que traz trechos das entrevistas 

com as alunas-professoras e suas percepções de sala de aula, percebemos que 

apesar das alunas-professoras atuarem em escolas e regiões diferentes, há pontos 

coincidentes nas respostas quando perguntamos sobre as preocupações, 

dificuldades, relacionamentos e os sucessos e desafios no dia-a-dia da escola. 

Das preocupações apontadas destacamos a �aprendizagem significativa� 

e �transmitir conhecimentos� que na realidade são categorias antagônicas, porque 

promover a aprendizagem significativa é permitir ao aluno construir seus próprios 

mapas de conhecimento e verdades a partir de suas vivências o que é muito 

diferente de transmitir conhecimentos, aqueles que o professor domina, mas quando 

observamos toda a fala da AP4  (EaD), por exemplo,  percebemos que mesmo com 

sua dificuldade para se expressar o que ela pretende é dar significado a 

aprendizagem: 

 

Em transmitir o conhecimento para a criança, de uma forma objetiva, 

trabalho com as crianças do 3º. ano do ensino fundamental, fico 

sempre muito preocupada se eles estão entendo as aulas, como 

envolvê-los no processo para que eles participem mais. 
 

Delors (1999, p. 90) alerta quanto à complexidade da missão educacional 

no mundo atual, definindo novas políticas educacionais e organizando-se em tomo 

de aprendizagens significativas que, ao longo da vida, se constituirão os pilares do 

conhecimento: �aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser�, garantindo que a educação propicie �a descoberta e o 
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fortalecimento do potencial criativo, revelando o tesouro escondido em cada um de 

nós�. 

Nas dificuldades apresentadas pelas alunas-professoras destacamos o 

�excesso de alunos� na sala de aula e a �educação assistencialista� principalmente 

para as alunas que trabalham na educação infantil como os relatos da AP4 (P) e da 

AP2  (EaD): 

 

Para mim estar em sala de aula é muito desafiador, por ter nas mãos 

dezenas de crianças em formação, e estar diretamente ligada a essa 

formação é maravilhoso e muito gratificante, mas as dificuldades são 

reais e acredito que a maior delas é o número de crianças na sala de 

aula, principalmente na educação infantil. É frustrante ter em mãos a 

oportunidade de colaborar com a formação e não poder trabalhar da 

maneira correta, porque ficam faltando vários pontos a serem 

tratados que não conseguimos cumprir ao término do ano letivo. 
 

Fazer o pai entender o nosso papel, eles acham que a educação 

infantil é assistencialista, eles pensam que não tem projeto político 

pedagógico, que não é escola, que é só para cuidar do corpo das 

crianças e para brincar, é engraçado que quando eles vão para as 

séries dos maiores, eles vêm até mais arrumados. 
 

Oliveira e Adrião (2007) explicam a expressão �educação infantil� que 

hoje no Brasil atende as crianças de 0 a 5 anos de idade, mas nem sempre foi assim 

e a idéia não é tão simples quanto possa parecer: 

 

Como em muitos países, o atendimento à infância no Brasil teve seu 

início marcado pela idéia de �assistência� ou �amparo� aos pobres e 

�necessitados�, dái as creches, por exemplo, terem estado por tanto 

tempo vinculadas a associações filantrópicas ou aos órgãos de 

assistência e bem-estar social, e não aos órgãos educacionais nas 

diferentes esferas administrativas do país (p. 15). 
 

Ao definir as creches e pré-escolas como equipamentos educativos, a 

LDB reconhece a natureza educacional da Educação Infantil e traz para o âmbito 

das Secretarias Municipais a definição, a coordenação e a supervisão do trabalho 

promovido nestas instituições. Ao considerar como finalidade da Educação Infantil o 

desenvolvimento integral da criança, a lei confirma os direitos da criança. Por sua 

vez, esta inserção à educação tem se constituído como um desafio para os 

Sistemas de Ensino, implicando em responsabilidades e competências produzidas 

em torno de uma política educacional. 
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Portanto as dificuldades das alunas-professoras são reais e estão 

diretamente ligadas às políticas públicas de atendimento às crianças, que devem 

gerar uma mudança conceitual na família e em toda sociedade. 

Cabe aqui discutir as dificuldades apresentada pela AP3 (EaD) que está 

diretamente ligada aos objetivos  desta pesquisa, que é a questão das tecnologias: 

 

Eu trabalho na Rede Municipal, hoje uma criança de 4 anos ela já 

chega na escola com conhecimentos em informática, a escola não 

tem estes recursos para oferecer para a criança, nós como 

professores temos que acompanhar isto, ver que a tecnologia está ai 

e tem que ser abordada e esta criança tem que ser trabalhada 

porque este vai ser o futuro dela e ainda todos os avanços que virão, 

então a criança está perdendo...a minha maior dificuldade é não ter 

um espaço para utilizar as tecnologias com as crianças. Muitas vezes 

elas trazem as coisas de casa e na escola a gente fica devendo. 
 

Hoje a formação docente é um fenômeno complexo, Moran (2007) ao 

tratar dos novos desafios para o educador nos lembra que o mais importante no 

educador é acreditar no potencial de aprendizagem pessoal, na capacidade de 

evoluir, de integrar sempre novas experiências e dimensões do cotidiano. A aluna-

professora mostra no seu relato a importância de estar conectada com a realidade e 

os avanços que norteiam a sociedade contemporânea e refletem diretamente na 

sala de aula. 

A aluna atua como professora na educação infantil, já tem uma primeira 

licenciatura em Ciências Sociais e agora está cursando pedagogia na modalidade 

EaD, pelo perfil da aluna-professora percebemos, primeiro, como a formação amplia 

o olhar e permite uma análise mais crítica do seu entorno, e segundo, quando 

Masetto (2000) faz uma reflexão sobre a tecnologia e a mediação pedagógica, ele 

chama a atenção para a presença e a influência que a tecnologia tem hoje na 

sociedade contemporânea e na educação, tanto na escolar como na informal. 

A aluna-professora, imbuída de uma nova perspectiva do seu papel, sente 

um certo desamparo ao perceber que a educação escolar no que tange ao uso de 

tecnologias está em descompasso com a realidade do educando. 

Nesta fase da análise refletimos sobre algumas questões que 

consideramos relevantes para dar visibilidade para algumas questões que compõem 

o objetivo da pesquisa que é entender um pouco como o grupo se vê hoje como 

professoras. 
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Na segunda fase vamos conhecer quais as percepções sobre as 

Tecnologias de Informação e Comunicação do grupo, para tanto elaboramos a 

seguinte pergunta: 

 Como você se relaciona com as TICs � antes e depois do curso � e se 

você já fazia uso delas nas suas aulas? Se sim, quais e como? 

Neste momento vamos separar as percepções do grupo de alunas-

professoras do curso presencial e do curso na modalidade EaD,  com intuito de 

perceber se o domínio das tecnologias influenciou na escolha da modalidade do 

curso. 
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Quadro 6 � Análise de conteúdo  

 
Percepções sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação: 

 
Alunas-

professo

ras 

Palavras Indutoras � Trechos de Entrevistas 
Uso do Computador 

na sala de aula 

AP1  (P) 
Com muita dificuldade. Antes do curso eu não 
conhecia e não lidava com o computador hoje 

ainda utilizo a Internet com dificuldades 
 

AP2 (P) 

Antes de entrar para o curso eu usava muito 
pouco o computador, depois além da 

necessidade para fazer os trabalhos tive 
interesse em aprender mais 

Na escola não temos 

acesso 

AP3 (P) Eu não tenho muitos problemas com as 

tecnologias 
O laboratório está em 

reforma 

AP4 (P) 
Eu sempre gostei das tecnologias, mesmo 

antes de entrar na graduação eu já navegava 

na Internet 

Uma vez por semana 
utilizamos os 
computadores 

Núcleos 

de 

Sentido 

Dificuldades. Necessidades 
Não tenho problemas.  

AP1  
(EaD) 

Eu fiz progressos, quando fiz inscrição no 

curso EaD entrei em curso de informática para 

me aprofundar, o temor foi esse será que vou 

conseguir 

 

AP2  
(EaD) 

Antes do curso eu só via e-mail, fiz um curso 
de informática, hoje utilizo muito a Internet para 

pesquisa e fui tendo mais desenvoltura 
 

AP3 
(EaD) 

Antes do curso eu não usava, eu era 

acomodada e então eu resolvi encarar e me 

virar, agora eu utilizo muito mais 

Na escola que eu 
estou não temos 

acesso ao laboratório 
AP4  

(EaD) 
Nunca tive problemas com as tecnologias A escola não tem 

computador 
Núcleos 

de 

Sentido 

Curso de Informática para aprofundamento. 

Encarar os desafios.  

 

Cabe aqui algumas considerações sobre a utilização das tecnologias sob 

o olhar de Paulo Freire, que mesmo não se considerando contemporâneo, não ficou 

atado ao passado, mas caminhou com seu tempo. Ele afirma em artigo publicado na 

revista BITS em 1984: �Faço questão enorme de ser um homem de meu tempo e 

não um homem exilado dele� (FREIRE, 1984, p. 1). 
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Freire entendia a tecnologia como uma das �grandes expressões da 

criatividade humana� (1978, p.83), para o educador a técnica e a tecnologia são 

fundamentais para a prática educativa, sempre em toda história da Didática foram 

usadas uma �forma de fazer as coisas� ou um �conjunto de formas de fazer as 

coisas� para ensinar e também para aprender. Usamos técnicas e tecnologias. 

As �dificuldades� e �necessidades� que aparecem no núcleo de sentidos 

retiradas da fala das alunas-professoras do curso presencial denotam que as 

tecnologias entraram para a vida delas como uma imposição, o relato da AP1  (P) 

deixa bem claro que �Antes do curso eu não lidava com  computador, no decorrer do 

curso fui obrigada a me adaptar� ela não percebeu ainda que a tecnologia deveria 

servir aos seus interesses e deveriam ser utilizados para promover mudanças na 

sua vida pessoal. 

O relato da AP2  (P) aponta para um outro aspecto importante quando 

identifica a �necessidade�: 

 

Antes de entrar para o curso de pedagogia, eu usava muito pouco o 
computador, depois que iniciei o curso, além da necessidade para 

fazer os trabalhos, tive interesse de aprender e conhecer mais para 
minha vida pessoal e profissional. Pena que na escola que eu 
trabalho não temos acesso. 

 

E recorremos a Freire (1978) justamente para entender que em algumas 

circunstâncias, as inovações tecnológicas têm sido impostas de �cima para baixo� ou 

de �fora para dentro�, caracterizando uma verdadeira invasão cultural, quando na 

realidade a tecnologia deve ser compreendida, apreendida e contextualizada como 

vimos no relato acima. 

Freire (1978) ainda destaca que a tecnologia não é boa nem má em si 

própria, ela adquire adjetivações e, algumas vezes, assume características de uma 

ciência mitificada, inacessível. É preciso desmitificá-la desde a pré-escola. 

Do grupo de alunas-professoras do curso na modalidade EaD 

percebemos que duas, antes de iniciar o curso, buscaram aulas de informática para 

dar subsídios ao novo desafio. 

 
AP1  (EaD): Para mim foi um progresso quando eu fiz a inscrição 

para o curso de pedagogia EaD  na parte digital eu não sabia bem, 

eu até entrei em um curso de informática para me aprofundar mais, 

fiquei 6 meses, o temor foi esse, será que eu vou conseguir, eu sou 
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sabia o básico, mas a instituição explicou tudo muito bem, CD-room, 
explicando cada passo, e então eu vi que era muito simples. 

 
AP2  (EaD): Antes do curso EaD eu só via e-mail, ai resolvi fazer um 
curso de informática a distância aprendi muita coisa. Quando 

comecei o curso de pedagogia e comecei a pesquisar na Internet, ler 
textos fui tendo muito mais desenvoltura e hoje não tenho medo de 

mais nada. 
 

É interessante perceber que as alunas-professoras que optaram pelo 

curso na modalidade a distância, já iniciaram com uma nova postura, olhando para 

EaD como uma forma inovadora, conscientes que terão que ter persistência para 

encarar as dificuldades, e principalmente desenvolver habilidades para lidar com as 

tecnologias. 

O uso das tecnologias na sala de aula ainda é muito restrito, como vimos 

por intermédio dos depoimentos, as escolas não têm ou não oferecem acesso ao 

laboratório de informática. 

O relato da AP3  (EaD) nos provoca ainda mais  a pensar nos impactos 

das tecnologias quando ela ressalta: �Eu nunca usei tecnologias com as crianças até 

hoje, mas vou te dar um exemplo, a criança na educação infantil, chega para mim e 

fala � Profa. o seu celular tem jogo, você sabe jogar � então quer dizer a criança 

está muito além da amarelinha e esta criança vai me explicar com funciona o jogo do 

meu celular [...]� 

Se como vimos anteriormente as tecnologias entraram para a vida de 

algumas das alunas-professoras como imposição, percebemos que nossos 

educandos que nasceram na última década já vêem o mundo por uma outra  

�janela�, a esse respeito Moran (1994) nos ensina: 

 

temos que desenvolver processos de comunicação ricos, e cada vez 

mais profundos. Abrir as escolas ao mundo, à vida. Criar ambientes 

de ensino-aprendizagem mais atraentes, envolventes e multi-
sensoriais (....). As tecnologias, dentro de um projeto pedagógico 

inovador, facilitam o processo de ensino-aprendizagem; sensibilizam 
para novos assuntos, trazem informações novas, diminuem a rotina, 

nos ligam com o mundo, com as outras escolas, aumentam a 
interação (redes eletrônicas), permitem a personalização (adaptação 

do trabalho ao ritmo de cada aluno) e se comunicam facilmente com 
o aluno, porque trazem para a sala de aula as linguagens e meios de 
comunicação do dia-a-dia (p. 31). 

 



115 

A terceira fase da entrevista semi-estruturada visa perceber quais os 

valores e contribuições do curso de Pedagogia para a vida da aluna, considerando 

as especificidades desta formação na modalidade EaD. Durante a análise vamos 

trazer as falas das alunas-professoras do curso a distância e, quando necessário, 

vamos também incluir as colocações das alunas-professoras do curso presencial, 

uma vez que estamos analisando o curso na modalidade EaD e sua relação com o 

curso presencial. 

Para entendermos como se dá a formação de professores no curso de 

Pedagogia na modalidade EaD e o que significa ensinar e aprender neste novo 

espaço-tempo de formação mediado pelas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, perguntamos para as alunas-professoras: 

 De que forma o curso de pedagogia a distância, como uma nova 

possibilidade e alternativa, pode contribuir e incrementar o seu desenvolvimento 

profissional? 

 A educação a distância é uma modalidade que possibilita o processo 

de ensino-aprendizagem independentemente do tempo e do espaço. Com este 

curso você adquiriu mais autonomia e disciplina nos seus estudos? 

 Até que ponto este programa de formação continuada, sua proposta e 

currículo, colaboram com suas reflexões e provocam mudanças nas suas práticas 

escolares?  

 Saliente os pontos positivos provenientes desta modalidade de curso 

na formação continuada do educador, ou possíveis alterações que seriam 

desejáveis para sua formação?  

 Qual era a sua percepção de EaD antes do seu curso? E hoje? 

A partir disto, utilizando-se de núcleos de sentidos, podemos dividir as 

respostas em quatro categorias, apresentadas a seguir: 
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A) Espaço-tempo de formação 

 

 

A primeira pergunta teve como intenção perceber como o curso de 

pedagogia a distância, como uma nova possibilidade e alternativa, contribui para o 

desenvolvimento profissional das alunas-professoras. 

A AP1 (EaD) destaca no seu depoimento a importância do curso de 

Pedagogia, sem levar em consideração a modalidade, mas as contribuições do 

curso para sua vida �[...] me fez repensar minha prática pedagógica...o papel tão 

importante que estamos cumprindo nesse meio�. A AP2  (EaD) também ressalta as 

contribuições do curso �Eu já tinha a prática, já leciono há 7 anos, agora estou 

buscando a teoria e me sinto muito valorizada pessoal e profissionalmente�. 

Com os relatos das alunas-professoras retomamos nossas discussões 

iniciais sobre as finalidades da educação a distância: se é uma formação meramente 

técnica ou se, como na educação presencial, é um processo de formação integral, 

somente diferenciando o espaço e o tempo de aprendizagem. Recorremos às 

palavras de Toschi (2001) quando afirma que: 

 

não é a modalidade de educação que está em jogo, mas a educação, 

o desenvolvimento do sujeito, a formação integral do ser humano. A 

questão que se põe, portanto, diz respeito à abordagem teórica, aos 
pressupostos que fundamentam os cursos oferecidos e a forma 
como os educandos se vêm nesse universo, nos quais novas 

relações humanas e tecnológicas são tecidas cotidianamente (p. 87). 
 

As nossas considerações anteriores já sinalizavam para a educação a 

distância como uma modalidade que acompanhava as velozes transformações 

tecnológicas e impunham novos ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender. 

Kenski (2003) e seus estudos confirmam que: 

 

Um novo tempo, um novo espaço e outras maneiras de pensar e 
fazer educação são exigidos na sociedade da informação. O amplo 

acesso e o amplo uso das novas tecnologias condicionam a 
reorganização dos currículos, dos modos de gestão e das 

metodologias utilizadas na prática educacional (p. 92). 
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B) Autonomia e Disciplina 

 

 

Quando perguntamos para as alunas-professoras se o curso na 

modalidade EaD contribuiu para adquirirem mais autonomia e disciplina, a 

confirmação aparece em todas as respostas. 

 

AP2  (EaD): Sim, colaborou muito, porque eu tenho que ter 
disciplina, tenho que buscar conhecimento, pesquiso o tempo 
na Internet, eu vejo que vou me aperfeiçoando. 

 
AP4  (EaD): Sim, porque exige muito de mim, me dedico, busco 
mais conhecimento. 

 

Em sua etimologia, autonomia vem do grego autos (próprio, a si mesmo) 

e nomos (lei, norma, regra). Para os gregos esse termo significava a capacidade de 

cada cidade em se autogovernar, de elaborar seus preceitos, suas leis e dos 

cidadãos decidirem o que fazer. 

Conforme as discussões de Pretti (2000) na relação pedagógica, a 

autonomia está associada a reconhecer no outro a capacidade de participar, ter o 

que oferecer e poder decidir aliado ao potencial do sujeito em �tomar para si� sua 

própria formação. 

Para Belloni (1999), no processo de aprendizagem autônoma, o 

estudante não é objeto ou produto, mas sujeito ativo que realiza sua própria 

aprendizagem e abstrai o conhecimento aplicando-o em situações novas. Ainda para 

a mesma autora, o conceito de aprendizagem autônoma implica uma dimensão de 

autodireção e autodeterminação que não é facilmente realizada por muitos 

estudantes de EaD, uma vez que sem o auxílio direto do professor o aluno precisa 

estudar sozinho e ser o responsável por seu processo de aprendizagem. 

De acordo estes  autores entendemos que o aluno pode ser considerado 

autônomo quando possuir o máximo de habilidades que facilitem sua 

autoaprendizagem.  

Resgatamos aqui a distância transacional de Moore (2009), que se 

constitui como uma variável, o distanciamento geográfico pode ampliar a distância 

entre alunos e professores ou o ambiente virtual pode gerar aproximações e uma 

convivência tão próxima quanto a presencial. A anulação da distância transacional 
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na relação pedagógica pode ser conquistada quando a estrutura do ambiente virtual 

de aprendizagem opera com os recursos da rede de forma criativa, possibilitando o 

diálogo e a autonomia do aluno. 

 

 

C) Reflexão Teoria-Prática 

 

 

Quando perguntamos como a proposta e o currículo do curso contribuem 

e provocam mudanças nas práticas escolares, as alunas-professoras foram 

unânimes em ressaltar como a teoria está refletindo na prática e, portanto, 

auxiliando o trabalho de sala de aula. 

 

AP1  (EaD): Para mim foi importante, porque eu fiz o magistério há 

muito tempo, eu estava fazendo uma formação continuada na escola 

com HTPC, mas nessa questão me ajudou a ver as coisas de outro 

modo. Meu professor de filosofia dava aula muito envolvido mesmo, 
ele fazia até teatro, ele fazia a gente perceber que diferentes culturas 

têm pontos de vistas diferentes e isto me fez pensar muito minha 

prática. 
 

AP2 (EaD): Mudou minha forma de agir com os alunos, a disciplina 
letramento, por exemplo, eu percebi como brincar é necessário para 

o desenvolvimento da criança, antes eu me questionava até que 

ponto eu podia brincar com as crianças, hoje eu vejo a importância 
do brincar. 

 

AP2 (EaD): Olha eu mudei bastante a minha forma de pensar, hoje 
eu sou uma pessoa analítica, eu paro para analisar as coisas, no 

primeiro semestre as aulas de filosofia  me fizeram parar para eu 
refletir e analisar muita coisa, principalmente nas minhas atitudes na 
sala de aula, eu sou apaixonada pelas aulas de letramento, você 

pára para pensar, você tem a prática e não pára para pensar, agora 

eu tenho um outro olhar. 
 

Sobre as afirmações das alunas de como o curso está colaborando para a 

reflexão sobre a prática, podemos perceber aqui como o projeto pedagógico da 

instituição não é apenas um documento burocrático, mas como seus eixos 

norteadores enaltecem as condições de diálogo, professor-autor e educando, 

reconhecendo as especificidades da educação a distância e a busca por melhores 

estratégias pedagógicas que favoreçam os processos educativos. 
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Percebemos no depoimento das alunas-professoras que o contato e a 

comunicação foram estabelecidos e que são fundamentais para a realização de 

atividades sociais de negociação e construção de sentido e no compromisso de 

todos que participam do ambiente educacional. 

Como assinala Freire (1996), para que o diálogo seja inaugurado é 

necessário que �o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugure com seu 

gesto a relação dialógica em que se confirme como inquietação e curiosidade, como 

inclusão em permanente movimento na História� (p. 154). 

Vamos resgatar aqui os depoimentos das alunas do curso na modalidade 

presencial que apresentam os mesmos núcleos de sentido: 

 
AP3 (P): Eu mudei, sempre que a gente adquire um novo 
conhecimento já procuramos mudar, às vezes uma prática que a 

gente estava utilizando, ai uma professora aqui do curso comenta 
uma inovação é automático, eu chego na minha sala e já tento fazer 
diferente. O curso me possibilitou muitas reflexões, em todas as 

aulas nós temos textos para discutir, muitas atividades em grupo, 

então isso colabora muito com nossa prática na sala de aula. 
 

AP3 (P): Começo a pensar como o mundo se modificou, os valores 
mudaram, hoje se a criança perguntar para mim sobre sexo eu vou 

responder de uma forma mais apropriada, porque eu estou levando 
para a prática o que eu aprendi na teoria. Sinto muito mais 

segurança, porque ampliei meus conhecimentos o que tem 

modificado minha prática. 
 

A valorização da prática, reflexões e transformações aparecem de forma 

muito clara na fala de todas as alunas-professoras, tanto do curso na modalidade 

presencial como na modalidade a distância, o que nos faz pensar como uma 

metodologia específica e os recursos utilizados adequadamente podem maximizar o 

processo de ensino aprendizagem. 

No caso do curso na modalidade a distância os recursos de transmissão 

de teleaulas via satélite para os polos regionais, Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), Biblioteca Digital, materiais impressos e a coerência pedagógica, são 

fundamentais para a mediação e a realização do processo. 
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D) Resistências e Credibilidade 

 

 

Sobre as percepções de EaD antes e depois do curso, as alunas-

professoras destacaram as  dificuldades e resistências: para AP1 (EaD) �a maior 

resistência era quanto a parte de tecnologia eu me assustava um pouco porque eu 

não dominava [...] agora minha percepção mudou, melhorou muito [...] eu visito 

bibliotecas virtuais, faço pesquisas na Internet e assisto os filmes no youtube�; para 

AP2 (EaD) �há alguma tempo atrás eu achava impossível fazer um curso a distância, 

não acreditava, mas com o surgimento e a evolução das novas tecnologias, parece 

que tudo se tornou possível, até aprender a distância [...]�. 

A resistência de alguns à educação a distância é por não conhecer a 

modalidade e julgá-la como algo complementar à educação presencial, mas depois 

de inseridas no processo, os participantes passam a se relacionar em um outro 

tempo e outro espaço onde assumem novas características desenvolvendo 

principalmente sua  auto-aprendizagem e a auto-disciplina. 

O relato da AP4 (EaD) focaliza uma outra questão: 

 

Quando eu procurei o curso EaD a questão foi o tempo, mas eu 

mesmo não acreditava muito, como um curso só uma vez por 

semana poderia me ensinar alguma coisa, mas agora eu vejo quanta 
coisa eu aprendi através de minha disciplina. Hoje eu acho muito 

bom principalmente porque eu estou muito disciplinada para estudar 
e me sinto muito envolvida no curso. 

 

Um aspecto importante que deve ser destacado é que as alunas-

professoras alegaram que um dos motivos pelos quais elas procuram esta 

modalidade de ensino, era a questão do tempo. Mas quando colocam suas 

percepções sobre o antes e o depois do curso, percebemos que hoje avaliam a EaD 

como uma nova forma de concepção de ensino, além de se sentirem plenamente 

incluídas digitalmente � estão conquistando sua autonomia intelectual, 

desenvolvendo habilidades e novos conhecimentos e compatibilizando com a 

administração do tempo. 
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Etapa 3: Entrevistas semi-estruturadas com os Docentes e suas percepções 

sobre ensino presencial e a distância 

 

 

Compreender como ocorre o processo de aprendizagem realizado num 

curso de formação de professores em nível de graduação na modalidade EaD, 

pressupõe uma análise sobre o que os docentes têm a dizer sobre suas 

experiências e suas atribuições como organização de conteúdos, planejamento, 

execução e avaliação do processo ensino aprendizagem. 

Dos quatro docentes entrevistados (anexos V e VI), que ministram 

concomitante aulas no curso de pedagogia presencial e EaD, vamos nos pautar, 

neste momento, nas percepções de duas professoras, que vão dar a visibilidade 

necessária para algumas questões apresentadas no objeto desta pesquisa, como 

todos os depoimentos foram muito importantes, pensamos em utilizar o material 

coletado em futuras análises. 

 

 

A) Perfil das Docentes 

 

 

Docente A: Doutora em educação, trabalhou em programas de capacitação de 

professores em diversos órgãos públicos, há dez anos ministra aulas no curso de 

mestrado em educação e atualmente no curso de pedagogia nas duas modalidades. 

 

Docente B: Mestre em educação, trabalhou em programas de formação continuada 

de professores na rede pública e atualmente ministra aulas no curso de pedagogia 

nas duas modalidades. 

 

 

B) Percepções no ensino presencial e a distância 

 

 

As percepções sobre os fenômenos presentes na realidade se constituem 

a partir de múltiplas referências que cada sujeito elabora durante a vida. A partir 
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desta compreensão elaboramos algumas questões para os docentes sobre a 

formação de professores neste novo tempo-espaço de ensinar e aprender mediado 

pelas Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Duas questões são relevantes para o nosso trabalho de pesquisa: 

 Em que aspectos o curso de formação de professores na modalidade 

EaD se diferencia do curso na modalidade presencial? 

 De que forma a metodologia de ensino a distância  altera a condição de 

ensinar levando em conta a relação entre tecnologia, educação, processo ensino 

aprendizagem e ação docente, num determinado tempo e espaço? 

Como discutimos no Capítulo II, a apropriação das tecnologias oportuniza 

ao ser humano o acesso à informação de forma rápida e muitas vezes em tempo 

real. Em tempos pós-modernos a ruptura com a tradição educacional na mesma 

medida que ocorre a ruptura com os princípios da modernidade nos demais campos 

da atividade humana, já está anunciada. Num curso que se sustenta na modalidade 

EaD é imprescindível o planejamento de atividades de aprendizagem que utilizam as 

tecnologias de informação e comunicação. Estabelecemos como um dos eixos de 

análise desta pesquisa o que significa ensinar e aprender neste novo espaço-tempo 

de formação mediado pelas tecnologias.  

Na primeira questão sobre como a modalidade EaD se diferencia do 

curso na modalidade presencial as respostas apresentam categorias de análises 

diferentes nas percepções das docentes. No entender da Docente A: 

 

Que ambos são meios através dos quais você exerce a docência 

você trabalha a educação eu acho que no ensino presencial você 

tem algumas vantagens e algumas desvantagens eu considero a 
mesma coisa na EAD, no presencial destaca-se o fato de você estar 

olhando olho no olho do aluno, está até percebendo sua distração, 

como ele se desliga, sua atenção, seu envolvimento, por outro lado 
na EAD, a riqueza da tecnologia permite que você envolva diferentes 

linguagens e atue, você também pode fazer no presencial, mais na 

EAD exige-se que você parta pra utilizar esse tecnologia, que eu 

acho que no moderno tem um chamativo especial para os alunos que 
de alguma forma estão sempre vidrados na telinha. 

 

A Docente considera que as duas modalidades são meios de educação e 

que portanto há vantagens e desvantagens no processo, mas destaca a riqueza das 

tecnologias e suas diferentes linguagens que pode ser entendida como uma matéria 

prima para trabalhar com o conhecimento e a informação. 
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Ressaltamos duas coisas que consideramos importantes: primeiro, o 

papel que desempenha o professor na modalidade EaD. Na universidade 

pesquisada o professor assume a função de professor-temático, que elabora o 

planejamento semanal, organiza os materiais para a teleaula ao vivo, elabora os 

textos de apoio ao tema que irá trabalhar, organiza os instrumentos de avaliação. 

Belloni (1999) tece considerações a respeito do professor de EaD,  antes 

o �formador� e agora o �pesquisador� e �parceiro� que poderá estar contribuindo com 

o aluno, no estudo presencial e a distância. 

Segundo, é que somente a utilização das tecnologias pode oferecer ao 

aluno apenas uma forma diferenciada de apresentar conteúdos sem garantir sua 

motivação, mas quando a Docente A fala das diferentes linguagens, está assumindo 

uma nova postura diante de escolhas e de possibilidades variadas de ação e de 

comunicação. 

Moran (2000) nos remete a importantes reflexões no campo do ensino 

virtual e às novas modalidades de relação professor-aluno que se estabelecem:  

 

Ensinar com novas mídias será uma revolução se mudarmos 

simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que 
mantém distantes professores e alunos. Caso contrário, 

conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem mexer no 
essencial. A Internet é um novo meio de comunicação, ainda 

incipiente, mas que pode nos ajudar a rever, a ampliar e a modificar 
muitas das formas atuais de ensinar e de aprender (p. 63). 

 

O essencial já está mudado, bem como a natureza da distância entre 

professor e aluno. Novos aspectos vão sendo detectados. Temos, agora, de buscar 

formas de trabalhar com essas mudanças, tornando-as positivas para o processo de 

ensino e aprendizagem. 

A Docente B enfatiza a questão da interação ou como ela declara: 

 

[...] eu tenho tentado nas minhas aulas criar situações de interação, 

na aula atividade tento fazer propostas mais interativas peço para 

que os alunos coloquem no chat  e os professores tutores passem 
este olhar do aluno  a contribuição do aluno para teleaula, mas nem 

sempre isto acontece. Então eu observo que às vezes o problema é 

técnico, cai o sinal, o chat fica fora do ar, às vezes o módulo é 

apertado e o diretor de estúdio dá ordem de encerramento e os 

professores tutores não conseguiram passar tudo o que veio do pólo, 

então eu penso que a questão da interação é algo que precisa ser 

melhor cuidada na educação a distância. 
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Percebemos também uma nova preocupação ou inquietação diante do 

processo de ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias, a complexidade da 

EaD pode ser exemplificada pela quantidade de pessoal envolvido para ofertar uma 

disciplina, entre professores, tutores, especialistas de EaD, equipe de produção de 

materiais, entre outros. A fala da Docente nos revela que a aula e a interação com o 

aluno não depende só do seu planejamento e atuação, mas de toda a equipe porque 

a aula torna-se uma construção coletiva. 

Para discutirmos a segunda pergunta sobre a forma que a metodologia de 

ensino a distância altera a condição de ensinar, vamos destacar o depoimento da 

Docente B: 

 

[...] a minha grande preocupação é trabalhar ao máximo para que 

esta modalidade de educação não se torne conteudista e 

transmissiva, instrucional, e depósito e saque, então eu mando ler os 

textos proponho as atividades e saco na próxima aula o que já 

aprenderam é um risco que nós corremos e não é diferente no 

presencial, então a concepção do professor é muito importante em 

todo este processo. 
 

A preocupação da Docente é não permitir que a educação a distância ou 

presencial assuma a abordagem da pedagogia bancária tão criticada por Paulo 

Freire (1992), portanto ela busca justamente uma práxis tecnológica, anunciada pelo 

autor que refere-se ao uso intencional e político da tecnologia, que como aparato 

ideológico, seus aplicativos devem estar baseados em uma certa concepção de 

mundo, de homem, ou de ensino aprendizagem. 

Freire (1992) ressalta ainda que uma possível práxis tecnológica, é a 

atitude que se deve assumir diante da tecnologia. Defende que nossa atitude deve 

ser criticamente curiosa, indagadora, vigilante, e que devemos sempre refleti-la. 

 

O que me parece fundamental, para nós, hoje, mecânicos ou físicos, 

pedagogos ou pedreiros, marceneiros ou biólogos é a assunção de 

uma posição crítica, vigilante, indagadora, em face da tecnologia. 

Nem, de um lado, demonologizá-la, nem, de outro, divinizá-la. 
(FREIRE, 1992, p. 133). 

 

Refletindo sobre o projeto de EaD da instituição pesquisada, podemos 

considerar que os docentes, agregam as concepções antropológica, gnsosiológica e 
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política propostas no Projeto Pedagógico Institucional e analisadas no início deste 

capítulo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Quando nos propusemos a analisar a formação docente no curso de 

pedagogia na modalidade EaD, pensamos nas profundas modificações na 

organização das sociedades e conseqüentemente no mundo do trabalho no âmbito 

da educação. 

No primeiro capítulo a Idéia de Mudança, resgatamos o homem da era da 

modernidade, o papel que a educação desempenhava na visão iluminista, e como o 

projeto da modernidade fortaleceu a formação geral para todos os homens como 

condição de emancipação. O século XX, marcado por profundas transformações, 

nos fez refletir sobre as teorias modernas da educação, o acumulo de 

conhecimentos científicos e técnicos produzidos pela época, e o surgimento de 

movimentos que questionavam a estrutura educacional vigente. 

Buscando subsidiar nossas discussões sobre a formação docente, 

apresentamos algumas considerações sobre o currículo que lida diretamente com a 

constituição dos sujeitos que se faz por determinações políticas, históricas e na 

relação social entre as pessoas. As concepções do Projeto Pedagógico Institucional 

e suas implicações nas finalidades da educação, também foram discutidas por 

serem os eixos norteadores do processo educativo. 

A ruptura e mudança de paradigma surge, ainda, no século XX, 

anunciando uma pós-modernidade e uma sociedade globalizada que perpassam a 

dinâmica da educação contemporânea e impõe uma revisão no processo 

educacional, os impactos e as contribuições das Tecnologias de Informação e 

Comunicação modificam a forma de pensar e a relação das pessoas com o mundo, 

é neste cenário que surge a educação a distância, como uma nova perspectiva para 

os processos educativos. 

No segundo capítulo de exploração bibliográfica, buscamos discutir a 

formação docente olhando para esta nova modalidade de educação, a distância, um 

processo de ensino aprendizagem, mediado pelas tecnologias, diante de um mundo 

em que a territorialidade convive cada vez mais com um outro espaço e tempo 

construído por redes digitais de comunicação e informação e que sugere uma  

aprendizagem colaborativa, embasada no paradigma emergente que busca a 

superação da fragmentação do conhecimento, e exige dos professores e alunos a 
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participação em um processo conjunto de ensinar e aprender de forma criativa, 

dinâmica, e que tenha como base o diálogo e a descoberta. 

Refletimos sobre as abordagens educacionais que serviram de base 

teórica para as primeiras práticas educativas à distância. O behaviorismo surgiu com 

os métodos de auto-instrução programada nos anos de 1960, e foi criticada nas 

décadas seguintes, por uma das correntes que dominam a educação 

contemporânea, o construtivismo, que tem como teoria da aprendizagem a 

abordagem cognitivista, baseada no ensaio e no erro, na pesquisa, na investigação 

e na solução de problemas e deu um novo direcionamento aos processos 

educativos à distância. 

Diante dos desafios para a formação docente, num mundo que se 

transforma rapidamente e que exige desses profissionais inúmeras habilidades para 

a ocupação de novos espaços sociais, recuperamos o contexto histórico da 

formação de professores, suas contradições e indefinições, até a implantação da 

LDB 9.394/96 que reconheceu o ensino superior a Distância no Brasil. 

Como processo de investigação no terceiro capítulo, organizamos alguns 

elementos que nos possibilitou  analisar criticamente a formação de professores 

realizada na modalidade EaD. Na pesquisa documental utilizamos como referencial 

o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e as diretrizes curriculares do curso de 

pedagogia da instituição pesquisada para analisar suas ações e experiências em 

EaD, a partir do que a instituição já desenvolve, pratica e defende como proposta 

educacional na modalidade presencial e os Referências de Qualidade para 

Educação Superior a Distância que dão subsídios aos atos legais do poder público 

no que se referem aos processos específicos de regulação, supervisão e avaliação 

da educação superior a distância. 

Desde o início nosso objetivo não era comparar, mas analisar uma prática 

em EaD e suas abordagens metodológicas, a partir de um referencial que denota 

suas concepções de ser humano, de conhecimento e de sociedade que marcam a 

qualidade pretendida na educação que é oferecida nos cursos de graduação 

presencial e como estes valores estão expressos nos cursos a distância. 

Na análise do PPI encontramos os eixos norteadores de uma formação 

de ser humano, cultural, histórico, social e político, defendida por Freire (2003). 

Segundo o autor não se pode refletir sobre o que é educação sem refletir sobre o 

próprio ser humano que deve ser o sujeito dessa ação.  
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O PPI contempla três dos principais fundamentos de um Projeto 

Pedagógico que são: a concepção de ser humano (antropológica), a concepção de 

conhecimento (gnosiológica) e a concepção de sociedade (política), que nos 

auxiliam a compreender a proposta de educação oferecida pela Instituição. 

A diretriz curricular do curso de pedagogia a distância têm as mesmas 

características do curso na modalidade presencial, na medida em que reconhece o 

sujeito que pretende formar nos seus pressupostos norteadores, mas estabelece o 

seu diferencial na implantação de um modelo pedagógico com um design 

educacional que respeita as especificidades da modalidade de educação a distância, 

apoiada nas Tecnologias de Informação e Comunicação, possibilitando novas 

compreensões sobre o processo de ensinar e aprender e refletindo neste novo 

ambiente de aprendizagem as marcas sociais e as ideologias expressas no PPI. 

A análise dos Referenciais de Qualidade para o Ensino Supeiror a 

Distância propostos pelo MEC, nos ajudou a entender, segundo palavras de Moran 

(2009), que é importante permitir propostas inovadoras em EaD, acompanhá-las, 

avaliá-las por meio de parâmetros e princípios, sem chegar a minúcias que podem 

trazer problemas de interpretação e impedir avanços significativos. 

Além da análise documental também coletamos dados para produção 

deste estudo por meio de questionários e entrevistas semi-estruturadas com as 

alunas-professoras, que cursaram o magistério em nível médio e atuam como 

professoras na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental I, e com 

os docentes dos cursos de pedagogia nas duas modalidades. 

Responderam o questionário e as entrevistas semi-estruturadas, quatro 

alunas-professoras da modalidade presencial e quatro alunas-professoras da 

modalidade a distância.  Das entrevistas semi-estruturadas realizadas com os 

docentes que ministram aulas no curso de pedagogia nas duas modalidades, nesta 

fase dos estudos analisamos apenas a fala de dois professores. 

A leitura e releitura do material coletado nos questionários e entrevistas 

semi-estruturadas nos permitiram construir núcleos de sentido que foram descritos 

no terceiro capítulo, tomando por base o objetivo e as questões de pesquisa,  

subsidiadas pelas leituras dos teóricos que tratam da formação docente diante dos 

impactos e das contribuições das Tecnologias de Informação e comunicação. 

A análise da formação docente no curso de pedagogia na modalidade 

EaD, nos indica que para essa formação, tanto quanto para a modalidade 
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presencial, é indispensável o reconhecimento do projeto pedagógico que está 

subjacente e que orienta as escolhas teórico-metodológicas adotadas pela 

instituição. Consideramos ainda indispensável para as duas modalidades no que 

tange à formação docente o reconhecimento de um novo paradigma apoiado nas 

Tecnologias de Informação e Comunicação que contribuem para a (re) significação 

do processo educativo e já é adotado pela instituição pesquisada. 

As questões de pesquisa foram sendo analisadas nos  relatos das alunas-

professoras. Na percepção das entrevistadas a formação de professores no curso 

de pedagogia na modalidade EaD oportuniza que as pessoas tenham acesso à 

educação superior por flexibilizar o tempo e espaço de aprendizagem e pelo valor 

das mensalidades. As alunas relatam também as possibilidades de aprender em um 

novo ambiente mediado pelas tecnologias surgindo um novo tempo e novo espaço 

de pensar e fazer educação na sociedade da informação. 

Sobre o que significa ensinar e aprender neste novo espaço-tempo de 

formação mediado pelas tecnologias de informação e comunicação, as análises nos 

mostram que as novas configurações espaço e tempo, exigem dos alunos mais 

autonomia e disciplina, quanto maior o grau de autonomia e diálogo no processo 

educativo, menor a distância transacional. O estabelecimento de atividades sociais e 

construção de sentido com o exercício constante de atividades individuais e em 

grupos, com as possibilidades de trocas, de cooperação e de articulação entre os 

campos disciplinares favorecem a relação pedagógica e diminuem as distâncias. 

O modelo do curso desenvolvido pela instituição com a transmissão ao 

vivo de teleaulas para os polos como uma atividade sintetizadora e integradora dos 

conteúdos disponíveis nas diferentes mídias, aliada a uma proposta do design 

educacional que favorece o desenvolvimento de competências e habilidades, 

enriquece a aprendizagem e estimula a cognição, este ambiente assegura o 

desenvolvimento da inteligência e das relações sociais. 

O papel desempenhado pelo docente na modalidade EaD, foi desenhado 

no relato dos entrevistados que assumem uma nova postura diante de escolhas e de 

variadas possibilidades de ação e comunicação. As docentes buscam uma práxis 

tecnológica, assumindo uma atitude crítica, curiosa e indagadora diante das 

tecnologias. 

Os dados apresentados demonstram que o projeto pedagógico praticado 

pela Instituição na modalidade presencial expressa suas intencionalidades 
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educativas na modalidade a distância, uma vez que a formação docente oferecida 

na EaD é articulada com o processo educativo estabelecendo como eixo a 

concepção de um sujeito crítico capaz de estabelecer novas formas de expressão e 

conhecimentos para trabalhar em uma educação do futuro. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DE QUESTIONÁRIO E ENTREVISTA SEMI-
ESTRUTURADA COM OS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA NAS 
MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTÂNCIA 
 
 
Universidade Metodista de São Paulo 
Faculdade de Humanidades e Direito - FAHUD 
Programa de Pós-Graduação em Educação 
Mestrado em Educação 
 

 

Pelo presente instrumento, declaro que fui informada sobre os objetivos do projeto 
de pesquisa intitulado Formação docente e o ensino superior a distância: 

Transição Paradigmática e os Impactos e Contribuições das Tecnologias de 

Informação e Comunicação. 

 

Tenho o conhecimento de que receberei resposta a qualquer dúvida sobre os 

procedimentos e outros assuntos relacionados com esta pesquisa. Entendo que não 

serei identificado e que se manterá o caráter confidencial das informações 

registradas com a minha privacidade. 
 

Concordo em participar deste estudo, bem como autorizo para fins exclusivamente 
desta pesquisa as informações coletadas. 
 

A pesquisadora responsável por este projeto é Ana Lucia Cardoso. 
 
 
Data ___________________________ 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO II 

 

QUESTIONÁRIO 

Aplicado aos alunos do curso de Pedagogia Presencial 

 
Universidade Metodista de São Paulo 
Faculdade de Humanidades e Direito � FAHUD 
Programa de Pós-Graduação em Educação 
 
Linha de Pesquisa: Formação Docente 
Projeto de Pesquisa: Formação docente e o ensino superior a distância: Transição 

Paradigmática e os Impactos e Contribuições das Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 
Pesquisadora: Ana Lucia Cardoso 
Orientadora: Profa. Dra. Norinês P. Bahia 

 

O presente questionário tem por objetivo coletar dados para a pesquisa sobre 

Formação Docente nas modalidades presencial e a distância. Salientamos que as 

informações aqui prestadas serão utilizadas para oportunizar o avanço do 

conhecimento por meio da pesquisa e que você não deve se identificar 

nominalmente neste questionário. Pela atenção e responsabilidade no 

preenchimento deste instrumento de coleta de dados, desde já agradecemos.  

 

I � QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES-ALUNOS Professores da 
educação infantil e das séries iniciais do fundamental I que cursaram o normal ou 
magistério e atualmente são alunos do curso de pedagogia. 
 
Curso de pedagogia na modalidade presencial. 

 
1. Idade 
(  ) Até 20 anos 
(  ) De 21 a 25 
(  ) De 26 a 30 
(  ) De 31 a 40 
(  ) Acima de 41 anos 
 
2. Sexo 
(  ) Feminino (  ) Masculino 
 
3. Qual a ocupação de seu pai?____________________________________ 
 
4. Qual a ocupação de sua mãe?__________________________________ 
 
5. Quantos irmãos você tem?_____________________________________ 
 
6. Estado civil? 
(  ) Solteira(o) 
(  ) Casada(o) ou vivendo com companheiro(a) 
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7. Tem filhos? 
(  ) Não. 
(  ) Sim. Quantos?______________________________________________ 
 
8. Onde você nasceu? 
Município:_________________________Estado:_____________________ 
 
9. Você nasceu em: 
(  ) Zona Rural 
(  ) Zona Urbana 
 
10. Qual a sua faixa salarial: 
(  ) Até R$ 500,00 
(  ) De R$ 500,00 a R$ 1.000,00 
(  ) De R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 
(  ) De R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 
(  ) Mais de R$ 2.000,00 
 
11. Qual a sua formação escolar? 
(  ) Ensino médio Regular 
(  ) Ensino médio � Magistério 
(  ) Ensino médio � Normal (normalistas) 
(  ) Ensino Médio Profissionalizante 
(  ) EJA 
(  ) Graduação. Qual? 
 
12. Qual o ano de sua formação escolar? 
(  ) Até 1985 
(  ) De 1985 a 1995 
(  ) De 1995 a 2005 
(  ) Acima de  2005  
 
13. Em que área profissional você atua? 
(  ) Professor(a) na Educação Infantil 
(  ) Professor(a) das Séries Iniciais do Ensino Fundamental I  
(  ) Professor(a) das Séries Finais do Ensino Fundamental II 
(  ) Outros. Qual?______________________________________________ 
 
14. Qual a sua carga horário de trabalho? 
(  ) Até 10 horas 
(  ) De 11 a 20 horas 
(  ) De 21 a 30 horas 
(  ) De 31 a 40 horas 
(  ) Acima de 40 horas 
 
15. Quais as razões para a escolha do curso de Pedagogia? 
(  ) Exigência legal 
(  ) Melhoria � ascensão profissional 
(  ) Necessidade de ter curso superior 
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(  ) Outros. Qual?______________________________________________ 
 
16. Por que você optou por cursar Pedagogia na modalidade presencial? 
(  ) Disponibilidade de horário 
(  ) Gratuidade 
(  ) Projeto Pedagógico 
 (  ) Outros. Qual?______________________________________________ 
 
17. Por que você não optou por cursar Pedagogia na modalidade EaD? 
(  ) Dificuldades de lidar com as Tecnologias 
(  ) Valor das mensalidades 
(  ) Projeto Pedagógico 
(  ) Menor exigência acadêmica 
(  ) Outros. Qual?______________________________________________ 
 
18. Como você avalia o curso de Pedagogia  na modalidade presencial? 
(  ) Excelente 
(  ) Muito  Bom 
(  ) Bom 
(  ) Regular 
 
19. Qual a média de horas semanais que você destina aos estudos individuais? 
(  ) De 01 a 02 horas 
(  ) De 03 a 04 horas 
(  ) De 05 a 06 horas 
(  ) Acima de 07 horas 
 
20. Qual a média de horas semanais que você destina aos estudos em grupo? 
(  ) De 01 a 02 horas 
(  ) De 03 a 04 horas 
(  ) De 05 a 06 horas 
(  ) Acima de 07 horas 
 
21. Você utiliza outras fontes de pesquisa para complementar seus estudos? 
(  ) Frequentemente 
(  ) Às Vezes 
(  ) Raramente 
(  ) Nunca 
 
22. Possui computador com acesso à internet em sua casa? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
 
 
23. Você conhece o projeto pedagógico do curso de Pedagogia? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Parcialmente 
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24. Como você avalia os conteúdos e atividades propostas pelos professores? 
(  ) Excelente 
(  ) Muito  Bom 
(  ) Bom 
(  ) Regular 
 
25. As aulas, as discussões em grupo e as atividades contribuem significativamente 

para seu aprendizado? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Parcialmente 
 
26. A quantidade de aulas de cada disciplina é suficiente para o seu aprendizado? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Parcialmente 
 
27. Além das leituras solicitadas, que outros materiais e recursos você utiliza? 
(  ) Vídeo 
(  ) Artigos de revistas especializados na área 
(  ) Livros 
(  ) Apostilas 
(  ) Internet 
 
28. A metodologia de ensino adotada possibilita a valorização da sua experiência 

profissional e a relação teoria-prática? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Parcialmente 
 
29. A metodologia de ensino oportuniza a construção do conhecimento necessária à 

formação adequada para você? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Parcialmente 
 
30. A avaliação da aprendizagem contribui para a efetiva construção do 

conhecimento? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Parcialmente 
 
 
 
31. Até o momento você avalia a formação de professores realizada na modalidade 
presencial? 
(  ) Excelente 
(  ) Muito  Bom 
(  ) Bom 
(  ) Regular 
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QUESTIONÁRIO 

Aplicado aos alunos do curso de Pedagogia a Distância 

 
Universidade Metodista de São Paulo 
Faculdade de Humanidades e Direito � FAHUD 
Programa de Pós-Graduação em Educação 
 
Linha de Pesquisa: Formação Docente 
Projeto de Pesquisa: Formação Docente e Ensino Superior a Distância: Transição 

Paradigmática e os Impactos e as contribuições das Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 
Pesquisadora: Ana Lucia Cardoso 
Orientadora: Profa. Dra. Norinês P. Bahia 
 

O presente questionário tem por objetivo coletar dados para a pesquisa sobre 
Formação Docente nas modalidades presencial e a distância. Salientamos que as 

informações aqui prestadas serão utilizadas para oportunizar o avanço do 

conhecimento por meio da pesquisa e que você não deve se identificar 

nominalmente neste questionário. Pela atenção e responsabilidade no 

preenchimento deste instrumento de coleta de dados, desde já agradecemos.  

 

I � QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES-ALUNOS (professores da 
educação infantil e das séries iniciais do fundamental I � que cursaram o normal ou 
magistério e atualmente são  alunos do curso de pedagogia). 

 
Curso de pedagogia  na modalidade EaD. 

 
1. Idade 
(  ) Até 20 anos 
(  ) De 21 a 25 
(  ) De 26 a 30 
(  ) De 31 a 40 
(  ) Acima de 41 anos 
 
2. Sexo 
(  ) Feminino (  ) Masculino 
 
3. Qual a ocupação de seu pai?____________________________________ 
 
4. Qual a ocupação de sua mãe?__________________________________ 
 
5. Quantos irmãos você tem?_____________________________________ 
 
6. Estado civil? 
(  ) Solteira(o) 
(  ) Casada(o) ou vivendo com companheiro(a) 
(  ) Viúva(o) 
(  ) Separada(o) ou Divorciada(o) 
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7. Tem filhos? 
(  ) Não. 
(  ) Sim. Quantos?______________________________________________ 
 
8. Onde você nasceu? 
Município:_________________________Estado:_____________________ 
 
9. Você nasceu em: 
(  ) Zona Rural 
(  ) Zona Urbana 
 
10. Qual a sua faixa salarial: 
(  ) Até R$ 500,00 
(  ) De R$ 500,00 a R$ 1.000,00 
(  ) De R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 
(  ) De R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 
(  ) Mais de R$ 2.000,00 
 
11. Qual a sua formação escolar? 
 (  ) Ensino médio � Magistério 
(  ) Ensino médio � Normal (normalistas) 
(  ) Ensino Médio Profissionalizante 
(  ) EJA 
(  ) Supletivo 
(  ) Graduação. Qual? 
 
12. Qual o ano de sua formação escolar? 
(  ) Até 1985 
(  ) De 1985 a 1995 
(  ) De 1995 a 2005 
(  ) Acima de  2005  
 
13. Em que área profissional você atua? 
(  ) Professor(a) na Educação Infantil 
(  ) Professor(a) das Séries Iniciais do Ensino Fundamental I  
(  ) Professor(a) das Séries Finais do Ensino Fundamental II 
(  ) Outros. Qual?______________________________________________ 
 
14. Qual a sua carga horário de trabalho? 
(  ) Até 10 horas 
(  ) De 11 a 20 horas 
(  ) De 21 a 30 horas 
(  ) De 31 a 40 horas 
(  ) Acima de 40 horas 
 
15. Quais as razões para a escolha do curso de Pedagogia? 
(  ) Exigência legal 
(  ) Melhoria � ascensão profissional 
(  ) Necessidade de ter curso superior 
(  ) Outros. Qual?______________________________________________ 
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16. Por que você optou por cursas Pedagogia na modalidade EaD? 
(  ) Flexibilidade de horários 
(  ) Valor das mensalidades 
(  ) Projeto Pedagógico 
(  ) Menor exigência acadêmica 
(  ) Outros. Qual?______________________________________________ 
 
17. Por que você não optou por cursar Pedagogia na modalidade presencial? 
(  ) Exigência da presença todos os dias 
(  ) Valor das mensalidades 
(  ) Projeto Pedagógico 
(  ) Menor exigência acadêmica 
(  ) Outros. Qual?______________________________________________ 
 
18. Como você avalia o curso de Pedagogia  na modalidade EaD? 
(  ) Excelente 
(  ) Muito  Bom 
(  ) Bom 
(  ) Regular 
 
19. Qual a média de horas semanais que você destina aos estudos individuais? 
(  ) De 01 a 02 horas 
(  ) De 03 a 04 horas 
(  ) De 05 a 06 horas 
(  ) Acima de 07 horas 
 
20. Qual a média de horas semanais que você destina aos estudos em grupo? 
(  ) De 01 a 02 horas 
(  ) De 03 a 04 horas 
(  ) De 05 a 06 horas 
(  ) Acima de 07 horas 
 
21. Você utiliza outras fontes de pesquisa para complementar seus estudos? 
(  ) Frequentemente 
(  ) Às Vezes 
(  ) Raramente 
(  ) Nunca 
 
22. Possui computador com acesso à internet em sua casa? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
23. Você conhece o projeto pedagógico do curso de Pedagogia da Instituição 

Pesquisada? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Parcialmente 
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24. Como você avalia os conteúdos e atividades propostas nos cadernos 

pedagógicos (Guia de Estudos)? 
(  ) Excelente 
(  ) Muito  Bom 
(  ) Bom 
(  ) Regular 
 
25. As aulas presenciais (tele-aulas e aula-atividade) com o professor autor dos 
cadernos pedagógicos (Guia de estudos) contribui significativamente para seu 
aprendizado? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Parcialmente 
 
26. A quantidade de aulas presenciais é suficiente para o seu aprendizado? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Parcialmente 
 
27. Além do caderno pedagógico (Guia de Estudos), que outros materiais e recursos 
você utiliza? 
 (  ) Artigos de revistas especializados na área 
(  ) Livros 
(  ) Apostilas 
(  ) Internet 
 
28. A metodologia de ensino adotada possibilita a valorização da sua experiência 

profissional e a relação teoria-prática? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Parcialmente 
 
29. A metodologia de ensino oportuniza a construção do conhecimento necessária à 

formação adequada para você? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Parcialmente 
 
30. A avaliação da aprendizagem contribui para a efetiva construção do 

conhecimento? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Parcialmente 
 
31. Até o momento como você avalia a  sua formação realizada na modalidade 

EaD? 
(  ) Excelente 
(  ) Muito  Bom 
(  ) Bom 
(  ) Regular 
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ANEXO III 
 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM AS ALUNAS PROFESSORAS 

 

 

II � SABER DO ENTREVISTADO: 

 

 

2.1. Quais são suas preocupações como docente? 

 

2.2. Como é estar hoje em sala de aula e quais as dificuldades? 

 

2.3. Como é o relacionamento com seus alunos? 

 

2.4. Quais os seus sucessos e desafios? 

 

 

III � PERCEPÇÕES SOBRE AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 

3.1. Como você se relaciona com TICs � antes e depois do curso � e se você já 

fazia uso delas nas suas aulas? Se sim, quais e como? 

 

 

IV � EDUCAÇÃO PRESENCIAL 

 

 

4.1. De que forma o curso de pedagogia pode contribuir e incrementar o seu 

desenvolvimento profissional? 

4.2. Quais são as maiores dificuldades que os professores que realizam o curso 

presencial encontram, uma vez que já estão em exercício de sua profissão? 
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4.3. Até que ponto este programa de formação continuada, sua proposta e 

currículo, colabora com suas reflexões e provocam mudanças nas suas 

práticas escolares?  

4.4. Saliente os pontos positivos provenientes desta modalidade de curso na 

formação continuada do educador, ou possíveis alterações que seriam 

desejáveis para sua formação? 

 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM AS ALUNAS PROFESSORAS 

 

 

II � SABER DO ENTREVISTADO: 

 

 

2.5. Quais são suas preocupações como docente? 

 

2.6. Como é estar hoje em sala de aula e quais as dificuldades? 

 

2.7. Como é o relacionamento com seus alunos? 

 

2.8. Quais os seus sucessos e desafios? 

 

 

III � PERCEPÇÕES SOBRE AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 

3.1. Como você se relaciona com NTICs � antes e depois do curso � e se você já 

fazia uso delas nas suas aulas? Se sim, quais e como? 
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IV � EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 

4.1. De que forma o curso de pedagogia  a distância, como uma nova 

possibilidade e alternativa, pode contribuir e incrementar o seu 

desenvolvimento profissional? 

4.2. A educação a distância é uma modalidade que possibilita o processo de 

ensino-aprendizagem independentemente do tempo e do espaço. Com este 

curso você adquiriu mais autonomia e disciplina nos seus estudos? 

4.3. Até que ponto este programa de formação continuada, sua proposta e 

currículo, colabora com suas reflexões e  provocam mudanças nas suas 

práticas escolares?  

4.4. Saliente os pontos positivos provenientes desta modalidade de curso na 

formação continuada do educador, ou possíveis alterações que seriam 

desejáveis para sua formação?  

4.5. Qual era a sua percepção de EaD antes do seu curso? E hoje? 
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ANEXO IV 
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

Docentes do curso de Pedagogia nas modalidades  

presencial e a distância  

 

 

Universidade Metodista de São Paulo 
Faculdade de Humanidades e Direito - FAHUD 
Programa de Pós-Graduação em Educação 
 
Linha de Pesquisa: Formação Docente 
Projeto de Pesquisa: Formação docente e o ensino superior a distância: Transição 

Paradigmática e os Impactos e Contribuições  das Tecnologias de Informação e 

Comunicação.  
Pesquisadora: Ana Lucia Cardoso 
Orientadora: Profa. Dra. Norinês P. Bahia 
 
1. Minha apresentação contando um pouco da minha história profissional e 

apresentado a idéia do projeto de pesquisa. 
 
2. Pedir ao entrevistado que conte sua trajetória formativa e profissional. 
 
3. Percepções no ensino presencial e a distância 
 
3.1. Em que aspectos o curso de formação de professores na modalidade EaD se 
diferencia do curso na modalidade presencial? 
 
3.2. Os recursos interativos como ferramentas pedagógicas para o ensino a 

distância (fórum, chat, lista e mural) são suficientes para intermediar uma aula? 
 
3.3. De que forma o Sr.(a) considera que a metodologia de ensino a distância  altera 

a condição de ensinar levando em conta a relação entre tecnologia, educação, 

processo ensino aprendizagem e ação docente, num determinado tempo e espaço 
 
3.4. Uma das críticas à modalidade a distância é que os alunos têm pouca 

convivência universitária, o que pode influenciar no momento do exercício de sua 

profissão. Como o Sr.(a) avalia isso? 
 
3.5. Transferimos para os cursos a distância as concepções pedagógicas das aulas 

presenciais? 
 
3.6. O que qualifica um projeto ou programa de formação de professores a distância: 

a utilização das avançadas tecnologias de comunicação digital ou a proposta 

pedagógica do curso? 
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3.7 Que concepção de educação, de currículo está sendo adotada nos programas 

de formação de professores nas modalidades �presencial� e a �distância�?  
3.8. Considerando seu trabalho pessoal,  existe uma articulação  entre sua 

concepção de educação suas opções metodológicas em EaD e o currículo da 

Instituição? 
 
3.9. Há várias críticas pautadas em argumentos de que há uma transposição dos 

critérios de avaliação já utilizados no ensino presencial para a modalidade a 

distância, sem contudo respeitar as características próprias de que se reveste esta 

modalidade.  O Sr.(a) considera que exista algumas especificidades em EaD que 
nos obrigue a pensar a avaliação de outra forma?  
 
3.10. Comente o seu conceito de educação distância, antes de ministrar as aulas no 

curso de Pedagogia EaD e após sua experiência. 
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ANEXO V 
 

 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

Realizada com as alunas-professoras do curso de Pedagogia Presencial 

 

 

II � SABER DO ENTREVISTADO: 

 

 

2.1 Quais são suas preocupações como docente? 
 
Aluna A: 

Se eu estou formando cidadãos críticos para a vida. 
 
Aluna B: 

Que as aprendizagens e descobertas sejam significativas para os alunos e 
contribuam para sua formação. 
 
Aluna C: 

Que as crianças aprendam de forma prazerosa, que a aprendizagem tenha 

importância e significado para eles, na vida deles. 
 
Aluna D: 
Na realidade só uma coisa me preocupa. A forma como as pessoas colocam as 
responsabilidades do fracasso escolar nos professores, o que não é verdade, mas 

tal postura vem reforçando a idéia de que o professor é o responsável pelo fracasso 

da educação. Nós professores temos que sair do estado de inércia  e acomodação, 

cada um  fazer sua parte para reverter esta situação. 
 

 

2.2 Como é estar hoje em sala de aula e quais as dificuldades? 
 

 

Aluna A: 

A maior dificuldade na minha opinião é a questão da formação que cada criança 

recebe em casa e lidar com as diversidades. 
 
Aluna B: 

É um trabalho prazeroso e gratificante, porém há uma quantidade excessiva de 

alunos, o que acaba dificultando o trabalho, são 35 alunos por sala, o que dificulta 

muito o processo, e a estrutura física não é adequada, nós não temos espaços para 

outras atividades, a maioria das coisas, nós temos que fazer dentro da sala de aula 

e reorganizando os espaços. 
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Aluna C: 

As crianças na faixa etária de 10 e 11 anos são muito independentes eu estava 

acostumada a trabalhar com  2ª. série, este ano eu tive uma surpresa, trabalhando 
com a 4ª. série, eles são independentes e participativos, mas em algumas 

momentos eles são bem crianças, diante das atividades eles participam, eles 

ajudam realmente. 
Uma das dificuldades é com relação a disciplina é importante ir conhecendo a 
criança para ir organizando a sala. 
 
Aluna D: 
Para mim estar em sala de aula é muito desafiador,  por ter nas mãos dezenas de 

crianças em formação, e estar diretamente ligada a essa formação é maravilhoso e 

muito gratificante, mas as dificuldades são reais e acredito que a maior delas é o 

número de crianças  nas salas de aula, principalmente na educação infantil. É 

frustrante ter em mãos a oportunidade de colaborar com a formação e não poder 

trabalhar da maneira correta, porque  ficam faltando vários pontos a serem tratados 

que não conseguimos cumprir ao término do ano letivo. 
Claro que o número excessivo de crianças  não é a única dificuldade  temos também 

a desvalorização e o desrespeito com o profissional da educação, a formação real e 
continuada dos profissionais, não diria incompetência, mas sim a falta de 

capacitação dos gestores e coordenadores que não propiciam um trabalho em 

equipe,  pois a escola é um ambiente social de formação, assim sendo a escola 

deveria trabalhar em grupos e equipes. 
 

 

2.3 Como é o relacionamento com seus alunos? 

 

 

Aluna A: 

Muito bom, sou uma pessoa muito aberta e brincalhona, eu aprendo muito com as 
crianças. 
 
Aluna B: 

É um relacionamento de amizade em que há muito diálogo e respeito mútuo. 
 
Aluna C: 

Eles colaboram, participam e gostam da escola, é um relacionamento amigável, algo 

conquistado durante todo o decorrer do ano. 
 
Aluna D: 

Leciono na pré escola, temos um relacionamento agradável, produtivo,  

enriquecedor e  muito desafiador,  mas não é muito fácil, pois as salas repletas de 

crianças com vários tipos de informação, muita curiosidade e eles estão sempre 

querendo cada vez mais. Enfim me sinto num universo maravilhosamente 
desafiador. 



156 

2.4 Quais os seus sucessos e desafios? 

 

 

Aluna A: 

Meu maior desafio hoje é passar em um concurso público para conquistar 

estabilidade profissional para oferecer uma vida melhor para os meus filhos. 
 
Aluna B: 

Tanto na educação infantil como no ensino fundamental o desafio maior é conseguir 

abranger a todos, cativar cada um, tentando suprir suas necessidades, quando o 
professor pára para pensar, a gente percebe que muitas vezes queremos fazer 

coisas que estão fora do nosso alcance e eu me culpo, sofro. 
E o sucesso é observar o desenvolvimento e a evolução das crianças. 
 
Aluna C: 

Meu desafio é tentar  me superar a cada dia mais, para procurar atender todas as 

necessidades das crianças. E a partir daí vem o sucesso. 
 

Aluna D: 

Sucessos, atender mesmo que parcialmente as necessidades e exigências das 

crianças, perceber os avanços mesmo que tímidos.  
Em relação aos desafios, as reflexões e ao comportamento frente a minha vida 

acadêmica, sim porque é o inicio dela. Arrumar tempo para pesquisas, elaborar 

aulas interessantes e desafiadoras, respeitar cada individuo, procurar não 

homogeneizar a sala como uma fábrica em tempo de produção. 
 

 

III � PERCEPÇÕES SOBRE AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 

3.1 Como você se relaciona com as TICs � antes e depois do curso � e se você já 

fazia uso delas nas suas aulas? Se sim, quais e como? 

 

 

Aluna A: 

Com muita dificuldade. Antes do curso eu não conhecia e não lidava com 

computador, no decorrer do curso fui obrigada a me adaptar. Hoje utilizo a Internet 
com dificuldades, mas encaro, tenho e-mail, faço o básico. 
 
Aluna B: 

Antes de entrar para o curso de pedagogia, eu usava muito pouco o computador, 
depois que iniciei o curso, além da necessidade para fazer os trabalhos, tive 
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interesse de aprender e conhecer mais para minha vida pessoal e profissional. Pena 
que na escola que eu trabalho não temos acesso. 
 

Aluna C: 

Na escola que eu trabalho tem laboratório de informática e até área para robótica, 

este ano o laboratório está passando por uma reforma, só que a reforma vem desde 

o início do ano, o que impossibilitou qualquer atividade com os alunos neste 
ambiente, os meus alunos da 4ª. série que vão para o ensino fundamental II o ano 

que vem, perderam muita coisa. 
Eu não tenho muitos problemas em me relacionar com as novas tecnologias, mas as 

novidades surgem todos os dias, então você tem ir atrás se aperfeiçoar é bastante 

complicado, às vezes o tempo também não ajuda. Aqui na faculdade o grupo se 

ajuda bastante, quando um não sabe o outro ajuda. 
 

Aluna D: 

Na rede municipal, as tecnologias ainda estão em fase de implantação,  assim antes 

não utilizávamos nada além do mimeografo e o vídeo cassete/TV, agora uma vez 

por semana utilizamos os computadores, data show, e outras tecnologias. 
A utilização destas tecnologias é agregada aos conteúdos dados em sala de aula 

como um recurso. 
Mas eu sempre gostei das tecnologias, mesmo antes de entrar na graduação eu já 

lia e-mail, navegava na Internet, nunca tive problemas. 
 

 

IV � EDUCAÇÃO PRESENCIAL 

 

 

4.1 De que forma o curso de pedagogia pode contribuir e incrementar o seu 

desenvolvimento profissional? 

 

 

Aluna A: 

Em tudo, o curso superior tem esse detalhe, não posso ser muito breve nas minhas 

respostas, tenho que me explicar mais e com segurança, acho importante o status 

de ter um diploma, ele é fundamental para o trabalho. Só com o magistério eu não 

consigo mais trabalhar como professora. 
 
Aluna B: 

Eu senti muita diferença do curso de magistério para o curso de pedagogia, no 

magistério eu ficava o período integral tinha mais tempo, na pedagogia os conteúdos 

são trabalhados de forma muito sucinta, então eu acho que isso é um problema, 

como eu já tinha alguns conhecimentos agora eu não tenho muita dificuldade, mas 

eu vejo o sofrimento das minhas colegas que não tem nenhuma experiência. 
No magistério eu já tinha visto muito coisa, na pedagogia muita coisa acabou se 
repetindo, mas de outro jeito, então para mim foi muito bom, contribuiu muito. 
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Aluna C: 

Então, nós que já fizemos o magistério já tínhamos uma bagagem um 

conhecimento, nós não estávamos tão cruas, mas apesar de ter aprendido muita 

coisa importante eu ainda esperava ter aprendido mais no decorrer destes três anos, 

principalmente porque alguns professores tiveram mais dificuldade de passar seus 
conhecimentos, eu esperava ter uma formação melhor. 
 
Aluna D: 

Bem, o conhecimento de novas posturas, e novos teóricos agregou em minhas 
atitudes em sala de aula novos conceitos e principalmente muita reflexão e muita 

pesquisa. 
E o esclarecimento de algumas leis e programas me auxiliou e muito em 
determinadas atitudes frente a direção e até mesmo com os pais. 
 

 

4.2 Quais são as maiores dificuldades que os professores que realizam o curso 

presencial encontram, uma vez que já estão em exercício de sua profissão? 

 

 

Aluna A: 

A minha maior dificuldade foi lutar com as tecnologias, eu não desisti, sou muito 

moderna, tenho uma mente jovem, por isso consegui superar as dificuldades. 
 
Aluna B: 

Na escola nós temos que planejar, ajudar a elaborar o projeto político, tem o 

semanário que você tem que entregar as atividades, o tempo fica muito corrido e 

desgastante. 
 
Aluna C: 

A maior dificuldade foi conseguir conciliar o tempo para realizar os trabalhos da 
faculdade com o meu trabalho, que eu também tenho que pesquisar, estudar e 

correr atrás, então é um acúmulo de trabalho muito grande. 
 
Aluna D: 

A questão do tempo, tenho que me dividir entre a faculdade, os trabalhos e 
pesquisas e preparar aulas. Mas na minha opinião  o choque da teoria com a prática 

é uma grande dificuldade. Os teóricos, as leis o comportamento esperado poderiam 

nos ajudar muito mais na prática, mas nem sempre chegam nem perto da realidade 
escolar, o que é uma pena, manter-se calada é muito difícil. Para mim, além do 

tempo, uma grande dificuldade é o diálogo teoria e prática. 
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4.3 Até que ponto este programa de formação, sua proposta e currículo, colabora 

com suas reflexões e provocam mudanças nas suas práticas escolares? 

 

 

Aluna A: 

Vou responder bem a nível acadêmico, começo a pensar como o mundo se 

modificou, os valores mudaram, hoje se a criança perguntar para mim sobre sexo eu 

vou responder de uma forma mais apropriada, porque eu estou levando para a 
prática o que eu aprendi na teoria. Sinto muito mais segurança, porque ampliei meus 

conhecimentos o que tem modificado minha prática. 

 
Aluna B: 

O curso é muito teórico, 70% do curso é teoria, mas assim, esta teoria me ajuda na 
prática, por exemplo, quando estudei o desenvolvimento infantil da criança a 

questão da interação, então nós acabamos levando estas questões teóricas para 

nossas observações na sala de aula, e a gente começa a analisar uma coisa com a 

outra e tentar mudar nossas ações, nossos planos, fazer de uma outra forma. Os 

debates em sala de aula também colaboram muito com a minha prática, são várias 

opiniões diferentes. 
 
Aluna C: 

Eu mudei, sempre que a gente adquire um novo conhecimento já procuramos 

mudar, às vezes uma prática que a gente estava utilizando, ai uma professora aqui 

do curso comenta uma inovação é automático, eu chego na minha sala e já tento 

fazer diferente. 
O curso me possibilitou muitas reflexões, em todas as aulas nós temos textos para 

discutir, muitas atividades em grupo, então isso colabora muito com nossa prática na 

sala de aula. 
 
Aluna D: 

A colaboração vem com apresentação das novidades, das mudanças já realizadas e 

em processo na área da educação. No meu caso me aguça a pesquisa, os debates, 
e a vontade de participar e praticar mudanças, mesmo que pequenas, mas afinal 

nada começa do grande não é verdade? 

 

 

4.4 Saliente os pontos positivos provenientes desta modalidade de curso na sua 

formação, ou possíveis alterações que seriam desejáveis para sua formação? 

 

 

Aluna A: 

Pontos positivos são muitos, como conhecer a LDB, as normas e diretrizes que 

regem a educação, entender melhor as fases do desenvolvimento da criança, eu 

acho que falta língua portuguesa, atividades mais freqüentes que pudéssemos 
escrever mais para melhorar o português. 
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Aluna B: 

Acho que é assim, eu tive um comprometimento muito grande com o curso, eu acho 

que a rotina de vir para a faculdade é exaustiva, mas por outro lado, é uma rotina 

importante, porque nos ajuda a estudar a pesquisar, ter disciplina. Agora uma das 
coisas mais fantásticas que me aconteceu no curso foi estudar histórias em 

quadrinhos, mas  muitas contribuições do curso  promoveram mudanças na minha 

forma de pensar e de agir. 
Agora eu acho que algumas mudanças no decorrer do curso foram negativas. 
 
Aluna C: 

Mas assim, claro que o aprendizado é muito grande, gostaria de fazer inclusive outra 

graduação.  
A organização do curso deixou algumas coisas a desejar, penso que teríamos que 

ter mais tempo para realizar os trabalhos, porque a faculdade é toda voltada para a 

pesquisa, então acho que deveríamos ser melhor orientados. 
 
Aluna D: 

Um dos pontos positivos são as trocas que ocorrem em sala de aula, nós que já 

exercemos a profissão relatamos nossas experiências ilustrando a teoria, e o 
posicionamento dos colegas  agregam  novas idéias para nossa realidade em sala 

de aula. 
Outro ponto muito positivo em minha opinião são as leituras e pesquisas que nos 

ampliam os horizontes, trazendo idéias e concepções de posturas diferentes. 
A alteração que em minha opinião deveria ter é que, no curso de pedagogia faltou a 

pratica, as pessoas formadas neste curso acham que saem prontas para dar aulas, 
administrar e coordenar, mas a realidade não é bem essa. 
A teoria é uma coisa a prática é outra completamente diferente. 



161 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

Realizadas com as alunas-professoras do curso de Pedagogia a Distância 

 

 

II � SABER DO ENTREVISTADO: 

 

 

2.1 Quais são suas preocupações como docente? 

 

 

Aluna A:  
Eu acho que é efetuar um bom trabalho de acordo com o projeto político da unidade 

em que eu trabalho participar da elaboração e da prática, este é meu desafio e 

minha preocupação. 
 
Aluna B: 
Eu me preocupo em saber se eu estou conseguindo passar tudo o que eu quero 
realmente, muitas vezes eu me preocupo se estou atingindo os objetivos propostos. 
 
Aluna C: 
Bem hoje, eu já tive uma experiência de trabalhar com o ensino fundamental, e há 

dois anos eu retornei para a educação infantil, então a minha preocupação é com a 

formação intelectual destas crianças, eu acho que toda sua formação de caráter e 

de moral, nós podemos aprimorar na infância. 
 
Aluna D: 

Em transmitir o conhecimento para as crianças, de uma forma objetiva, trabalho com 

as crianças do 3º. ano do ensino fundamental, fico sempre muito preocupada se eles 
estão entendo as aulas, como envolvê-los no processo para que eles participem 
mais. 
 

 

2.2 Como é estar hoje em sala de aula e quais as dificuldades? 

 

 

Aluna A: 
É eu gosto, eu sou professora da educação infantil, existem muitas dificuldades 
mesmo, às vezes a família não entende que a educação infantil não é mais tão 

assistencial,  ela educa, ela está mais para educar mas também cuida, então eu 

acho que a maior dificuldade está nos pais entender  o nosso trabalho como 

pedagógico. 
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Aluna B: 

Fazer o pai entender o nosso papel é um desafio para todos os professores, eles 

acham que a educação infantil é assistencialista, eles pensam que não tem projeto 

político pedagógico, que não é escola, que é só para cuidar do corpo das crianças e 

para brincar, é engraçado que quando eles vão para as séries dos maiores, eles 

vem até mais arrumado. 
 
Aluna C: 
Eu trabalho na rede municipal, hoje uma criança de quatro anos ela já chega na 

escola com conhecimentos em informática, a escola não tem este recurso para 
oferecer para a criança, nós como professores temos que acompanhar isto, ver que 

a tecnologia está ai e tem que ser abordada e esta criança tem que ser trabalhada 

porque este vai ser o futuro dela ainda com todos os avanços que virão, então a 

criança está perdendo,  a minha maior dificuldade é não ter um espaço para utilizar 

as tecnologias com as crianças. Muitas vezes elas trazem as coisas de casa e na 

escola a gente fica devendo. 
 
Aluna D: 

Bom, eu gosto muito, para mim é um prazer ser professora, a maior dificuldade é a 

forma de ensinar, levar a aprendizagem de uma forma que eles entendam, de forma 
clara, para ser importante para vida deles. 
 

 

2.3 Como é o relacionamento com seus alunos? 

 

 

Aluna A:  
Eu tento proporcionar assim um relacionamento próximo com as crianças, eu tento 

tornar o ambiente agradável e aconchegante para me tornar acessível a eles, para 

que em suas necessidades eles tenham liberdade de vir até a gente, e nós também 

percebermos quais as necessidades das crianças. 
 
Aluna B: 
Eu confesso que o meu relacionamento com eles é muito afetivo, até afetivo demais, 

mas eu não consigo mudar, eu me apaixono por eles. 
 
Aluna C: 
Meu relacionamento é muito bom com os alunos e dos pais também, então eu acho 

que os pais confiando em mim, passam isto para a criança e existe então um ponto 

de equilíbrio com a criança, eu sou o porto seguro da criança. 
 
Aluna D: 

Muito bom, dou oportunidade para eles falarem, como trabalho em escola particular, 
todos  os problemas tenho que levar para a coordenação é ela que resolve. 
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2.4 Quais os seus sucessos e desafios? 

 

 

Aluna A: 
Bom os sucessos, nós fizemos até a avaliação do projeto, para ver se as metas 

foram atingidas e o sucesso foi este, conseguimos trabalhar em equipe, tivemos 
boas idéias e boa participação, tivemos reunião de pais conseguimos algumas 

conscientizações. Ainda faltam muitos recursos para a educação infantil. 
 
Aluna B: 
Todo ano a gente percebe que nossas metas foram atingidas, os pais estão 

satisfeitos então esse é nosso sucesso, atingimos os objetivos com todo o grupo, 
mais o maior desafio ainda  é mostrar para os pais  que a escola não é 

assistencialista que a criança precisa e é direito dela. 
 
Aluna C: 
Olha o desafio para mim, eu acho que vai ser uma coisa muito difícil para eu 

trabalhar embora eu saiba que isso possa acontecer é de trabalhar com as crianças 

de inclusão, não que eu tenha preconceito, mas eu tenho muito dificuldade de 

trabalhar com ela, porque eu olho para a criança e eu não aceito, sei que preciso 

superar isto, toda vez que eu vou pegar uma sala eu penso será que tem alguma 

criança de inclusão. E o sucesso eu acho que é gradativo com a criança, são os 

valores que eles aprendem como usar o cinto de segurança, quer dizer é 

conscientização. 
 
Aluna D: 

Minha realização profissional é o prazer de dar aula e o meu maior desafio é 

melhorar cada vez mais, principalmente o jeito de ensinar e cuidar cada vez mais 
das crianças menores. 
 

 

III � PERCEPÇÕES SOBRE AS  TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 

3.1 Como você se relaciona com NTICs � antes e depois do curso � e se você já 

fazia uso delas nas suas aulas? Se sim, quais e como? 
 
Aluna A: 

Para mim foi um progresso quando eu fiz a inscrição para o curso de pedagogia EaD 

e eu na parte digital não sabia bem não, eu até entrei em um curso de informática 

para me aprofundar mais, fiquei 6 meses, o temor foi esse, será que eu vou 

conseguir, eu sou sabia o básico, mas a instituição explicou tudo muito bem, CD-
room, explicando cada passo, e então eu vi que era muito simples. 
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Aluna B: 

Antes do curso EaD eu só via e-mail, ai resolvi fazer um curso de informática a 

distância aprendi muita coisa. Quando comecei o curso de pedagogia e comecei a 

pesquisar na Internet, ler textos fui tendo muito mais desenvoltura e hoje não tenho 

medo de mais nada. 
 
Aluna C: 

Eu nunca usei tecnologias com as crianças até hoje, por exemplo, a criança chega 

para mim e fala � profa. o seu celular tem jogo, que jogo que tem � então quer dizer 

está muito além da amarelinha, então esta criança vai ter que me explicar como 

funciona o jogo do meu celular, eu dou aula para crianças de 4 anos, já no ensino 

fundamental II, a outra escola que eu trabalha também da rede municipal, ao 

contrário desta, tem um ótimo laboratório de informática, então os alunos tinham a 

oportunidade de utilizar a Internet, os sites de pesquisa. 
Para mim, antes do curso eu não tinha e-mail, então para mim, é assim, casa de 

ferreiro espeto de pau, meu marido é analista de sistemas, então eu não precisava 

sempre eu pedia tudo para ele, eu era acomodada então eu resolvi encarar e me 
virar, então agora eu utilizo muito mais. 
 

Aluna D: 

Nunca tive problemas com as tecnologias, fiz curso de informática, uso muito a 

Internet, mas na escola onde trabalho não tem computador. 
 

 

IV � EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 

4.1 De que forma o curso de pedagogia  a distância, como uma nova possibilidade e 

alternativa, pode contribuir e incrementar o seu desenvolvimento profissional? 

 

 

Aluna A: 

De todas as maneiras, porque me fez repensar minha prática pedagógica, quando 

eu vi lá desde o início como a pré-escola, o caminho que ela percorreu para ser 
considerada parte integrante da educação básica, então eu vi como nós estamos ali, 

o papel tão importante que estamos cumprindo nesse meio, então veio assim me 

fazer refletir mesmo, na parte que estudamos agora é alfabetização, eu já dei aula 

no fundamental no estado, então também contribuiu muito. 
 
Aluna B: 

Eu já tinha a prática, já leciono há 7 anos, agora estou buscando a teoria e me sinto 

muito valorizada, pessoal e profissionalmente. 
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Aluna C: 

Para mim vir para o curso foi uma novidade, quando eu vim aqui fazer a matrícula eu 

disse que já tinha uma licenciatura e se eu podia eliminar matérias, elas disseram 

não, aqui é por módulos, então para mim já foi uma surpresa, então eu acho que o 

fato de ser por módulos é muito mais produtivo do que matérias isoladas, porque 

você juntando todas as matérias em um módulo e você aproveita mais é gratificante. 

O tempo que eu tenho para estudar eu pego aqui como base, eu tenho que me 
aprofundar, então eu pego as atividades enviadas durante a semana eu tenho que 
arrumar uma ou duas horas para estudar por dias, ler os textos indicados, se não 

também ninguém consegue nada, dependi mais de mim do que da faculdade. 
 
Aluna D: 

Eu penso que o curso presencial é melhor, porque você vai todos os dias, tira as 

dúvidas. No curso a distância eu tenho que buscar tudo, pesquisar muito, tudo 

depende de mim o esforço maior é meu, estudo em casa, me dedico para 

acompanhar. 
 

 

4.2 A educação a distância é uma modalidade que possibilita o processo de ensino-

aprendizagem independentemente do tempo e do espaço. Com este curso você 

adquiriu mais autonomia e disciplina nos seus estudos? 

 

 

Aluna A: 

Ah sim, com certeza,  eu já escolhi EaD por este motivo, eu sou uma pessoa que 

gosta de se concentrar, não consigo fazer as coisa no barulho, com muita gente 

falando, eu sempre fui assim disciplinada, para prestar concurso eu comprava 
aquelas apostilas e lia grifava, e no curso eu faço assim também, tanto que as 

pessoas me perguntam será que eu vou dar bem no curso a distância, e eu sempre 

digo se tiver organização e disciplina vai. 
 
Aluna B: 

Sim, colaborou muito, porque eu tenho que ter disciplina, tenho que buscar o 
conhecimento, pesquiso o tempo todo na Internet, eu vejo que vou me 
aperfeiçoando. 
 
Aluna C: 

Mais autonomia e mais disciplina, eu acho que eu encaro com mais facilidade do 
que aquele que nunca fez nenhuma faculdade e por estar dando aula também, 

porque eu tenho os cursos de formação, alguma coisa que eu vejo aqui eu já vi na 

formação, então acaba facilitando para mim, que vem para a Faculdade esperando 

só o que a Faculdade passa não vai conseguir, vai ser assim, eu vou me formar e 

vou ficar perdida. 
 
Aluna D: 

Sim, porque exige muito de mim, me dedico, busco mais conhecimento. 
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4.3 Até que ponto este programa de formação continuada, sua proposta e currículo, 

colabora com suas reflexões e  provocam mudanças nas suas práticas escolares? 

 

 

Aluna A: 

Para mim foi importante, porque eu já fiz o magistério há muito tempo, eu estava 

fazendo uma formação continuada na escola, com HTPC, mas nessa questão me 

ajudou a ver as coisas de outro modo. Meu professor de filosofia, o Danilo, ela dava 
aula muito envolvido mesmo, ele fazia até teatro, ele fazia a gente perceber que 

diferentes culturas têm pontos de vistas diferentes e isto me fez pensar muito minha 
prática. 
 
Aluna B: 

Mudou minha forma de agir com os alunos, a disciplina letramento, por exemplo, eu 
percebi como brincar é necessário para o desenvolvimento da criança, antes eu me 

questionava até que ponto eu podia brincar com as crianças, hoje eu vejo a 

importância do brincar. 
 
Aluna C: 

Olha eu mudei bastante, a minha forma de pensar, hoje eu sou uma pessoa 
analítica, eu paro para analisar as coisas, no primeiro semestre nas aulas de filosofia 

do Prof. Wesley, me fizeram parar assim para eu refletir e analisar muita coisa, 
principalmente nas minhas atitudes na sala de aula, eu sou apaixonada pelas aulas 
da Profa. Silvia Perrone, é assim, você pára para pensar, você tem a prática e não 

pára para pensar, agora eu tenho um outro olhar, olhar muda. 
 
Aluna D: 

Eu comecei primeiro com a prática, e agora estou estudando a teoria e pretendo 

aliar a prática com a teoria. 
 

 

4.4 Saliente os pontos positivos provenientes desta modalidade de curso na 

formação continuada do educador, ou possíveis alterações que seriam desejáveis 

para sua formação? 

 

 

Aluna A: 

Os pontos positivos eu acho que é a questão do tempo, porque o conteúdo é o 

mesmo da presencial, só que a questão é, eu não preciso pegar ônibus e sair de 

casa todos os dias, então eu organizo a leitura, para cuidar da minha filha, enquanto 

eu estou cozinhando o feijão, eu estou aproveitando o computador, e isto eu não 

faria de outra forma,  a questão financeira também pesou. 
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Aluna B: 

Um ponto positivo é a disponibilidade de horário, em casa posso rever a tele-aula, às 

vezes eu assisto aqui no pólo e não entendo algumas coisas, chego em casa e vejo 

novamente, tiro as dúvidas com os colegas e com o tutor, trabalhamos muito em 

grupo um ajuda o outro. 
Um problema que eu vejo é na infra-estrutura, os laboratórios são muito lotados e 

não tem computador para todos. 
A única coisa que eu colocaria é que as salas de aula, os laboratórios, deveriam ser 

mais amplos, para propiciar as reuniões de grupo, a gente tem fazer um esforço 

muito grande para se reunir. 
Minha relação com o tutor é muito boa, nós colocamos as dúvidas ali no meio da 

tele-aula e ela já manda a resposta na hora, se possível o próprio professor manda a 

resposta. 
 
Aluna C: 

É todo curso no começo é assim, o próprio nome já diz, a modalidade é a distância, 

não adianta você chegar lá pensando em encontrar com o professor, é uma coisa 

impessoal, não tem aquela coisa do professor olhar na sua cara e falar � hoje você 

não está boa -  não tem você tem que enviar seus trabalhos e passar o seu jeito de 
ser através da máquina, então o professor te imagina de uma forma e eu imagino 

como é este professor sua vida, a gente usa muito a imaginação. A minha relação 

com o professor tutor é muito tranqüila, no começo eu pensava como vou mandar 
uma mensagem para estas pessoas, se ela não sabe nem quem eu sou, então você 

também precisa ser clara no que você quer, quanto ao feedback que  eles dão para 

a gente é importante, é a modernidade não tem como a gente escapar disso, porque 

quanto mais o tempo passa, menos tempo a gente tem.  
Eu acho que faltam esclarecimentos assim, detalhes, por exemplo,  agora eu mandei 
uma mensagem para ele, porque tem as atividades complementares, então nós 

temos o monitor na classe, então nós vamos tirar dúvidas e ela diz eu não sei, 

manda mensagem para o tutor, então às vezes fica vago, eu acho que em algumas 

coisas eu estou perdendo tempo, então são esclarecimentos, não são problemas, 

são esclarecimentos, porque quando você está num curso presencial, procura as 
pessoas e já esclarece suas dúvidas na hora. 
 
Aluna D: 

Tenho muita disciplina, estudo pelo menos uma hora todo dia, queria ter mais 
contato com o professor autor, às vezes mando mensagem e demora para vir as 

respostas. 
Agora nós estamos  fazendo trabalhos em grupos e muita pesquisa, no primeiro 
semestre do curso nós tínhamos algumas atividades que valiam nota, a gente 

respondia e depois conferia os erros e acertos pelo gabarito, agora não é só 

trabalho, eu sinto falta destas atividades. 
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4.5 Qual era a sua percepção de EaD antes do seu curso? E hoje? 

 

 

Aluna A: 

Como mencionei antes minha maior resistência era quanto a parte de tecnologia eu 

me assustava um pouco porque eu não dominava, nunca tinha tempo de sentar no 

computador, até porque eu sempre gostei muito de escrever, e agora no grupo eu 
sempre faço os rascunhos e outra fica mais na digitação, mas minha percepção 

mudou e melhorou muito, eu digitalizo, scaneio, até as capas de trabalho eu 

digitalizo, visito bibliotecas virtuais, vejo os filmes que os professores indicam e que 
estão no youtube, então eu agradeço a EaD. 
Nós trabalhamos muito em grupo, então quando a gente se afina com o grupo, um 

grupo todo comprometido, todo mundo lê, faz síntese, como não é possível por 

conta do tempo uma ir na casa da outra, então nós trocamos por e-mail, e nos 
relacionamos muito bem. 
 
Aluna B: 

Bom, há algum tempo atrás eu achava impossível, fazer um curso a distância, não 

acreditava, mas com o surgimento e a evolução das novas tecnologias, parece que 

tudo se tornou possível até aprender a distância, e eu acredito que a tendência é 

ficar cada vez melhor. 
 
Aluna C: 

Eu achava que era uma coisa maçante, eu imaginava assim, eu vou lá o Prof. Vai 

falar vários temas no mesmo dia, então eu imaginava uma aula pautada por 

matérias, então hoje eu vou ter uma aula de filosofia e sociologia e vão me encher 

de trabalho para eu fazer e aí eu tinha que dar conta destes trabalhos na semana, e 

não é maçante, você quer aprender você aprende. 

A minha procura por EaD foi por uma questão de tempo, para eu não me ausentar 

muito de casa. 
 
Aluna D: 

Quando eu procurei o curso EaD a questão foi o tempo, mas eu mesmo não 

acreditava muito, como um curso só uma vez por semana poderia me ensinar 

alguma coisa, mas agora eu vejo quanta coisa eu aprendi através de minha 

disciplina. Hoje eu acho muito bom principalmente porque eu estou muito 
disciplinada para estudar e me sinto muito envolvida no curso. 
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ANEXO VI 
 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA DOCENTE A 

 

 

Hoje é dia 11 de novembro de 2009 estou conversando com a professora (...), 
gostaria de esclarecer  que o objetivo desta pesquisa é problematizar a formação 

docente no curso de pedagogia nas modalidades presencial e a distância. 
 
 
1 Gostaria que a senhora contasse sua trajetória profissional dentro e fora da 
Universidade Metodista? 
 
....... trabalhando em  programas de capacitação pelo estado inteiro, atuei em muitos 

estados da Federação, sempre pensando numa política de  melhoria de ensino, eu 

também comecei minha carreira no ensino superior como professora na PUC na 
área de pedagogia depois não deu mais para continuar lá, eu precisei sair e retomei 

minha carreira dando aula na pedagogia e no mestrado aqui...., eu acho que no 
fundo eu tenho uma inserção muito maior na rede pública de ensino, muito maior 

com a rede na carreia do magistério, do que na própria universidade, na carreia de 

mestrado eu estou fazendo 10 anos e considero que estou ainda aprendendo a ser 
pesquisadora. 
 
 
Percepções no ensino presencial e a distância 

 
 
2 Em que aspectos o curso de formação de professores na modalidade EaD se 

diferencia do curso na modalidade presencial? 
 
Que ambos são meios através dos quais você exerce a docência você trabalha a 

educação eu acho que no ensino presencial você tem algumas vantagens e algumas 

desvantagens eu considero a mesma coisa na EAD, no presencial destaca-se o fato 
de você estar olhando olho no olho do aluno, está até percebendo sua distração, 

como ele se desliga, sua atenção, seu envolvimento, por outro lado na EAD, a 

riqueza da tecnologia permite que você envolva diferentes linguagens e atue, você 

também pode fazer no presencial, mais na EAD exige-se que você parta pra utilizar 

esse tecnologia, que eu acho que no moderno tem um chamativo especial para os 
alunos que de alguma forma estão sempre vidrados na telinha. 
 
 
3 Os recursos interativos como ferramentas pedagógicas para o ensino a distância 

(fórum, chat, lista e mural) são suficientes para intermediar uma aula? 
 
 
Olha, eu tenho gostado muito, principalmente do fórum, eu tenho explorado muito o 

fórum, eu vejo que os alunos têm respondido, os grupos de trabalho, tem respondido 
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com muita riqueza e tudo que eu procuro explorar, eu entendo que o fórum precisa 

ser usado, na hora que você consegue formular a proposta de inteligência 

desafiadora, é possível também você ter respostas também a altura, então eu acho 

que tudo implica no seu tipo de elaboração na problematizarão que você consiga por 

e os recursos que você saiba usar adequadamente, de todos aqui o que eu mais uso 

é o fórum e gosto muito. 
 
 
4 De que forma a Sra. considera que a metodologia de ensino a distância  altera a 

condição de ensinar levando em conta a relação entre tecnologia, educação, 

processo ensino aprendizagem e ação docente, num determinado tempo e espaço? 
 
Olha, para mim ela exigiu que eu fizesse uma reflexão forte a respeito de como 

utilizar recursos que na sala de aula você comodamente com sua prática você passa 

a usar a exposição, e eu acho que exige uma diferenciação no sentido de explorar 

as potencialidades que tem, o que não significa também que você não deva e não 

possa fazer na sala de aula, então na minha reflexão o ensino a distância desfia um 

pouco agente a se desacomodar, por eu acho que você sabendo que você tem 

alguém na frente marcando horário, uma câmera te barrando, você fazendo isso ao 

vivo porque eu tenho impressão que quando é gravado você  também se erra 

desmancha e tal, mas ao vivo você se desafia a usar adequadamente o tempo e 

enriquecer esse tempo e concentrar nesse tempo a maior possibilidade didática, a 

maior possibilidade de uso de recursos didáticos. 
 
 
5 Uma das críticas à modalidade a distância é que os alunos têm pouca convivência 

universitária, o que pode influenciar no momento do exercício de sua profissão. 

Como a Senhora  avalia isso? 
 
Eu entendo que se ele fizer sozinho isso influência um pouco, porque eu acho que a 

troca de idéia a questão do coletivo para mim é uma questão muito importante eu 

acho mais importante do que a relação face a face, o contato entre os alunos, entre 

os pares, agora no projeto da Metodista isso é contemplando por que a gente dá 

aula apara o grupo que está reunido, os trabalhos são coletivos a gente faz 

propostas todas coletivas aos alunos, as pessoas podem dizer ah...mas ai você não 

controla se todos participam, mas no presencial você também não controla, isso é 

uma coisa que nem sei se é importante controlar no processo de trabalho as 

pessoas vão dando o que pode e vão aprendendo uns com os outros, então o 

coletivo pra mim parece ser fundamental. 
A educação a distância do meu ponto de vista deve contemplar como a Metodista 
um trabalho com os grupos. 
 
 
6 Transferimos para os cursos a distância as concepções pedagógicas das aulas 

presenciais? 
 
Com certeza, dá para você usar, e eu acho que ao contrário também acontece, 

depois que eu comecei a dar aula a distância eu comecei a usar algumas estratégias 

que eu criei no processo a distância para o presencial, foram bem enriquecedoras os 

alunos gostaram, eu tinha uma prática assim com uma turma que eu dava a mesma 
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disciplina que foi gestão democrática, discuti com eles inclusive o trabalho que eu fiz 

no EaD e eles gostaram muito, eu achei interessante a experiência. 
 
 
7 O que qualifica um projeto ou programa de formação de professores a distância: a 

utilização das avançadas tecnologias de comunicação digital ou a proposta 

pedagógica do curso? 
 
Eu acho que ambas as coisas, eu não sei usar toda a tecnologia, mas eu pretendo 

aprender com o tempo, agora quanto a proposta pedagógica eu sempre achei 

fundamental, se tem que ter muita clareza no que você propões, ser coerente na 

organização da proposta de ensino com aquilo que você, e deixas  as coisas sempre 

muito claras, eu acho o que amarra realmente é a clareza que a gente consiga dar a 

nossa proposta.  
 
 
8 Que concepção de educação, de currículo está sendo adotada nos programas de 

formação de professores nas modalidades �presencial� e a �distância�?  
 
Olha, eu sou adepta  da pedagogia critica social dos conteúdos e para mim reflete 

também o pensamento Freireano, tentando evitar a leitura da escola bancária, da 

educação bancária, eu acho que você pode  provocar o aluno a se relacionar de 

forma inteligente com os conteúdos e ser critico, a dar sua contribuição a usar sua 

própria palavra a construir  alternativas, então eu acho que essa é a concepção de 

educação que eu acho correta para ambos os casos. 
 
 
9 Considerando seu trabalho pessoal, existe uma articulação  entre sua concepção 

de educação suas opções metodológicas em EaD e o currículo da Instituição? 
 
Com certeza, porque eu tenho inclusive contribuindo na elaboração dos projetos, do 

projeto político pedagógico da ...., nós estamos sempre estado presente nessa 

colaboração,e a gente é coerente a gente reflete tanto na proposta como nos 

debates as posições que a gente tem. 
 
 
10 Há várias críticas pautadas em argumentos de que há uma transposição dos 

critérios de avaliação já utilizados no ensino presencial para a modalidade a 

distância, sem, contudo respeitar as características próprias de que se reveste esta 
modalidade. O Sr.(a) considera que exista algumas especificidades em EaD que nos 
obrigue a pensar a avaliação de outra forma?  
 
Olha, eu sou muito exigente e cuidadosa quando se refere avaliação, para mim a 

avaliação é o nó gordio da educação, eu acho a coisa mais difícil, e eu acho que o 

ensino presencial talvez até o a distância tem super valorizado a questão da 

avaliação que eu acho que é um componente do processo, eu até cheguei a 

escrever um artigo, que eu gostei muito de ter feito, onde eu descobri, eu fiz um 
estudo com o material que os alunos preparam a distância eu descobri uma riqueza 

imensa, porque meu principio de avaliação é procurar o que os alunos tem, não o 

que falta, então nesse sentido eu fui procurar e encontrei muita coisa, avaliação 
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como um componente do processo ensino aprendizagem, não uma avaliação 

obsessiva no sentido de julgar de penalizar e classificar e então eu acho que numa 

abordagem assim eu achei coisas riquíssimas na EaD. 
 
 
11 Podemos pensar um pouco na questão das aprendizagens colaborativas... que  

pode ocorrer tanto nas modalidades presencial e a distância, a Sra. Acredita que na 

modalidade a distância por conta das novas tecnologias isto aconteça com mais 

facilidade ou ainda   na presencial  com os seus sujeitos e conhecendo suas 
singularidades isto possa conduzir a uma aprendizagem mais significativa? 
 
Eu vou ser sincera com você, eu não refleti sobre isso, mas eu tenho achado, por 

exemplo paradigma emergente, eu não sou tão moderna assim, eu acho que a 

educação não deu conta nem das coisas seriíssimas que a gente descobriu no 
século passado, a gente não traz para prática, então eu vejo assim, essa questão 

que você coloca pra mim está dentro da educação, a educação só pode ser 

humanizadora, só pode envolver todas as pessoas, não ela não é um processo de 

educação e a hora que eu entendo e que eu olho isso eu me lembro da questão do 

capitalismo, que é bem contrária da aquilo que é a proposta da educação que a 

gente coopera, que a gente troca é solidária, porque o capitalismo estimula a 

competição, o individualismo,eu acho que isso implica que a educação nade contra 

a corrente, de que de alguma forma ela seja um intelectual orgânico, e o professor e 

o ensino atue como um intelectual orgânico para construir uma nova hegenomia, 

mais humana mais justa,então é assim que eu vejo. 
 
 
12 Comente o seu conceito de educação distância, antes de ministrar as aulas no 

curso de Pedagogia EaD e após sua experiência. 
 
Eu era muito contrária, eu tinha muito medo, tinha muito preconceito e quebraram- 
se todos, a primeira coisa encantadora que eu encontrei foi no trabalho, o primeiro 
laboratório que nós fizemos a pessoa do Marcelo, que é uma pessoa encantadora, 

então ele já quebrou metade dos meus preconceitos e a experiência foi me dando 

mais elementos para eu perceber quanta coisa importante existe. Agora eu tenho 
feito uma reflexão não sei se você vai achar muito ousada, mas eu tenho pensando 

nisso,  a distância ele dimensiona a parte que está ligado com nosso imaginário, 

claro que isso também é possível no presencial, mas eu acho que o fato de você ter 

no seu recurso que você tem no face a face implique que você dê asas para sua 

imaginação e isso suscita mais a criatividade coloca mais a prova nossa criatividade 

então eu tenho achado que é um desafio que tudo o que acontece a distância tem 
uma dimensão imaginativa muito rica, que isso tem que ser explorado porque a sala 

de aula não garante a atenção do aluno, não garante seu envolvimento nem a 

distância é a pessoa em relação a proposta que ela reage de uma forma ou de 

outra, então eu vou ser sincera, eu tenho aprovado muito as estratégias de ensino a 

distância. 
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA DOCENTE B 

 

 

Hoje é dia 02 de dezembro de 2009 estou conversando com a professora (...), 
gostaria de esclarecer  que o objetivo desta pesquisa é problematizar a formação 

docente no curso de pedagogia nas modalidades presencial e a distância. 
 
1. Gostaria que a senhora contasse sua trajetória profissional. 
 
Fiz magistério, comecei no ano de 1982 e desde então tenho trabalhado e vivido 

todo esse processo na educação, logo que entrei no magistério comecei a trabalhar 

como professora em uma escola particular como professora de educação infantil por 

5 anos e 23 anos na Prefeitura Municipal de São Bernardo dos Campos, trabalhando 

principalmente com educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental.  Meus 

últimos doze anos têm sido com trabalhos de formação continuada de professores 

na prefeitura fui PAP � professor de apoio pedagógico, desenvolvi projetos de 

formação de professores dentro de algumas unidades escolares, os últimos dois 

anos como coordenadora e supervisora de algumas creches conveniadas do 
município, então este meu percurso foi com as crianças por muito tempo na sala de 

aula, esta vivência  e lidar com todos os  conflitos foi muito importante para minha 
formação inclusive como professora universitária e depois na formação de 

professores que me dá uma outra dimensão do trabalho educativo e que me foi 

muito preciosa para minhas experiências, articular e gerenciar equipes para construir 

um corpo pedagógico. Meu mestrado é na área de formação de professores e o 

papel da PAP, como se caracteriza este trabalho, como se dá sua legitimação como 

coordenadora. Há dois anos estou atuando nesta Universidade como professora no 

curso de Pedagogia nas modalidades presencial e a distância. 
 
 
Percepções no ensino presencial e a distância 

 
 
2 Em que aspectos o curso de formação de professores na modalidade EaD se 

diferencia do curso na modalidade presencial? 
 
O que na minha visão se diferencia é a interação direta com o aluno, no presencial 
nós temos o aluno ali na nossa frente então as intervenções diretas a participação 

do aluno é mais fluída, as perguntas acabam sendo em maior quantidade as 

propostas de atividades em sala possibilitam a intervenção direta do professor nós 

conseguimos acompanhar, eu diria que é um feedback imediato e na educação a 

distância isto é um pouco mais difícil eu tenho tentado nas minhas aulas criar 

situações de interação em todas elas, na aula atividade tento fazer propostas mais 

interativas peço para que os alunos coloquem no chat  e os professores tutores 

passem este olhar do aluno  a contribuição do aluno para teleaula, mas nem sempre 

isto acontece. Então eu observo que às vezes o problema é técnico, cai o sinal, o 

chat fica fora do ar , às vezes o módulo é apertado e o diretor de estúdio dá ordem 

de encerramento e os professores tutores não conseguiram passar tudo o que veio 

do pólo, então eu penso que a questão da interação é algo que precisa ser melhor 

cuidado na educação a distância. 
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3 Os recursos interativos como ferramentas pedagógicas para o ensino a distância 

(fórum, chat, lista e mural) são suficientes para intermediar uma aula? 
 
Sim, são interessantes, mas nós temos problemas no percurso, temos problemas 

técnicos mesmo, e quando isto acontece, nós temos que rebolar para que a aula 
não se perca, a sorte é que nós temos a semana toda para interagir, então se o 

aluno não consegue mandar a pergunta, ou então a dúvida surge durante a semana 

nos planejamentos semanais, então o aluno manda o e-mail para nós e por e-mail a 
gente acaba resolvendo algumas questões, eu vejo os recursos como fundamentais 

na educação a distância, os recursos tecnológicos são fundamentais sem eles nada  

seria possível, mas eu penso que a relação humana nesses instrumentos é 

fundamental, é o professor que dá o tom ele é o grande maestro nesta orquestra aí a 

concepção a visão que este professor tem é quem vai dar o brilho norteando o 

percurso, então os recursos tecnológicos são importantes mas sem o professor fica 
inviável. 
 
 
4 De que forma a Sra. considera que a metodologia de ensino a distância  altera a 

condição de ensinar levando em conta a relação entre tecnologia, educação, 

processo ensino aprendizagem e ação docente, num determinado tempo e espaço? 
 
Eu não vou dizer que a questão do tempo e espaço altera a condição de ensinar, eu 

tenho uma visão muito positiva da educação a distância, nós temos polos no Brasil 

inteiro, locais tão distantes e a tecnologia possibilitando o trabalho de professores 

tão bem preparados chegando lá, então eu vejo isto com bons olhos, o cuidado a 

minha preocupação  é que a educação a distância não se torne uma educação 

conteudista,  bancária que é o que nós tanto criticamos desde Paulo Freire e o medo 

que isto aconteça agora na educação a distância, porque há uma grande  

possibilidade de isto acontecer, você está lá na sua teleaula você planeja as 

atividades do aluno ele desenvolve, quem lê é o professor tutor então a minha 

grande preocupação é trabalhar ao máximo para que esta modalidade de educação 

não se torne conteudista e transmissiva, instrucional, e depósito e saque, então eu 

mando ler os textos proponho as atividades e saco na próxima aula o que já 

aprenderam é um risco que nós corremos e não é diferente no presencial, então a 
concepção do professor é muito importante em todo este processo. 
 
 
5 Uma das críticas à modalidade a distância é que os alunos têm pouca convivência 

universitária, o que pode influenciar no momento do exercício de sua profissão. 

Como a Senhora  avalia isso? 
 
Olha é fato, os alunos se encontram presencialmente com os colegas uma vez por 

semana e isso dificulta a convivência acadêmica porque nós sabemos o quanto o 

outro a parceria é importante para a construção do conhecimento, o diálogo a troca 

de experiências as diferentes visões diante do mesmo texto do mesmo conteúdo 

trabalhado, porém eu penso e é uma preocupação que sempre eu tenho, as 

propostas de atividades da aula atividade elas precisam ser o mais interativa 
possível, esta é a minha visão do processo, sempre articuladas e ligando professor, 
conteúdo, alunos circulando o máximo de informações está é a minha idéia para 

tentar lidar minimamente com estas questões acadêmicas das parcerias, existem 
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alunos que já são professores, que têm uma vivência rica em sala de aula e 
conseguem até absorver melhor o que está sendo discutido, outros não são da área 

da educação então eu penso que a aula atividade o dia da teleaula é fundamental 

para articular os diferentes conhecimentos e experiências, então existem caminhos. 
 
 
6 Transferimos para os cursos a distância as concepções pedagógicas das aulas 

presenciais? 
 
A concepção está na gente, eu tenho minha visão de mundo de homem de processo 

é a mesma no presencial e a distância, elas permeiam as escolhas no planejamento 
e a forma de intervenção com os alunos então eu não sou diferente no presencial e 

a distância o que existe de diferente são os recursos técnicos, no presencial eu 

estou aqui de corpo e alma e a distância eu estou na teleaula ao vivo, mas ainda 

assim existe uma certa distância, mas a minha visão de homem e de mundo é a 

mesma. 
 
 
7 O que qualifica um projeto ou programa de formação de professores a distância: a 

utilização das avançadas tecnologias de comunicação digital ou a proposta 

pedagógica do curso? 
 
Eu acho que tudo junto, eu acho que a proposta pedagógica é importante ela 

norteia, ilumina os caminhos, ela meio que unifica o coletivo, isto é importante, é 

uma proposta compartilhada por todos e também o aporte tecnológico, não dá para 

fazer educação a distância sem um aporte tecnológico ou  um aporte falho com 

baixa qualidade, o que vai qualificar a qualidade da educação a distância é o 

casamento da proposta pedagógica, das condições do pólo isto é muito importante, 

os alunos ficam angustiados, às vezes falta o áudio, ou problemas com o chat,  

então nós sabemos como o tecnológico acaba influenciando na qualidade da aula e 

do curso. Então eu acho fundamental, o tecnológico a proposta pedagógica, a 

tutoria, os técnicos que ajudam os professores a desenvolverem uma linguagem 
mais contemporânea mais dinâmica,  é isto que qualifica um curso. 
 
 
8 Que concepção de educação, de currículo está sendo adotada nos programas de 

formação de professores nas modalidades �presencial� e a �distância�?  
 
Aqui na Universidade é a mesma porque o projeto pedagógico é o mesmo tanto no 

presencial como a distância, é um projeto onde o sujeito é o construtor do seu saber 

e o professor é o mediador deste processo é um currículo que busca desenvolver a 

autonomia, e agora eu faço um parênteses, na modalidade a distância o aluno 

precisa ser autônomo se ele depende do outro ele não vai conseguir �sobreviver à 

modalidade�, ela vai exigir  autonomia  no aprender a aprender na pesquisa a 

pesquisa é um outro elemento que a Universidade tem estimulado bastante então 

essa é a nossa concepção de resgate do ser humano de combate àquela educação 

livresca, bancária, o nosso projeto busca um sujeito completo autônomo e o 

professor  e toda proposta pedagógica está focada neste trabalho. 
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9 Considerando seu trabalho pessoal,  existe uma articulação  entre sua concepção 

de educação suas opções metodológicas em EaD e o currículo da Instituição? 
 
Sim com certeza, a minha concepção pessoal é muito afinada com a concepção do 

projeto pedagógico da instituição, tanto que agora na revisão eu participei 

efetivamente da reelaboração e eu comungo com toda a proposta pedagógica eu 
acredito nisso, que o sujeito constrói o conhecimento que o professor é o mediador 

deste processo e que nós precisamos mudar a imagem da educação e temos uma 

responsabilidade direta nisso, então como professora formadora de professores 

nosso projeto trás isto de uma forma muito forte e eu pessoalmente acredito muito 
nisso. 
 
 
10 Há várias críticas pautadas em argumentos de que há uma transposição dos 

critérios de avaliação já utilizados no ensino presencial para a modalidade a 

distância, sem, contudo respeitar as características próprias de que se reveste esta 

modalidade.  O Sr.(a) considera que exista algumas especificidades em EaD que 
nos obrigue a pensar a avaliação de outra forma?  
 
Eu penso que sim, nossa avaliação tanto no presencial como a distância é nosso 

calcanhar de Aquiles, tanto no presencial como a distância, nós estamos sempre 

refletindo sobre ela reorganizando e penso sim que a avaliação na educação a 

distância deve ter algumas especificidades por vários motivos, primeiro nós não 

estamos tendo aquela intervenção diária e direta que nós temos com os alunos, 

então os alunos no presencial a gente conhece pelo olhar pelo nível de participação 

na aula, você consegue focar o sujeito, na educação a distância isto fica um pouco 

mais difícil, porque o professor não vê o aluno, o tutor não vê o aluno, o tutor ainda 

tem um contato muito maior com o aluno do que o professor temático, mas é muito 
mais difícil acompanhar o processo de aprendizagem a distância do que no 

presencial, um outro aspecto que dificulta o acompanhamento direto do 
desenvolvimento do aluno é a quantidade de alunos então nós temos em cada 

período 500, 8000 no curso todo 2.000 alunos, então olha a dimensão, a quantidade 

de alunos que nós temos para um grupo exíguo de funcionários, então as avaliações 

a distância elas precisam ser cuidadas no sentido de acompanhar o processo e dar 

condições ao professor tutor de corrigir avaliar, mas ainda eu vejo uma certa 
distância na avaliação processual a distância.  
 
 
11 Comente o seu conceito de educação distância, antes de ministrar as aulas no 

curso de Pedagogia EaD e após sua experiência. 
 
Eu tinha muito preconceito de senso comum, se presencialmente a educação está 

comprometida imagine a distância, o aluno vai levar o trabalho na valsa, um trabalho 

superficial, eu tinha toda uma crítica a modalidade a distância, e também pensando 

no lado humano é máquina e aluno onde está o professor neste processo, o ano 
passado quando eu comecei a trabalhar, fiz o curso em julho e em agosto eu 
comecei a dar aula, agora vejo o trabalho de outra forma, vejo que é um trabalho 

sistemático, bem amarrado, com embasamento teórico, sério, existe toda uma 

preocupação na qualificação de cada aula, a nossa aula passa na mão de várias 

pessoas, desde a coordenação até o apoio técnico, para verificar se a linguagem 
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está adequada, então eu fui desconstruindo esta idéia preconceituosa que eu tinha 

em relação a educação a distância, eu preciso deixar isto marcado, eu não penso 

que ela está perfeita, pronta e acabada, não está, mas nós estamos aprendendo a 

fazer educação a distância, refletindo sobre este processo o que está dando certo 

onde precisamos melhorar, então estamos fazendo este movimento reflexivo 
durante todo o trabalho. 
 
 
12 Podemos pensar um pouco na questão das aprendizagens colaborativas... que  

pode ocorrer tanto nas modalidades presencial e a distância, a Sra. Acredita que na 

modalidade a distância por conta das novas tecnologias isto aconteça com mais 
facilidade ou ainda na presencial com os seus sujeitos e conhecendo suas 
singularidades isto possa conduzir a uma aprendizagem mais significativa? 
 
Eu penso que isto é fundamental, o professor acompanhando de perto este 
desempenho, o movimento o olhar do aluno, eu considero que isto presencialmente 
pode ser mais fácil, e o que vai tornar isto possível é a concepção do professor se o 

professor não vê sentido nisso, alguns professore dizem eu dei minha aula se o 
aluno não aprendeu o problema é dele é porque estava desatento, porque faltou, 

portanto a concepção do professor é fundamental neste processo, a distância é a 

mesma coisa, então como é possível quando o aluno manda um e-mail para o 
professor ela não pode ficar sem uma resposta, nos fóruns que nós abrimos na 

teleaula, são caminhos dessa participação para essa intervenção direta, mas o 

professor pode dar um toque pessoal, chamar o aluno pelo nome e fazer 
considerações do tipo foi muito interessante sua participação, contribuir com ela 

ampliar esta visão, nós temos caminhos, temos meios, mas estamos aprendendo a 

lidar com eles, porque o que pega é a quantidade de retornos que temos dos alunos, 

quando abrimos um fórum por exemplo imagine na dimensão Brasil tudo aquilo que 
chega o nosso conflito está em como vamos conseguir responder todas as 

questões, como vamos acolher e mostrar que sua participação foi importante, mas 

se ele manda em um fórum e não obtém resposta manda no outro e também não, 

então ele não manda mais e cria um certo afastamento, então os chats os fóruns 

são canais de intervenção direta, agora isto não é fácil,  já aconteceu de eu dar a 

teleaula na quarta-feira e só consegui responder as perguntas no sábado, e  fiquei o 

dia inteiro e não consegui dar todas as respostas, então são questões que a 

educação a distância está tendo que pensar e temos que aprimorar isto, se existe 

um canal de relação entre o professor e o aluno é no momento do fórum ou do chat 

então eu penso que é um trabalho que precisa ser cuidado. Nós temos o breeze por 
exemplo onde o aluno ouve a voz do professor, no breeze eu faço um apanhado 

geral de tudo que apareceu no fórum e coloco eu particularmente não gosto muito, 

eu prefiro a relação direta com o aluno, vou chamar pelo aluno, fazer uma análise 

daquilo que ele colocou minha contribuição, eu vejo que a interação está ai. 
 
 
 
 
 
 
 
 



178 

 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 
 
C179f 

Cardoso, Ana Lucia  
      Formação docente e ensino superior a distância: transição 

paradigmática e os impactos e contribuições das tecnologias de 

informação e comunicação / Ana Lucia Cardoso. 2010. 
        177 f. 
 
      Dissertação (mestrado em Educação) --Faculdade de 
Humanidades e Direito da Universidade Metodista de São 

Paulo, São Bernardo do Campo, 2010.         
      Orientação: Norinês Panicacci Bahia 
                       
      1. Professores - Formação profissional    2. Tecnologia 

educacional    3. Tecnologia da informação e da comunicação 
4. Ensino a distância   I. Título. 
 
                                                                                CDD 374.012 

 


