
0 
 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
DOUTORADO  

 

 

 

 

ALDA MENDES BAFFA 

 

 

 

 

AS  REPRESENTAÇÕES  DE  ALUNOS  DE  UM  CURSO DE 

PEDAGOGIA A DISTÂNCIA SOBRE LINGUAGEM DOCENTE 

E DIALOGICIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo 

2016 

 



1 
 

ALDA MENDES BAFFA 

 

 

 

 

 

 

 

AS  REPRESENTAÇÕES  DE  ALUNOS  DE  UM  CURSO DE 

PEDAGOGIA A DISTÂNCIA SOBRE LINGUAGEM DOCENTE 

E DIALOGICIDADE 

 

 

 

 

Tese apresentada como exigência parcial do 
Programa de Pós-Graduação em Educação, da 
Universidade Metodista de São Paulo, para a 
obtenção do título de Doutora em Educação, 
sob a orientação da Profª Drª Norinês Panicacci 
Bahia. 
 
Linha de Pesquisa: Formação de Educadores 

 

 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo 

2016 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FICHA CATALOGRÁFICA 
 

B145r Baffa, Alda Mendes 

      As representações de alunos de um curso de pedagogia a 

distância sobre linguagem docente e dialogicidade / Alda Mendes 

Baffa. 2016. 

      172 p. 

 

      Tese (Doutorado em Educação) – Escola de Comunicação, 

Educação e Humanidades da Universidade Metodista de São Paulo, 

São Bernardo do Campo, 2016.         

      Orientação: Norinês Panicacci Bahia. 

 
1. Formação de professores   2. Educação a distância   3.  

Professores – Formação profissional  4. Linguagem docente  5. 

Dialogicidade  I. Título. 

CDD 374.012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

A tese de doutorado intitulada “As representações de alunos de um curso de 

pedagogia a distância sobre linguagem docente e dialogicidade”, elaborada 

por Alda Mendes Baffa , foi apresentada e aprovada em 29 de novembro de 2016, 

perante banca examinadora composta por Profª Drª Norinês Panicacci Bahia 

(UMESP), Profª Drª Adriana Barroso Azevedo (UMESP), Prof. Dr. Roger 

Marchesini de Quadros Souza (UMESP), Prof. Dr. João Cardoso Palma Filho 

(UNESP) e Profª Drª Marilena Aparecida de Souza Rosalen (UNIFESP). 

 

 

 

 

 

 

 

Profª. Drª. Norinês Panicacci Bahia 

Orientadora e Presidente da Banca Examinadora 

 

 

 

 

 

 

Profª. Drª. Roseli Fischmann 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

 

 

 

 

 

Programa: Pós-Graduação em Educação 

Área de Concentração: Educação 

Linha de Pesquisa: Formação de Educadores 

 

 

 

  

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A você, Pitucha Victória e aos seus 

semelhantes, pelo amor sincero, pela ausência de sua 

companhia, que me faz tanta falta. 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

À Profª. Drª. Norinês Panicacci Bahia, pela seriedade, pela dedicação e 

eficiência na orientação desta tese. 

À Profª. Drª. Adriana Barroso de Azevedo, por todo auxílio prestado, bem 

como a todos os professores do Doutorado em Educação da Universidade Metodista 

de São Paulo, que me possibilitaram uma compreensão mais aprofundada na e 

sobre a pesquisa. 

Ao Prof. Dr. Jean Lauand e à Profª. Drª. Maria Leila Alves, pelo acolhimento 

do abraço. 

Aos (às) Docentes participantes das Bancas de Qualificação e de Defesa – 

Profª Drª Adriana Barroso de Azevedo (UMESP), Prof. Dr. Roger Marchesini de 

Quadros Souza (UMESP), Prof. Dr. João Cardoso Palma Filho (UNESP) e Profª Drª 

Marilena Aparecida de Souza Rosalen (UNIFESP), pelas valiosas contribuições para 

a finalização deste trabalho. 

À Profª Alexandra Ferreira Marques, coordenadora do Polo de Mauá da 

instituição investigada, pela recepção carinhosa desta pesquisadora, bem como às 

professoras monitoras presenciais, pela abertura que nos deram para aplicação do 

instrumento da pesquisa. Agradecimento especial aos alunos sujeitos desta tese. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 

pela concessão da bolsa de estudo. 

Ao Prof. Dr. Wanderley Geraldi, pelo GEB – Grupo de Estudos Bakhtinianos. 

Ao Alfredo (esposo), às filhas Andréa e Adriana Maria, por todo apoio durante 

os quatro anos de dedicação exclusiva ao doutorado. 

Ao meu neto Gabriel António, simplesmente por existir. 

Ao Dr. Ricardo Souza, dedicado, amigo e competente. 

Ao Dr. André Dedomênico, meu terapeuta, pela dedicação e estímulo no 

nosso caminho na academia. 

 



6 
 

À Nora Augusta, por toda colaboração. 

À Priscila Wagna Vieira Roger, secretária do nosso curso, pela paciência e 

dedicação no atendimento. 

Aos primos da família Mendes e Asdurian, pelo afeto e amizade. 

Ao Prof. Eder Reis, pela dedicação amorosa nas aulas de francês. 

À Profª Luciana, minha “personal trainner”, pela competência e compreensão 

nas minhas ausências das aulas.  

À amiga Giane, por toda dedicação. 

A Você, Dr. Cláudio (veterinário), pelo amor e dedicação para aqueles que 

pouco pedem e muito nos dão. 

  

 



7 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecimento Especial 
 

 

A Deus, pelos meus cinquenta anos de 

magistério (1966 – 2016). Aos meus mestres e alunos, com os 

quais aprendo todos os dias! 

 

  

 



8 
 

RESUMO 

O presente trabalho realizou uma investigação que priorizou o desvelamento das 
representações de alunos, de um curso de Pedagogia a distância, sobre linguagem 
docente e dialogicidade. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, 
especificamente, um estudo de caso envolvendo 17 alunos do último ano (8º 
semestre) de um curso de Pedagogia a distância, de uma instituição de ensino 
superior, particular, localizada na região do Grande ABC paulista. A questão 
norteadora da investigação foi: Qual o conhecimento que os alunos do curso de 
Pedagogia a distância têm sobre linguagem docente, dialogicidade e sua 
importância para a construção do conhecimento? A hipótese parte do pressuposto 
de que os estudos e a formação em EAD trazem uma nova modalidade de docência 
reflexiva e decisória, porém, o desenvolvimento e importância atribuídos à 
linguagem docente vêm, não só do curso de Pedagogia em EAD, mas também de 
outras experiências dos sujeitos que estão em formação. O objetivo foi o de 
investigar e refletir sobre as representações dos alunos acerca da formação que 
estão recebendo em interface com a linguagem/dialogicidade. Para a coleta de 
dados foi aplicado um questionário – com questões abertas e questões fechadas – 
para o desvelamento do perfil e das representações acerca da questão norteadora 
da investigação e, a análise destes dados, teve como referência Franco (2003) e 
Szymanski (2010) para a metodologia de análise de conteúdo. O referencial teórico 
que embasou a pesquisa contou com autores que nos auxiliaram a produzir 
reflexões sobre linguagem, constituição do sujeito e a importância da linguagem na 
construção do conhecimento, como Bakhtin (1999 e 2000), Geraldi (1997) e Orlandi 
(1997). Para a recuperação do histórico e discussões sobre do curso de Pedagogia 
presencial e a distância selecionamos alguns autores como Gatti e Barretto (2009); 
para a crise das licenciaturas e identidade docente, Gatti e Barretto (2008 e 2010); 
para pesquisarmos as políticas públicas de formação, valorização e incentivo à 
carreira docente, Brzenzinski (2013), Tardiff e Lessard (2014), e fomos buscar em 
Nóvoa (1992) e Libâneo (2002) as ideias de profissionalidade, profissionalização e 
profissionalismo; em Saviani (2012) um estudo crítico sobre as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia. Em Bahia e Duran (2009) buscamos 
reflexões sobre a formação de professores em cursos a distância; em Bahia (2014) 
estudos sobre a formação inicial de professores a distância, e em Azevedo (2013) a 
aprendizagem e a linguagem na Educação a Distância.  Os resultados da pesquisa 
apontam para a grande importância, dada pelos alunos do curso de Pedagogia a 
distância, à linguagem, seu desenvolvimento dialógico e interlocutivo, sua 
importância na construção do conhecimento e no desenvolvimento da interação 
entre os interlocutores na Educação a Distância e a contribuição desta para a 
construção de um novo discurso educacional, porém, no que se refere à 
dialogicidade, a linguagem dialógica fica um pouco prejudicada, pois a interação é 
pequena (embora exista), e a falta de debates em tempo real compromete a 
construção de um diálogo mais efetivo. 

Palavras-chave: Formação de Professores; Educação a Distância; Linguagem 
Docente; Dialogicidade. 
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ABSTRACT 

This paper conducted an investigation which prioritized the unveiling of 
representations of students of a pedagogy distance learning course on teaching and 
dialogical language. This is a qualitative research that conducted a case study 
involving 17 students from last year (8th semester) of a pedagogy course the 
distance, a higher education institution, private, located in the Greater ABC region. 
The guiding research question was: What is the knowledge that the students of the 
Faculty of Education at a distance have on teaching language, dialogical and its 
importance for the construction of knowledge? The hypothesis assumes that the 
studies and training in ODL bring a new type of reflective and operative teaching, but 
the development and importance attributed to the teaching language come not only 
from the Faculty of Education in distance education, but also other experiences 
subjects who are in training. The purpose was to investigate and reflect on the 
representations of students about the training they are receiving interface with 
language/dialogicity. To collect data, a questionnaire was applied – with open 
questions and closed questions – to the profile disclosure and representations about 
the guiding question of research and analysis of these data was to reference Franco 
(2003) and Szymanski (2010) for the methodology of content analysis. The 
theoretical framework that based the research included authors who helped us 
produce reflections on language, constitution of the subject and the importance of 
language in the construction of knowledge, as Bakhtin (1999 and 2000), Geraldi 
(1997) and Orlandi (1997). For the recovery of historical and discussions on the 
classroom pedagogy course and distance, we selected some authors as Gatti and 
Barretto (2009); to the crisis of degrees and teaching identity, Gatti and Barretto 
(2008 and 2010); to research the public policies of training, recovery and 
encouraging teaching career, Brzenzinski (2013), Tardiff and Lessard (2014), and we 
seek in Nóvoa (1992) and Libâneo (2002) the professionalism of ideas, 
professionalization and professionalism; in Saviani (2012) a critical study of the 
National Curriculum Guidelines for Education Course. In Bahia and Duran (2009) we 
seek reflections on the training of teachers in distance courses; in Bahia (2014) 
studies on initial teacher training at a distance, and Azevedo (2013) learning and 
language in Distance Education. The results of the research point to the great 
importance given by the students of distance learning to language, their dialogical 
and interlocutive development, their importance in the construction of knowledge and 
in the development of the interaction between the interlocutors in Distance Education 
and the contribution however, as far as dialogue is concerned, the dialogic language 
is somewhat impaired because the interaction is small (although it exists), and the 
lack of real-time debates compromises the construction of a dialogue. 

Keywords: Teacher Training; Distance Education; Teaching Language; Dialogicity. 
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INTRODUÇÃO 

Andamos sempre carregados de história. 

(António Nóvoa) 

A história começa longe, e ao narrá-la apresento o interesse pela pesquisa. 

Trabalho no Magistério desde 1966, primeiro como professora alfabetizadora, depois 

como Coordenadora Pedagógica da Rede Municipal de São Paulo (1978) e, em 

1984, aprovada em concurso público, assumi a direção de uma Escola, da mesma 

rede, até 1992. Fiz o curso Normal de Formação de Professores (término em 1966) 

e estagiei em várias escolas estaduais em São Caetano do Sul. Foi um momento 

difícil da história contemporânea do Brasil. Ditadura, liberdade vigiada, censura e a 

famosa frase proferida por parte de alguns integrantes do governo federal quando se 

queria saber algo sobre algum acontecimento: “Nada a declarar”. Era proibido falar. 

Não se falava com liberdade de expressão. Isso me aborrecia.  

Lembro muito dos meus estágios docentes nas escolas públicas primárias (1ª 

a 4ª séries) da época. Não via com frequência crianças falando, dialogando com 

seus professores, narrando suas histórias. Aborrecia-me quando ouvia a professora 

falar para seu aluno: “Cala a boca, vai sentar”. “Criança que pergunta muito 

atrapalha a aula”. 

Tudo isso me instigava e incomodava. No curso de Pedagogia (término em 

1970) e, mais tarde no curso de Pós-Graduação lato sensu em Didática do Ensino 

Superior (1995), mas, principalmente, no Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Educação Continuada (GEPEC) da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), que frequentei de 1998 a 2012, aprendi com Bakhtin que o sujeito se 

constitui pela palavra, que é pela linguagem que expressamos nossa cultura, 

anseios, vontades.  

Em 1995 (com a aposentadoria como Diretora Escolar) passei a lecionar no 

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), que formava 

professores para as 1ªs a 4ªs séries do Ensino Fundamental. Aí, juntaram-se meus 

dois grandes interesses pela pesquisa: formação de professores e a linguagem 

docente na formação dos sujeitos. Estes dois eixos nortearam minha pesquisa de 

mestrado (2000-2002) na Universidade Metodista de São Paulo (UMESP).  
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Atuei, também, como professora-tutora do Programa de Educação 

Continuada (PEC) do Estado de São Paulo, pelo polo da Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Assis, nos anos de 2001-2002. 

Finalmente, aulas na Faculdade no curso de Pedagogia de 2002 a 2011 e lato sensu 

na Psicopedagogia.   

Fui me tornando professora na prática, na experiência de sala de aula, 

trocando ricas experiências com meus alunos: dialogando, interagindo, ouvindo e 

acolhendo suas palavras. Palavras que os constituíam numa interação dialógica. E 

no mundo de hoje, marcado pelo conhecimento, pela evolução rápida das 

pesquisas, como estará se desenvolvendo a linguagem docente? Surge uma nova 

linguagem, com novas tecnologias, em sala de aula? 

Olhando para o presente e futuro, conhecendo novas oportunidades, chega a 

Educação a Distância (EAD). E por que não refletir e investigar sobre formação de 

professores a distância e linguagem docente? 

Eis a pesquisa! 

Problematização e objetivos – Nesta caminhada pelo Magistério, como 

já foi dito, como professora alfabetizadora, coordenadora pedagógica, diretora 

escolar, professora tutora do PEC (educação a distância) e professora universitária, 

sempre me interessei pelos estudos da linguagem, como ela acontecia em sala de 

aula. Quais as vozes que aí se ouviam: a do professor, a do aluno, ou ambas? 

Havia interlocução, abertura para a palavra do aluno? O que pude sentir e 

pesquisar no desenvolvimento e conclusão da minha dissertação de mestrado1 foi 

que até as décadas de 1970 a 1980 havia ainda uma postura autoritária e 

antidialógica na linguagem em sala de aula. Os discursos dos professores raramente 

eram abertos e colhiam as contrapalavras dos seus alunos. 

Terminadas essas décadas, os novos professores formados entenderam, de 

acordo com a referida pesquisa, que o uso da palavra como técnica de intercâmbio 

facilita a aprendizagem e o desenvolvimento do conhecimento. 

Mas a pesquisa precisa continuar, pois vivemos o desafio histórico, dentro de 

uma concepção de democracia, de formar novos sujeitos capazes de se 

compreenderem, compreenderem a si mesmos e as suas relações com outros 

                                                           

1 BAFFA, Alda Mendes. A palavra na formação e no exercício do profissional formador de 
professores: um olhar bakhitiniano. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Universidade Metodista de São Paulo, 2002. 
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sujeitos na atual sociedade, na diversidade em que vivemos e com o advento das 

novas tecnologias. 

A linguagem docente, a constituição do professor interlocutor atendendo ao 

uso das novas tecnologias – estes fatores estão sendo empregados a favor do 

diálogo e da qualidade na Educação? Quais as contribuições da Educação a 

Distância no desenvolvimento da linguagem docente dialogicizada? 

 Objetivos – Refletir sobre as relações entre formação de professores e a 

constituição do sujeito pela linguagem, na Educação a Distância. Investigar e refletir 

sobre as representações dos alunos acerca da formação que estão recebendo em 

interface com a linguagem/dialogicidade na Educação a Distância. 

Justificativa do tema escolhido – Na prática, como docentes e 

artesãos de contextos, existem hoje mais interrogações do que certezas. A proposta 

é explorar as condições de possibilidades, de modo que as interrogações destes 

tempos se tornem instrumentos para a criatividade. Assim acontece com a educação 

a distância, que é algo relativamente novo e precisa de mais aprofundamentos. 

Em que contexto estamos formando esses professores? Para que tipo de 

sociedade? A linguagem, o conhecimento, a informação são fatores importantes 

nesta nova estrutura social? A interlocução, a dialogicidade – em sala de aula ou a 

distância – favorece a autoaprendizagem e as novas fórmulas de articulação entre a 

educação e o conhecimento para esta sociedade e este sujeito? 

O contexto da sociedade em que vivemos hoje talvez nos permita falar do “[...] 

final de uma visão da história, determinista, linear, homogênea, e do surgimento de 

uma consciência crescente da descontinuidade”. Assim, os professores estão 

atuando num mundo da não-linearidade, [...] da diferença e da necessidade do 

diálogo como dimensões operativas da construção das realidades em que vivemos” 

(SCHNITMAN, 1996, p. 4). 

E quem é o sujeito que vive neste mundo? Quem é o sujeito-aluno? 

Fomos buscar em Morin (1996), além de Bakhtin (1999), a noção de sujeito. 

Morin (1996, p. 47) questiona: “Quem é o sujeito? Trata-se realmente de algo que 

seja necessário conhecer ou reconhecer?”. Afirma que o indivíduo é produto. 

Produto, como ocorre com todos os seres sexuados. 

Somos produtores e produtos, num ciclo rotativo da vida. Desse 
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modo, a sociedade é, sem dúvida, o produto da interação entre 
indivíduos. Essas interações, por sua vez, criam uma organização 
que tem qualidades próprias, em particular a linguagem e a cultura. 
(p. 47) 

Dito isso, o autor volta à noção de sujeito como um “entrelaçamento de 

múltiplos componentes” – que, no nosso entender, nunca está pronto, acabado, 

como nos sugere a ideia de inconclusão do sujeito de Bakhtin (1999) e Freire (1998), 

os quais consideram o sujeito como uma singularidade histórica, que não se 

constitui sem o outro, que lhe é externo. Existe sempre um movimento contínuo de 

constituição, que tem, na linguagem e no movimento interlocutivo, no encontro de 

um com o outro, uma das suas fontes. 

Tais concepções – com que, pelo menos de início, estamos trabalhando nesta 

pesquisa, a respeito de sujeito e linguagem – não nos levam a entender o 

conhecimento como algo pronto e acabado a ser transmitido, e os alunos como “[...] 

recipientes nos quais o conhecimento vai ser depositado” (FREIRE, 1998, p. 27). 

Estamos aqui entendendo conhecimento como algo em constante construção, 

algo de que se está em constante busca, e que docência não é enxergar o aluno 

como um “[...] receptáculo a ser preenchido, para que enfim esteja pronto para o 

mercado de trabalho” (FREIRE, 1998, p. 112). 

Assistimos, como diz Jiménez (1989, apud SCHNITMAN, 1996) à:  

[...] dissolução dos discursos homogeneizantes e totalizantes na 
ciência e na cultura. Não existe narração ou gênero do discurso 
capaz de dar um traçado único, um horizonte de sentido unitário da 
experiência da vida, da cultura, da ciência ou da subjetividade. Há 
histórias, no plural; o mundo tornou-se intensamente complexo e as 
respostas não são diretas nem estáveis [...]. (p. 17) 

Entendemos, assim, que o poder perguntar e perguntar-se, o duvidar sobre a 

dúvida, o questionar em sala de aula, introduzem a uma reflexão tal que a pura 

transmissão de conhecimento não dá mais conta. 

A transmissão de conhecimento favorece a circulação do mesmo? Ou 

precisamos de reflexão sobre o ato de conhecer, sobre o ato da construção do 

conhecimento e sobre o sujeito que produz, para um mundo onde domina a 

inovação, a incerteza, sem determinismo, um mundo com liberdade e 

responsabilidade? 

Aí se justifica o tema desta pesquisa, pois a docência do professor depende 

de como ele vê seu aluno. Dependendo da noção que o professor tem do sujeito, 
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docência, conhecimento, linguagem, presencial ou a distância, ele poderá interagir 

com alunos interlocutores, preparando-os para o mundo de hoje, em constantes 

transformações, interagindo com sujeitos que argumentem, opinem e questionem.  

Queremos pensar melhor a docência do professor do Ensino Fundamental 

(Educação Infantil e de 1ª a 4ª séries), a relação ensino-aprendizagem na Educação 

a Distância, um tema que sempre nos desafia.  

Problema e hipótese – Como problema, qual o conhecimento que os 

alunos de Pedagogia em educação a distância têm sobre linguagem docente, 

dialogicidade e sua importância para a construção do conhecimento? 

Partimos da hipótese de que, embora estejamos num período de transição, 

precisamos de mais amadurecimento em educação a distância, para que a relação 

professor-aluno seja favorecida, no que se refere a uma linguagem aberta, à voz do 

aluno que argumenta, opina e faz a sua crítica nos trabalhos individuais ou 

pesquisas coletivas.  

Com esse cenário de fundo, levantamos a hipótese segundo a qual a 

formação em EAD traz uma nova modalidade de docência reflexiva e decisória e 

que o desenvolvimento e importância atribuídos à linguagem docente vêm não só do 

curso de Pedagogia em EAD, mas também de outras experiências dos sujeitos que 

estão em formação. 

O referencial teórico, os sujeitos e instrumentos da pesquisa, a 

revisão da literatura – O fio que tece a pesquisa é articulado pela linguagem, e 

entendemos que, para este objeto de estudo e, em vista dos objetivos expostos, 

devemos lançar mão da metodologia da pesquisa qualitativa, com os dados 

coletados numa situação “natural” de interação entre os interlocutores (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986).  

Ainda, segundo as referidas autoras, a pesquisa qualitativa tem o ambiente 

natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento; os dados coletados são predominantemente descritivos e a 

preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. O interesse do 

pesquisador ao estudar determinado problema é verificar como ele se manifesta nas 

atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas. 

Considerando a concepção dialógica de Bakhtin (1999) e entendendo que os 
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discursos são construídos na interação entre sujeitos, que são polifônicos e, 

portanto, refletem ideias, concepções e sentimentos como frutos de uma história 

recheada por muitas vozes e de relações sociais específicas, elegemos como nosso 

referencial para o estudo da linguagem docente, dialogicidade, autores como 

Bakhtin (1999; 2000), Geraldi (1997), Orlandi (1987), Smolka (2000) e Abdalla 

(1998). 

Para a recuperação histórica sobre o curso de Pedagogia (presencial e a 

distância) e também sobre formação de professores, a crise da identidade docente, 

a crise das licenciaturas, recorremos a autores como Libâneo (2002), Romanowski 

(2007), Tardif (2014a, 2014b), Gatti e Barretto (2009a; 2009b), Pinho (2011), 

Brzezinski (2013), Saviani (2012), Freire (1998), Nóvoa (1992), Pimenta (1999), 

Gomes (2005), Preti (2005), Vallin (2003), Bahia e Duran (2009; 2013) e Azevedo 

(2013), para citar alguns exemplos. 

Os sujeitos da pesquisa são 17 (dezessete) alunos do oitavo semestre de um 

curso de Pedagogia a distância2, do polo de Mauá (SP), de uma instituição de 

ensino superior, particular, localizada na região do Grande ABC paulista, que 

responderam a um questionário com questões abertas e fechadas (Apêndice 1), o 

qual foi organizado a partir dos eixos apresentados no Quadro 1. 

Quadro 1 – Eixos temáticos que deram origem ao questionário de pesquisa – Parte I. 

EIXO 1 – A CONCEPÇÃO DA LINGUAGEM NA DOCÊNCIA 
Objetivo Tópicos de Abordagem Perguntas da Pesquisadora 

 Sondagem a respeito da 
concepção de linguagem 
docente. 

 Importância atribuída à 
linguagem 

 Características da linguagem 
na docência 

 Qual é o papel da linguagem na 
sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na 
sala de aula? 

EIXO 2 – A LINGUAGEM COMO AÇÃO CONSTITUTIVA DO SUJEITO 
Objetivo Tópicos de Abordagem Perguntas da Pesquisadora 

 Sondagem a respeito do papel 

da linguagem na formação do 

sujeito 

 Linguagem como ação 

constitutiva na formação 

pessoal. 

 Linguagem como ação 

constitutiva no exercício da 

docência. 

 Você acha que, no seu 

passado, a linguagem dos seus 

professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que a sua linguagem 

faz parte da formação dos seus 

alunos? Como? 

                                                           

2 O curso de Pedagogia a distância, da instituição investigada, é oferecido em 28 polos de apoio 

presencial: Altamira (PA), Bertioga (SP), Brasília (DF), Campinas (SP), Ceres (GO), Eldorado (SP), 
Fortaleza (CE), Franca (SP), Guaianazes (SP), Guaratinguetá (SP), Guarulhos (SP), Imperatriz (MA), 
Itanhaém (SP), Itapeva (SP), Lins (SP), Londrina (PR), Macaé (RJ), Mauá (SP), Perus (SP), Petrópolis 
(RJ), Porto Velho (RO), Presidente Prudente (SP), Ribeirão Preto (SP), Rondonópolis (MT), Santos (SP), 
São José do Rio Preto (SP), São José dos Campos (SP) e Sorocaba (SP). 
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Quadro 1 – Eixos temáticos que deram origem ao questionário de pesquisa – Parte II. 

EIXO 3 – A LINGUAGEM NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

Objetivo Tópicos de Abordagem Perguntas da Pesquisadora 

  Sondagem a respeito do papel 
da linguagem na construção do 
conhecimento 

 A importância da linguagem 
na construção do 
conhecimento 

 

 Qual é o papel da linguagem na 
construção do conhecimento? 

 Que tipos de atividades orais e 
escritas você desenvolve em 
sala de aula? 

EIXO 4 – COMO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PODE CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO NUMA SITUAÇÃO DIALÓGICA 

Objetivo Tópicos de Abordagem Perguntas da Pesquisadora 

  Sondagem: como a EAD forma 
o sujeito?  

 A importância da EAD 
 

 Qual é o papel da EAD na 
construção de uma linguagem 
dialógica e na construção do 
conhecimento? 

Fonte: A autora (2016). 

O questionário foi aplicado no mês de setembro de 2015, tabulado, e as 

análises de conteúdo apoiaram-se em Franco (2003, p. 13) que afirma que “[...] a 

análise do conteúdo assenta-se nos pressupostos de uma concepção crítica e 

dinâmica da linguagem”, bem como em Szymanski (2010). 

Os sujeitos que responderam ao questionário assinaram um Termo de 

Compromisso Livre e Esclarecido (modelo no Apêndice 2) e, visando preservar a 

identidade, foram identificados por nomes fictícios, pois:     

[...] manter no anonimato as vozes de meus interlocutores é entrar no 
princípio da relatividade da autoria individual da concepção dialógica 
de Bakhtin. Para Bakhtin (1999), a produção das ideias, do 
pensamento, dos textos, tem sempre caráter coletivo, social. Assim, 
é com as palavras e com as ideias do outro que o nosso próprio 
pensamento é tecido. O conhecimento é construído na interlocução, 
no diálogo, o qual evolui por meio do confronto, da contraditoriedade. 
(FREITAS, 1998, p. 27) 

A revisão da literatura – Realizamos uma revisão de literatura sobre o 

tema desta tese que tem como principal questão: “Qual o conhecimento que os 

alunos de Pedagogia a Distância têm sobre linguagem docente, dialogicidade e sua 

importância para a construção do conhecimento?”. 

Nessa revisão de literatura encontramos teses que discutem sobre a 

formação de professores, leis, problemas históricos e impasses políticos na 

formação de professores. A história do curso de Pedagogia presencial e a distância 

também foi discutida, mas não encontramos nenhuma tese relacionando a formação 

de professores na Pedagogia a distância estudada pelo viés da linguagem docente. 
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Uma tese muito interessante que encontramos foi a de Alonso (2005), que 

apresenta estudo de um contexto de mudanças e as possibilidades do novo; a 

formação de professores; processos históricos e novas iniciativas, assim como um 

estudo sobre a Universidade Federal de Mato Grosso e a formação de professores 

no sistema de educação a distância, buscando novas alternativas. É uma tese de 

abordagem qualitativa que apresenta um estudo de caso que nos auxiliou na 

reflexão sobre a nova alternativa de formação de professores na educação a 

distância.  

Outra pesquisa interessante foi desenvolvida por Sá (2007), que realiza um 

estudo que explora e analisa criticamente o processo de concepção, elaboração, 

planejamento, organização e avaliação da licenciatura em Pedagogia – séries 

iniciais do Ensino Fundamental na modalidade de educação a distância no período 

de 1999 a 2002, na Universidade Federal do Paraná. Este trabalho nos auxiliou ao 

trazer à luz as reais e concretas características e propriedades sistêmicas de um 

curso de graduação em nível superior na área de formação de professores na 

modalidade a distância, revelando suas particularidades neste novo modo de 

formação docente. 

Buscamos ainda outras pesquisas produzidas sobre formação de professores 

e o uso das novas tecnologias. Assim, encontramos a tese de Andrade (2007), que 

nos ajudou a refletir sobre o contexto nacional e internacional na formação de 

professores e o uso das novas tecnologias de informação e comunicação; a relação 

entre tecnologias e educação. Trouxe-nos também a reflexão sobre a consideração 

das políticas atuais que enfatizam o papel das novas mídias, como meio e como 

finalidade das ações de formação de professores.  

Mais uma tese pesquisada foi a de Gimenes (2011), que realiza uma profunda 

pesquisa sobre o histórico do curso de Pedagogia no Brasil, tensões e desacordos 

referentes à sua identidade. 

Cumpre-nos ressaltar a importância da leitura e estudo dessas teses, a fim de 

nos alimentar no estudo da EAD, novas tecnologias e formação de professores. 

Assim, demos prosseguimento à nossa pesquisa, que busca compreender a 

formação de professores na educação a distância e as representações dos alunos 

deste curso sobre linguagem docente e dialogicidade.  

A organização da tese: Após esta Introdução, apresentamos, no Capítulo 
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1, o histórico da formação docente no Brasil, do Curso de Pedagogia e as Novas 

Diretrizes Curriculares, com a crítica de autores que assinalam seus pontos positivos 

e também aqueles que necessitam de melhorias.  

Em seguida, no Capítulo 2, trabalhamos no histórico da educação a distância, 

seu nascimento e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN-

9.394/96, trazendo a necessidade de se formar professores para o Ensino 

Fundamental no curso superior. Mesmo sofrendo algumas críticas e preconceitos, a 

EAD expande-se rapidamente. 

No Capítulo 3 tratamos da crise da identidade docente. Está difícil ser 

professor. A carreira não apresenta atratividade e há uma crise das licenciaturas, 

mudando o perfil de quem escolhe hoje o Magistério como profissão. 

Por isso, no Capítulo 4 questionamos a “quase” ausência de políticas públicas 

para o incentivo, formação e valorização da carreira docente. E quando há políticas 

para o Magistério é um “vai e volta” sem continuidade de onde se quer chegar. 

Todavia, destacamos o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) e o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR), por considerarmos a importância de ambos, como ações 

governamentais atuais para a formação de professores. 

Chegamos ao Capítulo 5, apresentando Mikhail Bakhtin, seu olhar e estudos 

sobre a linguagem, território comum entre alunos e professores. Este filósofo russo e 

seu círculo de estudos lançaram interdisciplinarmente seus olhares sobre a Filosofia, 

a Filosofia da Linguagem, a Linguística, a Sociologia, a Estética, a História, a 

Antropologia. A obra de Bakhtin é um estudo teórico-reflexivo no pensar da 

linguagem. Daí, fomos estudar a linguagem docente na EAD e o novo discurso 

educacional que está posto. 

O Capítulo 6 é o desenvolvimento da pesquisa de campo: a metodologia 

usada na análise do conteúdo, quadros e tabelas com as respostas dos sujeitos da 

pesquisa ao questionário investigativo, análise das respostas e definição das 

categorias. Sem dúvida, capítulo que traz as respostas e análise da pergunta 

norteadora da pesquisa. 

Partimos para as Considerações finais – algumas reflexões, como feixe da 

tese, apresentando uma leitura final, mas não definitiva, do que foi estudado, 

pesquisado, refletido e escrito. 
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1 HISTÓRICO SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 
BRASIL 

Formação Docente 

É fundamental que na prática da formação docente o aprendiz de 
educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos 
deuses nem se acha no guia de professores que iluminados intelectuais 
escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que 
supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em 
comunhão com o professor-formador. 

(Paulo Freire) 

 Neste capítulo discutimos o cenário da profissão docente no Brasil, o histórico 

da evolução do curso de Pedagogia, leis que o regulamentam, impasses e desafios 

da formação de professores. Muito se tem falado e escrito sobre formação de 

professores, assunto sempre palpitante. Vamos “viajar” até o século XIX, porque em 

seu final surgem as “Escolas Normais destinadas à formação de docentes para as 

primeiras letras” (GATTI; BARRETTO, 2009a, p. 37). 

 Depois, chegando ao século XX, com a industrialização do país surge a 

necessidade de maior escolarização dos trabalhadores, e inicia-se, então, uma 

pequena expansão do sistema de ensino. É de 1939 a regulamentação do curso de 

Pedagogia, destinado a formar bacharéis especialistas em Educação e, “[...] 

complementarmente, formar professores para as Escolas Normais, os quais tinham 

também, por extensão e portaria ministerial, a possibilidade de lecionar algumas 

disciplinas no ensino secundário” (GATTI; BARRETTO, 2009a, p. 37). 

 Por ser uma questão central para a Educação, a formação de professores tem 

sido tema de grande destaque nas pesquisas educacionais já há longo tempo. E, 

devido a esta importância, passamos agora a historicizá-la.  

1.1 A FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL – AS ESCOLAS NORMAIS E O 
CURSO DE PEDAGOGIA: PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 Pesquisamos a partir de agora o surgimento, em 1939, do curso de 

Pedagogia, a compreensão histórica e social das tensões e transformações 

ocorridas nos diferentes momentos de sua história, sobretudo no que se refere às 

suas finalidades formativas.  

Antes de adentrarmos no histórico do curso de Pedagogia, passaremos a 

visualizar o surgimento das primeiras escolas normais, fazendo um resgate histórico 
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da formação docente no Brasil, procurando entender a formação do sujeito professor 

na relação entre sociedade, ideologia e discurso sobre sua formação e chegando até 

as LDBENs, quando se institui, por fim, o curso superior (Pedagogia) para a 

formação dos professores que irão lecionar na Educação Infantil e nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental. 

 Conforme Tanuri (2000, p. 63), as primeiras escolas normais brasileiras 

seriam estabelecidas por iniciativa das províncias, durante o Império, após a reforma 

constitucional de 12 de agosto de 1834. Desde a sua criação, as escolas normais 

brasileiras fizeram parte dos sistemas provinciais. Como observa a autora, “[...] o 

modelo que se implantou foi o europeu, mais especificamente o francês, resultante 

da nossa tradição colonial e do fato de que o projeto nacional era emprestado às 

elites, de formação cultural europeia”. 

 Antes que tivéssemos escolas específicas destinadas à formação de 

professores, encontrava-se nas primeiras escolas a preocupação não somente de 

ensinar as primeiras letras, mas de preparar docentes, de forma prática, sem 

qualquer base teórica. Assim, a primeira Escola Normal brasileira foi criada na 

província do Rio de Janeiro, com poucas exigências para ingresso (ser cidadão 

brasileiro, ter 18 anos de idade, saber ler e escrever) e também pela primeira vez 

apareceu a preocupação com a criação de uma instituição destinada exclusivamente 

à formação de professores para as escolas primárias do Brasil.  

 Esse ensaio para termos a primeira Escola Normal no Brasil não durou muito, 

desaparecendo em 1849. Foi um início incerto e atribulado, e as medidas só se 

tornaram mais consistentes a partir de 1870, “[...] quando se consolidam as ideias 

liberais de democratização e obrigatoriedade da instrução primária, bem como de 

liberdade de ensino” (TANURI, 2000, p. 64). 

 Pelo que pudemos pesquisar, essas primeiras Escolas Normais tinham uma 

organização didática extremamente simples, com um ou dois professores para todas 

as disciplinas e um curso de dois anos. Com currículo rudimentar (não 

ultrapassando o nível e o conteúdo dos estudos primários, acrescido de simples 

formação pedagógica), com infraestrutura de instalações e equipamentos deixando 

a desejar e com frequência reduzida, tais escolas foram frequentemente fechadas 

por falta de alunos, ou por descontinuidade administrativa e submetidas a 

constantes medidas de criação e extinção.  

 O que se depreende das pesquisas que realizamos é que, desde aquela 
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época, havia pouco atrativo pela profissão docente, já com baixos salários, e não 

havia também a compreensão da necessidade de formação específica para 

professores das séries iniciais. 

 A sociedade da época de economia agrária e com mão de obra escrava não 

exigia maior empenho público na educação escolar, e as Escolas Normais do 

Império não foram bem sucedidas. 

 É só a partir de 1868-1870 que mudanças de ordem política, ideológica e 

cultural repercutem na Educação, a qual assume uma importância que até então não 

apresentava. Segundo Barros e Fiorin (1999, p. 23), a crença de que “[...] um país é 

o que a sua educação o faz ser” generalizava-se entre a sociedade, e a Educação 

passa a ser vista como indispensável ao desenvolvimento social e econômico. Daí a 

obrigatoriedade do ensino elementar passar a ser conclamada pela sociedade: as 

Escolas Normais passam então a ser exigidas com maior empenho, com 

organização e nível mais complexos, embora não chegassem a atingir a 

complexidade dos estudos secundários.  

Houve um enriquecimento de currículo, ampliação dos requisitos para o 

ingresso e sua abertura ao ingresso das mulheres, porque as primeiras Escolas 

Normais do Brasil foram destinadas exclusivamente aos elementos do sexo 

masculino. Com a chegada da República, houve um avanço qualitativo e quantitativo 

das escolas normais e a efetivação de sua função: preparar professores para o 

Magistério primário.  

 Não tivemos, com a chegada da República, novas ideias educacionais, 

conforme observa Nagle (2011):  

O quadro social, político e econômico da Primeira República pouco 
favoreceu a difusão do ensino [...]. A República acabou por assumir a 
forma de um Estado oligárquico, subordinado aos interesses políticos 
e econômicos dos grupos dominantes das regiões produtoras e 
exportadoras de café. (p. 27) 

É só a partir da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), com o Movimento 

Nacionalista que se desenvolve no país, que ocorre a criação e manutenção de 

Escolas Normais custeadas pelo Governo Federal, “[...] como meio de influir no 

desenvolvimento do ensino primário em todo o país”, ganha força, “[...] chegando-se 

mesmo a se requerer a centralização de todo o sistema de formação de professores 

ou a criação de escolas normais-modelo nos estados” (TANURI, 2000, p. 66). 

 Cumpre ressaltar que houve uma reforma no Estado de São Paulo, sob a 
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responsabilidade de Caetano de Campo (1890), que ampliou o currículo da Escola 

Normal, com a introdução, por exemplo, das ideias de Pestalozzi. 

 É dessa mesma época a criação de um curso superior, anexo à Escola 

Normal, destinado a formar professores para as Escolas Normais e os ginásios, que, 

no entanto, não saiu do papel. 

 Em 1920, São Paulo já contava com dez Escolas Normais públicas, numa 

época em que se expandia o ensino primário, e o curso Normal de formação de 

professores passa a ter três anos de duração. Nesta época, tinha-se o primário, o 

curso complementar e o Normal. Assim, observa Tanuri (2000): 

A propósito dos cursos complementares, apesar das tentativas 
realizadas no início da República para a implantação de um ensino 
primário de longa duração (8 séries), dividido em dois ciclos – 
elementar ou complementar ou superior – e calcado nos modelos 
europeus, foi somente a partir da segunda década do século XX que 
os estados brasileiros começaram a instalar cursos complementares 
em continuação ao primário, destinados a funcionar como curso geral 
básico de preparação para a escola normal, justapondo-se 
paralelamente ao secundário. (p. 69) 

 Como se pode observar, já vem desde essa época uma dualidade nos 

estudos após a escola primária: um curso complementar, propedêutico à Escola 

Normal, e um curso secundário de caráter elitizante, procurado pelos que se 

destinavam ao Ensino Superior. 

 Após as reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal (1932) e Fernando de 

Azevedo (1933) em São Paulo, modifica-se essa situação: passa-se a exigir, para 

ingresso no curso Normal, o curso secundário fundamental, com o currículo do curso 

de formação de professores primários centrado exclusivamente nas disciplinas 

pedagógicas (Educação, Psicologia, Pedagogia, Prática de Ensino, História da 

Educação, Biologia Aplicada à Educação, Fisiologia e Higiene da Criança, Higiene 

na Escola e Sociologia). 

 Estava assim definido o modelo a ser adotado progressivamente por outras 

unidades da Federação, configurando-se as grandes linhas que informariam a 

organização dos cursos de formação de professores até a “Lei 5.692/71” (BRASIL, 

1971). 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 4.024 de 1961 – não 

trouxe soluções inovadoras para o curso normal. “Registre-se apenas a equivalência 

legal de todas as modalidades de ensino médio, bem como a descentralização 
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administrativa e a flexibilidade curricular, que possibilitariam o rompimento da 

uniformidade curricular das escolas normais” (TANURI, 2000, p. 78). 

 No que diz respeito ao aumento dos estudos e à elevação do nível de 

formação, Tanuri (2000) observa que, já em 1962, o parecer do CEE 251/62 deixa 

transparecer “[...] os primeiros ensaios de formação superior do professor primário”, 

quando se refere ao currículo mínimo do curso de Pedagogia, esclarecendo que é 

neste curso que vai se apoiar a formação superior do professor primário. O Parecer 

CEE 252/69 retoma esta posição e avança ainda mais neste sentido, ao garantir a 

possibilidade de exercício do Magistério primário pelos formados em Pedagogia 

(BRASIL, 1962; BRASIL, 1969). 

 Com a Revolução de 1964, que instalou a ditadura militar no Brasil, trazendo 

em seu bojo uma nova preocupação com a formação do sujeito e uma nova 

concepção de sociedade, foi preciso “modernizar” a prática docente e tornar a 

escola “eficiente” e produtiva. Era a época da “operacionalização dos objetivos, 

planejamento e controle” das atividades, a fim de tornar a escola operacional, 

preparando o aluno para o trabalho, para o desenvolvimento do país, para a 

segurança nacional. Era a visão tecnicista acentuando a divisão do trabalho 

pedagógico, fazendo com que o educador perdesse a visão do todo do trabalho. Era 

a época da formação dos especialistas em educação. Segundo Tanuri (2000), para 

a escola normal não foi uma boa época, pois, além da preocupação com uma 

descaracterização profissional destas escolas, houve desinteresse de seus egressos 

pelo exercício do magistério. 

Com a Lei n. 5.692/71 chegamos à Habilitação Específica para o Magistério 

(HEM), que trouxe a profissionalização obrigatória para o segundo grau e 

transformou a Escola Normal numa das habilitações do Ensino Médio. A Escola 

Normal perdia o status de “escola” e mesmo de “curso”, diluindo-se numa das muitas 

habilitações profissionais do ensino de segundo grau. Desapareciam os Institutos de 

Educação, e a formação de especialistas e professores para o curso Normal passa a 

ser feita exclusivamente nos cursos de Pedagogia. A lei determinava como 

exigência para ministrar aulas da 1ª a 4ª séries a habilitação específica de segundo 

grau, realizado no mínimo em três séries (BRASIL, 1971) e, como alude Bahia 

(2012):  

Em 1969, com o Parecer CFE nº 252/69, o Curso de Pedagogia 
passa a formar professores para o ensino Normal e especialistas 
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para as atividades de orientação, administração e inspeção. Criam-
se, assim, as habilitações que fragmentariam a formação do 
pedagogo (cf. SILVA, 1999), além de colocar a formação do 
professor em segundo plano, tendo em vista a ênfase dada aos 
especialistas por conta da regulamentação da atuação destes nas 
escolas dos antigos 1º e 2º graus (Lei 5.692/71), hoje, ensinos 
fundamental e médio. (p. 60) 

 O currículo da HEM apresentava um núcleo comum de formação geral para 

todo o país, e uma parte da formação especial, constituída de fundamentos da 

educação, como: Biologia Educacional, Psicologia, Sociologia, Filosofia da 

Educação, Didática e Prática de Ensino, era fixada pelos Conselhos Estaduais de 

Educação entre um leque de disciplinas complementares.  

 O ingresso na HEM passou a realizar-se na segunda série do ensino médio, 

reduzindo-se a carga horária das disciplinas pedagógicas, “esvaziando-se a 

habilitação em termos de conteúdo pedagógico consistente” (TANURI, 2000). O 

curso normal, nesta época, sofreu um esvaziamento, uma desmontagem, uma perda 

de identidade, havendo uma queda considerável de procura, um distanciamento 

entre a teoria e prática e a inexistência de articulação entre o processo de formação 

e a realidade do 1º grau. 

 A queda de matrículas e de prestígio e a desvalorização da profissão docente 

provocaram um movimento tanto federal como estadual para a “revitalização do 

Ensino Normal”. Entre as propostas do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para 

esta revitalização, destaca-se a referente ao projeto CEFAM (Centro Específico de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério), elaborada em 1982, que tinha o 

objetivo de reestruturar as Escolas Normais, dando-lhes competência técnica e 

política.  

 A análise das Referências Bibliográficas por nós selecionadas, que enfocam a 

questão da formação de professores, bem como a análise da legislação que 

regulamenta esta formação, disciplinando o funcionamento de cursos e 

estabelecendo os mínimos exigidos para o exercício do Magistério, possibilitaram-

nos a constatação de que, em relação à formação de professores para as séries 

iniciais, há um problema de indefinição histórica quanto ao local e ao nível de sua 

formação, e ainda a falta de uma política mais consistente de formação e 

preparação para os profissionais que atuariam nas séries iniciais: 

A política educacional ora acalentada no populismo dos governantes 
ou até as definidas no período autoritário continuou carecendo de 
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uma política de formação, pautada por princípios das reais e 
fundamentais necessidades da escola e das competências e 
habilidades que os cursos de formação deveriam ser capazes de 
fomentar no futuro professor. (CARVALHO, 1997, p. 59) 

 Assim, a formação do professor para as séries iniciais pelas Escolas Normais, 

ainda segundo Carvalho (1997): 

[...] sempre foi objeto de críticas que, ao se voltarem para ele, 
denunciavam incipiência e má qualidade de formação, reafirmando 
quase sempre que o ideal seria elevar essa formação para o ensino 
superior. Todavia, o máximo que se alcançou foram pequenas 
alterações e arranjos na estrutura curricular do curso normal, ora 
substituindo ementas, ora suprimindo disciplinas, ora acrescentando 
outras tantas. (p. 70) 

 Vale a pena ressaltar e relembrar, antes que entremos na atual LDBEN-

9.394/96, que, no final do século XIX até 1930, os professores eram formados pela 

Escola Normal. Na década de 1930, a Escola Normal foi sendo substituída pelos 

Institutos de Educação, nos quais, segundo Tanuri (2000), a formação do professor 

primário se dava em dois anos, contendo tanto as disciplinas tradicionalmente 

conhecidas como fundamentos, quanto às de metodologias de ensino. Este é o 

modelo inspirador da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Assim, o curso de 

Pedagogia tem entre seus objetivos iniciais a formação de professores para a Escola 

Normal e para os Institutos de Educação. 

 Foi só em 1939, pelo Decreto-lei n. 1.190, de 4 de abril, que houve a 

organização da Faculdade Nacional de Filosofia (na Universidade do Brasil) que, 

segundo Bahia (2016): 

[...] implantada pelo governo Vargas, que serviu de base para todas 
as escolas superiores da época, especialmente com a implantação 
do “esquema 3+1” para os cursos de Licenciatura e Pedagogia. Os 
cursos de Licenciatura habilitavam os professores para atuarem nas 
escolas secundárias (atualmente Séries Finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio) e os cursos de Pedagogia habilitavam 
os professores para lecionarem nas Escolas Normais, que formavam 
os professores para atuarem nos Jardins de Infância (atual Educação 
Infantil) e no Primário (atual SIEF). 

O “esquema 3+1” consistia na preparação dos candidatos ao 
magistério para o ensino secundário e normal, através de um curso 
de 3 anos de “bacharelado” nas diversas áreas das Ciências 
Humanas, Sociais, Naturais, Letras, Artes, Matemática, Física, 
Química e mais 1 ano de um curso de Didática, para a “licenciatura”, 
ou seja, 3 anos de estudos das disciplinas e conteúdos específicos 
de uma determinada área e 1 ano de estudos para a formação 
didática; (p. 40) 
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 A LDBEN-9.394/96, superando a polêmica relativa ao nível de formação – 

médio ou superior –, elevou a formação do professor das séries iniciais ao nível 

superior, estabelecendo que esta se daria em universidades e em institutos 

superiores de educação, nas licenciaturas e em cursos normais superiores. Esta lei 

assim dispõe, sobre a formação de profissionais de educação, em seu artigo 62: 

A formação de docentes para atuar na educação básica, em curso de 
licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como a formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 
séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal. (BRASIL, 1996) 

 Os Cursos Normais de nível médio foram apenas admitidos como formação 

mínima, e por um período transitório, até o final da década da Educação, que foi em 

2007 (Título X, Art. 87, parágrafo 4º).  

 Essa lei foi alterada pela Lei n. 12.796, de 04 de abril de 2013, passando a 

vigorar com as seguintes alterações sobre a formação dos profissionais da 

educação e dando outras providências: 

Art. 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, 
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 
educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 
fundamental, oferecida em nível médio na modalidade normal.  

§ 2º. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de 
magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a 
distância (incluído pela Lei nº 12.056 de 2009). 

§ 3º. A formação inicial de profissionais de magistério dará 
preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de 
recursos e tecnologias de educação a distância (incluído pela Lei nº 
12.056 de 2009). (BRASIL, 2013) 

1.2 A FORMAÇÃO DE DOCENTES NO NÍVEL SUPERIOR: O CURSO DE 
PEDAGOGIA E AS DIRETRIZES CURRICULARES 

 O curso de Pedagogia é “fruto de longo e amplo processo de estudos e 

discussões” (SAVIANI, 2008, p. 207).  

 Analisando a constituição do curso de Pedagogia no Brasil, utilizando-se de 

documentos legais (decretos-lei), leis, pareceres e resoluções do Conselho Federal 

de Educação que versaram sobre o curso, e ainda segundo as leituras de Franco 
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(2003), Libâneo e Pimenta (1999) e Brzezinski (2013), pudemos elaborar, para maior 

clareza, seis momentos fundamentais para a constituição e reorganização dos 

cursos de Pedagogia no Brasil, conforme Quadro 2. 

Quadro 2 – Os seis momentos fundamentais para a constituição e reorganização dos cursos 
de Pedagogia no Brasil. 

ORDEM MOMENTO PERÍODO 

1 Ensaios intermitentes de formação de professores. 1827 – 1890 

2 Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais. 1890 – 1932 

3 Organização dos Institutos de Educação. 1932 – 1939 

4 
Organização e implantação dos cursos de Pedagogia e de licenciatura e 
consolidação do modelo das Escolas Normais. 

1939 – 1971 

5 
Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de Magistério 
(HEM).  

1971 – 1996 

6 
Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais 
superiores e o novo perfil dos cursos de Pedagogia.  

1996 – 2006 

Fonte: A autora (2016). 

Em sua análise da perspectiva teórica da Pedagogia no Brasil, Saviani (2008, 

p. 11) afirma que “[...] a problemática pedagógica se pôs, pelo menos, desde a vinda 

dos jesuítas, em 1549”. Aparece o termo “pedagogia brasileira” (1549-1599), depois 

a pedagogia ratio studiorum (1599-1759) e a pedagogia pombalina (1759-1834). Em 

nenhuma destas situações, segundo Saviani (2008), aparece o termo “pedagogia”. 

Este só irá aparecer após a independência, com a reabertura do Parlamento em 

1826.  

 Após a reabertura do Parlamento, Januário da Cunha Barbosa apresentou um 

projeto que pretendia instituir um sistema completo de educação formado por quatro 

graus, sendo que o primeiro era relativo ao ensino elementar, constituído de 

conhecimentos mínimos necessários a todos indistintamente; este foi chamado de 

"pedagogias" e coincidia com a escola de primeiras letras: a Lei de 15 de outubro de 

1817 prescrevia, no artigo 1º: “Haverão (sic) escolas de primeiras letras, que se 

chamarão pedagogias, em todas as cidades, vilas e lugares populosos [...]” 

(SAVIANI, 2008, p. 11). Ainda conforme Saviani (2008, p. 12), “é a primeira vez, na 

história da educação brasileira, que aparece a palavra pedagogia”. 

No Quadro 3 são apresentadas as finalidades do curso de Pedagogia no 

Brasil, segundo os documentos oficiais (1939 a 2006). 
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Quadro 3 – As finalidades do curso de Pedagogia no Brasil, segundo os documentos oficiais 
(1939 a 2006). 

ANO LEGISLAÇÃO FINALIDADES DO CURSO 

1939 Lei 1190/39 

Dupla função: a formação do licenciado e do bacharel em Pedagogia. A 
primeira função anunciada objetivava a formação de professores para o 
magistério em cursos secundários e normais, e a segunda permitia ao 
egresso exercer o cargo de “técnico de Educação”. 

1962 
Parecer 
251/62 
CFE 

Formação de professores para o magistério (cursos de grau médio) e 
dos profissionais com funções não docentes. Observação: neste parecer 
já se apontava para a necessidade de redefinição do curso, uma vez 
que havia uma expectativa de que a formação de professores primários 
fosse, em algum momento futuro, realizada no ensino superior. 

1969 
Parecer 
252/69 
CFE 

Exercício das atividades relativas às habilitações registradas pelo 
graduando; exercício do magistério, no ensino normal das disciplinas 
correspondentes às habilitações específicas e à parte comum do curso; 
exercício do magistério na escola de 1º grau, definindo algumas 
condições expostas no art. 7 do parecer. 

1996 
LDBEN-
9.394/96 

Cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 
curso normal superior, destinado à formação de docentes para a 
educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. 

A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica será feita em cursos de graduação em Pedagogia ou 
em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, 
nesta formação, a base comum nacional. 

1999 
Decreto 
3.276/99 

A formação em nível superior para atuação multidisciplinar, destinada ao 
magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental, far-se-á exclusivamente em cursos normais superiores. 
(decreto revogado pelo decreto 3.554/2000, que substitui a palavra 
exclusivamente por preferencialmente). 

2006 DCNs 

De acordo com o artigo 5 das DCNs para o curso de Pedagogia, o 
egresso estará apto ao exercício de atividades relacionadas à EI e à EF, 
participação na gestão, na realização de pesquisas, em espaços não 
escolares e na implantação e execução de processos avaliativos. 

 Fonte: Gimenes (2011). 

Como verificado no Quadro 3, a docência sempre compôs um eixo essencial 

do curso de Pedagogia. No entanto, a observação mais cautelosa indica a 

ocorrência de variações quanto ao lócus da atuação docente (GIMENES, 2011), 

pois, segundo refere o autor, sempre houve variações quanto ao lócus de atuação 

docente e, em seu surgimento (1939), o curso de Pedagogia tinha como uma de 

suas finalidades a formação de docentes para atuação nos cursos de formação de 

professores em nível secundário – Curso Normal – e, conforme os documentos 

legais (oficiais), esta situação continuou até 1969:  

[...] foi por meio do artigo 7º do Parecer 252/69 CFE, que incluiu, 
além das capacidades profissionais derivadas das habilitações 
propostas e da atuação no magistério – ensino normal, a 
possibilidade de atuação no magistério de 1º grau, condicionada à 
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conclusão das disciplinas específicas de metodologia e prática de 
ensino. (GIMENES, 2011, p. 91) 

 Foi apenas com o estabelecimento das novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs), de 2006, que o curso de Pedagogia assumiu a sua finalidade 

para a formação de docentes da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 Espera-se que o curso de Pedagogia forme licenciados comprometidos com 

as solicitações da sociedade moderna e da vida cotidiana, profissionais que possam 

trabalhar com autonomia e competência, atendendo com rigor às finalidades da 

Educação Básica, construindo novos conhecimentos que contribuam para a 

formação de cidadãos críticos.  

 Quanto às Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, as 

mesmas consideram as proposições formalizadas nos últimos 25 anos, após análise 

da realidade educacional brasileira, realizando diagnóstico e avaliação sobre a 

formação e atuação de professores (Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental), bem como de cursos de Educação Profissional para o Magistério.  

Assim, as DCNs para o curso de Pedagogia resultam de um longo processo de 

consultas e discussões.  

 Conforme Gatti e Barretto (2009b), após a edição da LDBEN-9.394/96 

instaurou-se uma disputa enorme quanto ao lócus da formação de professores, 

entre 1997 e 2006, condição não prevista pela LDBEN. O Conselho Nacional de 

Educação, após muitos debates, aprovou a Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio 

de 2006 (BRASIL. 2006), com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação em Pedagogia, licenciatura: 

[...] atribuindo a estes a formação de professores para a educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental, bem como para o 
ensino médio na modalidade Normal e para a educação de jovens e 
adultos, além da formação de gestores. (p. 48) 

 A licenciatura em Pedagogia passa a ter amplas atribuições, embora seu eixo 

principal seja a formação de docentes. Para adaptarem-se a estas novas 

atribuições, os cursos de Pedagogia e Normal Superior deverão propor novo projeto 

pedagógico.  

 A amplitude das atribuições conferidas aos cursos de licenciatura em 

Pedagogia pela resolução CNE/CP n. 1, de maio de 2006, apresenta em seu Art. 4: 
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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 
(BRASIL, 2006).  

 

 A complexidade curricular para esse curso é grande, exigindo conhecimentos 

filosóficos, históricos, antropológicos, conhecimentos do ambiente ecológico, 

psicológico, linguístico, sociológico, político, econômico e cultural.   

 Ainda segundo Gatti e Barretto (2009b), o licenciado em Pedagogia deverá 

estar apto no que é especificado em mais 16 incisos do artigo 5º dessa resolução, e 

cumprir o inciso IV do artigo 8º: 

IV. Estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a 
assegurar aos graduandos experiência de exercício profissional, em 
ambientes escolares e não-escolares, que ampliem e fortaleçam 
atitudes éticas, conhecimentos e competências: 
a) na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
prioritariamente; 
b) nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal; 
c) na Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar; 
d) na Educação de Jovens e Adultos; 
e) na participação em atividades da gestão de processos educativos, 
no planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de atividades e projetos educativos; 
f) em reuniões de formação pedagógica. (p. 50) 

 

 No entanto, Saviani (2008) faz uma crítica às Diretrizes Curriculares 

Nacionais de Pedagogia: 

[...] as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Pedagogia são, ao mesmo tempo, extremamente restritas e 
demasiadamente extensivas: muito restritas no essencial e assaz 
excessivas no acessório. São restritas no que se refere ao essencial, 
isto é, àquilo que configura a pedagogia como um campo teórico-
prático dotado de um acúmulo de conhecimentos e experiências 
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resultantes de séculos de história. Mas são extensivas no acessório, 
isto é, dilatam-se em múltiplas e reiterativas referências à linguagem 
hoje em evidência, impregnada de expressões como conhecimento 
ambiental-ecológico; pluralidade de visões de mundo; 
interdisciplinaridade; contextualização; democratização; ética e 
sensibilidade afetiva e estética; exclusões sociais, étnico-raciais, 
econômicas, culturais, religiosas, políticas; diversidade; diferenças; 
gêneros; faixas geracionais; escolhas sexuais. (p. 67)  
 
 

 Nesse sentido crítico, completa Libâneo (2006, p. 843-876) que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia “[...] não ajudaram na tarefa social de 

elevação da qualidade da formação de professores e do nível científico e cultural 

dos alunos das escolas de ensino fundamental”. 
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2  A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 [...] uma estratégia educativa, baseada na aplicação da 
tecnologia à aprendizagem, sem limitação de lugar, tempo, 
ocupação ou idade dos estudantes. Implica novos papéis para os 
alunos e para os professores, novas atitudes e novos enfoques 
metodológicos. 

Llamas 

 

 O enfoque agora é a Educação a Distância (EAD): uma modalidade de 

educação mediada por tecnologias em que discentes e docentes estão separados 

espacial e/ou temporalmente, ou seja, não estão fisicamente presentes em um 

ambiente presencial de ensino-aprendizagem, segundo define o Decreto n. 5.622, 

de 17 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005). 

 A sua história é conhecida desde os séculos XVIII e XIX, surgindo da 

necessidade da profissionalização e desenvolvimento cultural de milhões de 

pessoas que, por motivos diversos, não podiam participar de um ensino presencial. 

Com a evolução das novas tecnologias houve modificações no ambiente educativo e 

social. 

2.1  ALGO DE NOVO NO ENSINO? 

 O ensino por correspondência na Suécia (1833); a primeira escola por 

correspondência na Alemanha (1856), destinada ao ensino de línguas; proposta de 

professores da Universidade de Wisconsin (1891) para organizar curso por 

correspondência nos serviços de extensão universitária; a Universidade de Chicago 

(1892) utilizou-se da correspondência para a formação de docentes para as escolas 

dominicais. Estas experiências já demonstravam que algo de novo estava 

acontecendo no ensino e na formação, à época. 

 Mas na história moderna, após a Primeira Guerra Mundial, com o aumento da 

demanda social por educação, aperfeiçoamento dos serviços de correio, 

desenvolvimento dos meios de transporte e com o desenvolvimento tecnológico 

(comunicação e informação), houve um desenvolvimento decisivo da educação a 

distância. 

 O rádio também foi utilizado como um novo meio de comunicação nacional e 
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internacional e, após as décadas de 1960 e 1970, a EAD passou a incorporar o 

áudio, o videocassete, as transmissões de rádio e televisão, o videotexto, o 

computador e, mais recentemente, a tecnologia de multimeios: sons, imagens, 

diferentes linguagens, programas tutoriais informatizados, etc. 

 Usada a princípio como recurso para superação de deficiências educacionais, 

a EAD foi também usada para a qualificação profissional ou atualização de 

conhecimentos. É vista hoje por muitos como uma modalidade de ensino alternativo, 

que pode complementar o ensino presencial. 

 No Brasil, a fundação do Instituto Radiotécnico Monitor em 1939, e depois do 

Instituto Brasileiro em 1941, foram as primeiras experiências do país no campo de 

educação a distância. Nas últimas décadas as experiências governamentais e 

privadas foram muitas, e com a evolução da sociedade da informação e do 

conhecimento o governo brasileiro criou leis e estabeleceu normas para a 

modalidade de educação a distância em território nacional. 

 Fundações privadas e não governamentais, entre as décadas de 1970 e 

1980, iniciaram a oferta de cursos supletivos a distância, no modelo de teleducação, 

com aulas via satélite complementadas por kits de materiais impressos. Foi só na 

década de 1990 que a maior parte das Instituições de Ensino Superior no Brasil 

mobilizou-se para a EAD, com o uso de novas tecnologias da comunicação e da 

informação. A Universidade Aberta de Brasília foi criada em 1992 pela Lei n. 403/92, 

com a finalidade de ampliar o conhecimento cultural com a organização de cursos 

específicos de acesso a todos, a educação continuada e a atualização profissional; e 

o Ensino Superior, englobando a graduação e a pós-graduação (SISTEMA, 2016). 

 A internet se expande em 1994 no ambiente universitário. A primeira lei 

específica para a EAD no Ensino Superior chega em 1996; como já assinalamos em 

capítulo anterior, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN- 

9.394, de 20 de dezembro de 1996. O Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 

2005, que a regulamentou, dita que ficam obrigatórios os momentos presenciais 

para avaliação, estágios, defesa de trabalhos e conclusão de curso (BRASIL, 2005). 

 Na educação a distância, professores e alunos estão conectados, 

interligados, por tecnologias chamadas telemáticas, como a internet e, em especial, 

as hipermídias. As possibilidades da EAD ampliaram-se com o estabelecimento de 

mudanças e avanços tecnológicos, e seus referenciais são fundamentados nos 

quatro pilares da Educação para o século XXI publicados pela Organização das 



39 
 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que são: “aprender 

a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser” (GATTI; 

BARRETO, 2009a). A fim de superar limites de tempo e espaço, a EAD utiliza 

estratégias de ensino que devem incorporar as novas formas de comunicação e o 

potencial de informação da internet. 

Surge como questionamento e reflexão: O que se quer dizer quando se fala 

em EAD? 

 Segundo Bahia e Duran (2009, p. 13), “[...] a educação a distância vem se 

consolidando a partir de vários modelos e diferentes objetivos, para poucos e para 

muitos alunos, como formação inicial, continuada, especialização profissional, etc.”.  

 Conforme as referidas autoras, há vários modos de se fazer educação a 

distância. Em nosso país, e mesmo em outros, são várias as experiências, tanto nas 

instituições públicas como privadas. Para modificar o velho modelo de aprendizagem 

de transmissão para um modelo digital “interacionista”, é preciso pensar sobre 

formas alternativas de aprendizagem e de ensino, em outros modelos de 

universidade e diferentes tecnologias. 

 Mas a que veio a Educação a Distância? Veio com a possibilidade de se 

atender a milhares de alunos simultaneamente, aos que moram perto e longe das 

sedes das universidades públicas e particulares. São cursos por satélite e cursos via 

web que ampliam de forma não imaginada a flexibilidade de adaptação a cada 

situação. 

 Somente depois da LDBEN de 1996 o Brasil efetivou a educação a distância 

nos cursos superiores na graduação e pós-graduação, lembrando que a legislação 

brasileira privilegia o modelo semipresencial, com acompanhamento dos alunos 

perto de onde moram, em polos, reorganizando o Ensino Superior, flexibilizando a 

necessidade da presença física e reorganizando os espaços e tempos do ensino e 

aprendizagem. 

 Não se pode deixar de mencionar que países como Inglaterra, Alemanha e 

Espanha criaram universidades públicas de ensino a distância, a partir do final da 

década de 1970, com o objetivo de atender a milhares de estudantes trabalhadores 

com custos mais baixos, com bom padrão de qualidade nos programas 

desenvolvidos (GATTI; BARRETTO, 2009).  

 Conforme Preti (2005), no final da década de 1970 o Brasil não criou uma 

universidade estatal a distância, mas implantou programas nacionais de EAD, como 
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o Projeto Minerva, com o objetivo de melhorar a formação das populações pouco 

escolarizadas. Só em 1992 o Ministério da Educação e Cultura (MEC) criou a 

Coordenadoria Nacional de Educação a Distância (SEED), mas o poder público 

ainda não assume de fato uma política para a EAD. Para atender a algumas 

demandas educacionais o governo cria em 1994 o Telecurso para formação em 

nível médio; o Proformação para professores leigos; o Salto para o Futuro para 

professores de Educação Infantil e de 1ª a 4ª séries (formação continuada). Estas 

ações se caracterizaram como emergenciais e foram desativadas com a mudança 

de gestão. 

 Mas com a LDBEN de 1996 abriram-se novas possibilidades de 

desenvolvimento para a EAD, com rápido crescimento, levando em consideração as 

diferenças regionais, o tipo de população a ser atendida e sua inserção no mercado 

de trabalho.  

Em suma, segundo o Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, em seu 

Artigo 1º, define-se EAD como: 

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

 Esse decreto ainda determina que os cursos e programas a distância devem 

ter a mesma duração dos presenciais, e estabelece a equivalência dos certificados e 

diplomas.  

2.2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA LDBEN-9394/96 E A EDUCAÇÃO A  
DISTÂNCIA: O SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

Muito se tem falado nas últimas décadas sobre a qualidade em educação e 

sobre a formação de professores. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN-9394/96), de 20 de dezembro de 1996, traz em seu Artigo 62, conforme já 

referenciamos nesta pesquisa: 

A formação de docentes para atuar na educação básica, em curso de 
licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como a formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 
séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
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modalidade normal. (BRASIL, 1996) 

 Essa lei foi alterada pela Lei n. 12.796, de 4 de abril de 2013, passando a 

vigorar com as seguintes alterações sobre a formação dos profissionais da 

educação e dando outras providências, conforme também já mencionamos: 

 

Art. 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, 
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 
educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. 
 
§ 2º – A formação continuada e a capacitação dos profissionais de 
magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a 
distância (incluído pela Lei nº 12.056 de 2009). 
 
§ 3º – A formação inicial de profissionais de magistério dará 
preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de 
recursos e tecnologias de educação a distância (incluído pela Lei n. 
12.056 de 2009) – (BRASIL, 2013) 

 O Artigo 80 da LDBEN-9394/96 estabeleceu a modalidade de educação a 

distância com abertura e regimes especiais, prevendo, segundo Gomes (2005): 

 [...] credenciamento das instituições pela União; 

 normas para produção, controle e avaliação de programas e 
autorização para implementá-los a cargo dos respectivos sistemas 
de ensino; 

 tratamento diferenciado, incluindo custos reduzidos no rádio e na 
televisão, concessão de canais com finalidades exclusivamente 
educativas e reserva do tempo mínimo pelos concessionários de 
canais comerciais. (p. 51) 

 

 O Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, definiu a EAD como: 

“modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares ou tempos diversos”, conforme relatado nesta pesquisa.  

 Gomes (2005) comenta ainda que o decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 

2005, estabelece:  

 a obrigatoriedade de momentos presenciais não só para 
avaliações de estudantes, mas também para estágio, defesa de 
trabalhos e atividades laboratoriais. Igualmente, obriga a criação 
de polos no país ou no exterior; 
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 os resultados dos exames (presenciais) deverão prevalecer sobre 
os demais resultados no processo da avaliação; 

 inclui expressamente os diversos níveis e modalidades de 
educação, entre eles os cursos e os programas de mestrado e 
doutorado, resultando em um significativo avanço; 

 permite que instituições de pesquisa de comprovada excelência 
solicitem credenciamento para oferta de cursos ou programas de 
pós-graduação; 

 recorre ao regime constitucional de colaboração para articular o 
Ministério da Educação e os diversos sistemas de ensino, a fim de 
delimitarem e entrosarem seus esforços nos processos de 
credenciamento, autorização e reconhecimento. Contudo, coloca 
como objetivo a “padronização de normas e procedimentos”. 
Interpretações incautas podem derrapar na direção da 
uniformidade, quando a constituição e a lei estatuem o regime 
federativo e a correspondente adequação às diferenças do país; 

 atribui aos sistemas estaduais de ensino a competência para 
credenciar as instituições de educação básica. Para atuar fora da 
respectiva unidade federativa, a instituição deverá pleitear 
credenciamento no MEC. Os dispositivos facilitam o processo e 
contribuem para que seja respeitada a necessidade de 
abrangência da EAD, com vista a ampliar a qualidade e baixar os 
custos. Por outro lado, determina que o credenciamento definirá a 
abrangência de atuação das instituições no território nacional, o 
que deixa a decisão a sucessivas instâncias, com o risco de 
interpretações diversas, inclusive pelas comissões avaliativas; 

 cria ou remete a uma série de normas e exigências para aqueles 
processos, pautando-se pelos referenciais de qualidade da EAD. 
Ademais, mantém o prazo de cinco anos para o credenciamento 
institucional e sua renovação; 

 dispensa as instituições que detêm prerrogativa de autonomia 
universitária da criação, organização e extinção de cursos ou 
programas de educação superior, porém não as isenta do 
credenciamento, conforme exigência da lei; 

 equipara, sob numerosos aspectos a EAD à educação presencial, 
como na adoção de número fixo de vagas, definido pelo MEC, isto 
é, o regime de numerus clausus; 

 aplica integralmente o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior, o SINAES, à educação superior e a distância. 
(p. 51) 

 

Resumidamente, o autor traz os critérios principais do sistema da EAD, seus 

momentos presenciais, seus objetivos, exigências e normas para credenciamento 

dos cursos, bem como trata da avaliação da EAD, aplicando o Sistema Nacional de 

Avaliação.  

O Sistema Universidade Aberta do Brasil – Gomes (2005) descreve o que 

relata o Decreto n. 5.800, de 8 de junho de 2006, que “dispõe sobre o Sistema 
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Universidade Aberta do Brasil – UAB”.  

A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades 

públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm 

dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia da 

EAD. 

Os professores que atuam na educação básica têm prioridade de atendimento 

sobre o público em geral, e são seguidos pelos dirigentes, gestores e trabalhadores 

em educação básica dos estados, municípios e do Distrito Federal. Segundo o 

decreto que o instituiu, o Sistema UAB foi criado para o “desenvolvimento da 

modalidade a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos 

e programas de educação superior no País”.  

São objetivos fixados pela UAB:  

O oferecimento prioritário de cursos de licenciatura e formação inicial de 

professores da educação básica, de capacitação de dirigentes, gestores e 

trabalhadores em educação básica, a oferta de cursos superiores na diferentes 

áreas do conhecimento e a constituição de um “amplo sistema nacional de educação 

superior a distância”. 

 O decreto, em coerência com o que regulamentou o artigo 80 da 
LDBEN, enfatiza a articulação das instituições públicas de ensino 
superior com os polos de apoio presencial, destinados a apoiar de 
modo descentralizado as atividades pedagógicas e administrativas 
relativas aos cursos e programas. A articulação entre os cursos e 
programas e esses polos se realizará mediante edital publicado 
pelo MEC. Indubitavelmente, é preciso tempo para avaliar 
adequadamente os resultados do sistema. 

 Por sua vez, a portaria MEC nº 4.059, de 10 de dezembro de 
2004, atualizou normas anteriores, permitindo introduzir, na 
organização pedagógica e curricular de cursos superiores 
reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que 
utilizem modalidade semipresencial. Essa modalidade 
compreende “atividades didáticas, módulos ou unidades de 
ensino-aprendizagem centrados na autoaprendizagem e com a 
mediação de recursos didáticos organizados em diferentes 
suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação 
remota”. A tutoria das disciplinas oferecidas requer a existência de 
docentes qualificados com uma carga horária específica para os 
momentos presenciais e a distância. As avaliações são 
obrigatoriamente presenciais. (p. 51) 

 

 Quanto ao Parecer CNE/CEB n. 31/2002, este instituiu as diretrizes 

curriculares nacionais para a EAD na Educação de Jovens e Adultos e para a 
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Educação Básica no Ensino Médio, e ainda a Resolução CNE/CES n. 1/2001: 

A resolução CNE/CES nº 1/2001, ao tratar dos cursos e programas 
de pós-graduação stricto sensu, já havia incluído a EAD, 
estabelecendo a equivalência entre ambos, inclusive e 
especialmente nas exigências de qualidade. Os cursos de pós-
graduação lato sensu foram abordados pelo parecer CNE/CES nº 
241/2006, quanto ao credenciamento institucional. Esse parecer 
deixa claro que o processo está legalmente adstrito à União e que, 
embora a autorização dos cursos stricto sensu seja exigida pelo 
decreto nº 5.622/2005, esta é dispensada para os cursos lato sensu. 
Assim, o credenciamento institucional para ministrar cursos e 
programas de pós-graduação lato sensu se faz com a autorização 
inicial de um curso. (BRASIL, 2002) 

 A UAB também se propõe a oferecer cursos superiores para a capacitação de 

dirigentes, gestores e trabalhadores em Educação Básica dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios, e apoia pesquisas sobre metodologias inovadoras de 

tecnologias de informação e comunicação (TICs). Ainda segundo Gatti e Barretto 

(2009a), o acesso ao sistema UAB é feito por meio de exames vestibulares 

presenciais e gratuitos. Estas provas são elaboradas pelas próprias instituições. 

 O Núcleo de Educação Aberta e a Distância (Nead), da UAB, fez contatos 

com grandes universidades estatais no exterior, como a Télé-Université de Quebec, 

Pontifícia Universidade Católica do Chile, Universidade Estadual a Distância de 

Costa Rica, Universidade de Senegal e Universidade Maurice, das Ilhas Maurício. 

Pesquisas realizadas em parceria com estes países orientaram a reformulação da 

formação inicial dos orientadores acadêmicos, e algumas das práticas adotadas. 

 O que é importante ressaltar é que a experiência adquirida pelo Núcleo de 

Educação Aberta e a Distância (Nead) subsidiou a formulação de políticas de EAD 

de mais amplo alcance em nível nacional, tendo contribuído para a construção de 

um padrão de qualidade na oferta de cursos de licenciatura nesta modalidade. De 

um modo geral, a EAD pode ser sintetizada como uma modalidade de educação 

desenvolvida em um processo mediado pelas tecnologias, com professores e alunos 

separados no tempo e no espaço (BRASIL, 2005). A educação, a formação humana 

aí trabalhada, deverá ser emancipadora e crítica. 

 Relembrando que a LDBEN-9.394/96 determinou que até 2007 todos os 

professores em exercício deveriam ter formação em nível superior, e considerando o 

elevado número de professores que não atendiam a esta exigência, houve um 

grande impulso para a EAD na formação docente, assim como em diversas outras 
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áreas, níveis e modalidades de ensino.  

 Quanto à evolução do sistema UAB, obtivemos os seguintes dados3: 

Em 2008, merece destaque a atuação do Sistema UAB que 
fomentou a criação de cursos na área de Administração, de Gestão 
Pública e outras áreas técnicas. 

Atualmente, 88 instituições integram o Sistema UAB, entre 
universidades federais, universidades estaduais e institutos federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs). De 2007 a julho de 
2009, foram aprovados e instalados 557 polos de apoio presencial 
com 187.154 vagas criadas. A UAB, ademais, em agosto de 2009, 
selecionou mais 163 novos polos, no âmbito do Plano de Ações 
Articuladas, para equacionar a demanda e a oferta de formação de 
professores na rede pública da educação básica, ampliando a rede 
para um total de 720 polos. Para 2010, espera-se a criação de cerca 
de 200 polos. 

A UAB continuará a apoiar a formação de professores com a oferta 
de vagas não-presenciais para o Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação. Essas vagas atenderão à demanda 
levantada pela análise das pré-inscrições realizadas na Plataforma 
Freire pelos professores brasileiros. Além desse apoio, a UAB 
atenderá à chamada demanda social por vagas de nível superior. No 
total, aguarda-se a criação de 127.633 vagas para 2010. (SISTEMA, 
2016)  

O computador e a internet são os principais recursos dos alunos, que se 

distribuem em polos regionais onde encontram, além de computadores, professores 

auxiliares para orientar o aprendizado e tirar dúvidas. Mesmo cercada por alguns 

preconceitos (que discutiremos mais à frente), houve um grande crescimento da 

EAD, voltada, preferencialmente, para a formação de professores. 

2.3 O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E O CRESCENTE 
NÚMERO DE ALUNOS 

 As novas demandas sociais e profissionais do mercado atual exigiram da 

escola uma nova modalidade de ensino: pode ser feita fora do local da universidade, 

no local de preferência do aluno; muito mais rápida na sua certificação; usando as 

novas tecnologias; configurando-se em uma busca de soluções mais ágeis que 

atendam às demandas econômicas e sociais da vida moderna. Estas características 

da Educação a Distância justificam o crescimento destes cursos, a sua 

                                                           

3 SISTEMA Universidade Aberta. Portal Brasil. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br>. Acesso em: 
28 jun. 2016. 
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extraordinária oferta para a formação de professores e de outros profissionais.  

Entretanto, segundo Gatti e Barretto (2009c), houve uma implantação quase 

sem controle destes cursos pelo país, um crescimento preocupante que requer 

avaliação mais rigorosa dos mesmos. Isso pode ter provocado a falta de 

credibilidade, a desconfiança nesta modalidade de ensino, que, como já 

mencionado, pode significar aligeiramento, superficialidade e altos rendimentos para 

algumas instituições que aplicaram os cursos a distância. Na formação de 

professores, por exemplo, há uma aceitabilidade maior em relação à formação 

continuada a distância e uma aceitação menor em relação à formação inicial de 

professores, neste tipo de curso. 

 A Educação a Distância é tida como um curso que veio para democratizar o 

acesso à universidade, mas que esbarra em alguns problemas herdados da 

modalidade presencial e da fraca institucionalização. 

 Conforme o Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância 

AbraEAD, em 2008 “um em cada 73 brasileiros estudavam a distância” (consulta em 

julho, 2016). Nesta época os cursos voltados para a profissionalização por EAD 

cresceram e motivaram projetos nacionais (BIELSCHOWSKY, 2008). 

 Ainda segundo o AbraEAD, em 2007 houve um grande crescimento nos 

projetos voltados para a educação técnica a distância. Um deles é um projeto 

público, a Escola Técnica Aberta do Brasil (E-TEC), lançado pelo Ministério da 

Educação, com cursos voltados para a iniciação de diversas carreiras, com parcerias 

com a iniciativa privada. O outro projeto citado é privado, realizado em conjunto com 

o governo estadual de São Paulo: é o Telecurso TEC, uma parceria da Fundação 

Roberto Marinho com o Centro Paula Souza, instituição do governo paulista para a 

formação profissionalizante. 

 O crescimento do número de brasileiros educados dentro das próprias 

empresas cresceu muito, foram 582.985 pessoas em 2007. O que nos interessa 

nesta pesquisa, além destas observações gerais, é o número de brasileiros em 

cursos de EAD em Educação (EJA, Fundamental, Médio, Técnico, Graduação, Pós-

Graduação). 

 Conforme a edição de 2014 do Censo EAD.BR (Relatório Analítico da 

Aprendizagem a Distância no Brasil), foi realizada uma pesquisa onde foram 

analisadas 226 instituições exclusivamente formadoras e 15 formadoras e 

fornecedoras. Esclarece a edição que a categoria de instituições formadoras inclui 
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todas aquelas que oferecem cursos ou disciplinas em educação a distância. São em 

sua maioria privadas, representando 64% do total (as públicas representam 36%) e 

encontram-se principalmente nas regiões Sudeste e Sul. As menos representativas 

estão nas regiões Norte e Nordeste. A maioria das instituições com cursos em 

Educação a Distância, nesta pesquisa, conta com polos de atendimento presencial 

(63%) – (CENSO EAD.BR, 2014). 

 Como consta da edição de 2014 do Censo EAD.BR, faz-se esclarecedor que: 

Curso a Distância – não exige a presença do educando em um local 
específico e educador e educando não se encontram no mesmo 
espaço físico para a realização da ação educativa. 

Curso Presencial – realiza-se de forma tradicional em que educador 
e educando compartilham um local (sala de aula), estando os 
educandos sujeitos a um controle de presença. 

Curso Semipresencial – acontece em parte em sala de aula e em 
parte a distância com a mediação de tecnologias de comunicação 
diversas. (p. 42) 

A Pedagogia a distância – “A licenciatura em Pedagogia é o curso com mais 

estudantes entre as graduações a distância”, no Brasil – é o que diz o Censo da 

Educação Superior de 2010, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A cada 100 alunos na modalidade, 30 

escolhem Pedagogia a distância. São 286 mil alunos, que estão em 4.450 polos em 

todo o país, em instituições públicas ou privadas (INEP, 2010).  

 Conforme o Censo do INEP, esse era um universo ainda pouco explorado em 

2008, por isso a Fundação Victor Civita (FVC), em conjunto com o Banco Itaú BBA e 

o Instituto Unibanco, encomendou a pesquisa “Educação a Distância: Oferta, 

Características e Tendências dos Cursos de Licenciatura em Pedagogia”. Esta 

pesquisa foi coordenada pela Professora Drª Maria Elizabeth de Almeida, docente 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC – SP), e foram ouvidas 

instituições com sedes em cinco capitais brasileiras.  

 Na referida pesquisa foram analisados o currículo da EAD em comparação à 

educação presencial, o papel do tutor (hoje professor auxiliar) e a precariedade da 

institucionalização dos cursos de EAD; também foi explicada a metodologia da 

pesquisa realizada em oito instituições (cinco públicas e três privadas) de cinco 

cidades de regiões socioeconômicas brasileiras: Manaus, Recife, Goiânia, São 

Paulo e Porto Alegre. A metodologia constou de revisão bibliográfica e pesquisa de 

campo, quando foram entrevistados professores, coordenadores e tutores. 
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 Quanto ao currículo, percebeu-se ênfase nos fundamentos gerais, em 

detrimento das disciplinas voltadas aos conhecimentos didáticos, e há ainda pouca 

relação com a prática educacional. É a famosa distância entre teoria e prática, e o 

desenvolvimento do estágio tem a função de cumprir apenas exigências legais.

 Relativamente ao tutor, há uma indefinição quanto ao seu papel – é preciso 

pensar em seu papel e no que se quer dele.  

O crescimento do número de alunos na educação a distância – A 

possível queda de matrículas nos cursos presenciais se deve principalmente à crise 

econômica e política, com altos níveis de desemprego que vive o Brasil, afetando o 

cenário educacional. Boa parte desta queda se deve, também, ao número de vagas 

no Ensino Superior, subsidiadas pelo governo, que diminuíram drasticamente no 

período de 2014 até hoje. 

 Com a diminuição do apoio do Governo Federal por meio do financiamento 

estudantil, será preciso rever todos os gastos, como, por exemplo, diminuir a carga 

horária de professores e, principalmente, combater a evasão escolar, que é alta no 

ensino presencial (de 17% a 20% por ano), segundo dados divulgados pela Revista 

Ensino Superior, n. 208, de abril de 2016 (REVISTA, 2016). 

 Explica-se também o crescimento da EAD através do custo de suas 

mensalidades, que correspondem, em média, a 25% das mensalidades do ensino 

presencial.  

 Segundo o Censo EAD.BR 20154, que realizou a pesquisa em 55 instituições, 

em pouco mais da metade do total dos estabelecimentos que ofereceram 

modalidades regulamentadas a distância, as matrículas aumentaram. No perfil do 

corpo discente contabilizou-se 1.108.021 alunos que frequentam cursos 

regulamentados totalmente a distância e semipresenciais – um aumento 

considerável com relação ao ano anterior, que contabilizou 996.323 alunos em 

cursos regulamentados.  

Deve-se acrescentar aqui também que o preconceito em relação aos cursos a 

distância vem diminuindo um pouco no Brasil, excetuando-se a formação de 

professores para os anos inicias do Magistério, conforme a seguir apresentado. 

 

                                                           
4 CENSO EAD.BR. Relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil 2015. Disponível em: 
<http://abed.org.br/arquivos/Censo_EAD_2015_POR.pdf>. Acesso em 15 mai. 2016. 
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2.4 AS CRÍTICAS, AS RESISTÊNCIAS E O PRECONCEITO SOBRE A 
 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES A DISTÂNCIA  

 Antes de adentrarmos o problema do preconceito sobre a formação inicial de 

professores na Educação a Distância, cabe-nos lembrar que são muitos os desafios, 

impasses e contradições que envolvem esta modalidade de ensino. Vamos iniciar 

falando da tecnologia, que deve ser entendida como ferramenta e que necessita de 

uma pessoa, isto é, o professor, para entendê-la e usá-la, porque “por si só não 

surtirá efeito se não for elaborada/configurada com um objetivo claro” (AZEVEDO, 

2013, p. 168). Houve um crescimento acelerado e quase desordenado da EAD, 

tanto no setor público como no privado, e é possível que se possa admitir que este 

crescimento resultou justamente desta forma de regulação. 

 Conforme aludem Gatti e Barretto (2009a): 

A urgência política em montar um novo sistema que acelera o acesso 
ao ensino superior em pequeno prazo trabalhou em favor de não 
termos uma estrutura permanente e sólida que assegure a qualidade 
dos serviços prestados (p. 113). 

 Os cursos de EAD requerem um projeto político e pedagógico de formação 

docente com articulação nacional e local. São ainda raras as pesquisas que 

estudam os problemas e desafios que a expansão da EAD nos traz: alguns 

estudiosos defendem o maior acesso à educação e o melhor domínio das TICs 

como essenciais à democratização, outros repudiam as TICs como substitutas das 

relações humanas presenciais. 

 Do ponto de vista dos cursos, os professores, em sua maioria, avaliaram a 

modalidade como positiva e os ganhos aferidos como representativos (GATTI; 

BARRETO, 2009a). 

 Há ainda que se considerar os estágios de formação docente: 

Nos programas especiais de formação de professores, em serviço os 
estágios se desenvolviam bem, na medida em que a própria escola 
em que trabalhavam os professores-alunos constituía o lócus natural 
de aproximação teoria-prática. Uma vez que os cursos de educação 
a distância passam a ser regulares, a tendência é que, como os 
presenciais, eles recebam crescentemente alunos egressos do 
ensino médio, como nas demais licenciaturas. Certamente que 
atenção maior deverá ser conferida aos requerimentos de estágios 
nas escolas básicas nesse novo formato. (GATTI; BARRETTO, 
2009a, p. 115) 

 Após essas explanações gerais sobre a estrutura dos cursos de EAD, cabe-
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nos ainda registrar que, apesar de alguns preconceitos e críticas, esta nova 

modalidade de ensino é vista como muito importante para modificar e abrir o acesso 

ao ensino superior a muitos alunos que precisam dos horários flexíveis da EAD ou 

que moram longe dos Centros Universitários. 

 Devido à rápida expansão e à importância desses cursos ao implantar a 

formação de professores no Ensino Superior no Brasil, consideramos que é preciso 

um estudo mais aprofundado no que tange à formação inicial de professores e 

mesmo à sua formação continuada. Recorremos a alguns autores, como Gatti e 

Barretto (2009a), Scheibe (2006), Bahia e Duran (2009) e documentos oficiais, como 

o Boletim da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 

(BOLETIN. ANFOPE, 2007), além do documento final da última Conferência 

Nacional da Educação (CONAE/MEC – 2010), para pesquisarmos os preconceitos e 

formação de professores na EAD. 

 Quanto à formação inicial de professores, nos diz o documento CONAE/MEC 

(2010): 

A formação inicial deverá se dar de forma presencial, inclusive 
aquelas destinadas aos/à professores/as leigos/as que atuam nos 
anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, como aos/à 
professores/as de educação infantil e anos iniciais do fundamental 
em exercício, possuidores/as de formação em nível médio. Assim, a 
formação inicial pode, de forma excepcional, ocorrer na modalidade 
de EAD para os/as profissionais da educação em exercício, onde 
não existam cursos presenciais, cuja oferta deve ser desenvolvida 
sob rígida regulamentação, acompanhamento e avaliação. Quanto 
aos/às profissionais da educação em exercício, sua formação 
continuada pode, de forma excepcional, ocorrer na modalidade de 
EAD, nos locais onde não existam cursos presenciais. (2010, grifo do 
autor) 

 Essa formação inicial de professores na modalidade a distância causa 

preocupação, por ser considerada aligeirada e superficial na EAD, sem uma base 

sólida de formação. Não deixa de ser uma questão polêmica a ideia de que a 

formação inicial de professores deveria acontecer em cursos presenciais e, 

excepcionalmente, na modalidade a distância. 

 Autores como Nóvoa (1992; 2009), Perrenoud (1993), Tardif (2014a; 2014b), 

Saviani (2005; 2008), Gatti e Barretto (2009a), Sommer (2010) se preocuparam com 

a qualidade formativa dos professores (inicial e continuada); com um currículo de 

formação linear, fragmentado, disciplinar, omitindo a interdisciplinaridade tão 

necessária às exigências da sociedade atual. 
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 O desenvolvimento acelerado desses cursos a distância tomou proporções 

difíceis de controlar, aumentando a preocupação com a qualidade de ensino, 

materiais de apoio, acompanhamento e avaliação dos alunos, o que também 

aumentou a desconfiança e a crença nesta modalidade de ensino. Muitas 

instituições particulares tiveram, com este tipo de curso, lucros extraordinários 

(BAHIA, 2014a). 

 Existem, segundo a literatura consultada (SCHEIBE, 2006), inúmeros projetos 

de formação inicial com ênfase na certificação de profissionais em serviço, 

realizados nos cursos a distância ou semipresenciais e que formam professores de 

modo mais ou menos aligeirado e emergencial.  

Por isso, ainda há hoje resistência menor em relação à formação continuada 

do que à formação inicial de professores na EAD:  

[...] as resistências a tal modalidade são amplificadas 
significativamente quando o que está em jogo é a formação inicial, 
comumente adjetivada de aligeirada e certificadora, mas pouco 
formadora, capaz de aumentar os índices de professores com ensino 
superior, mas incapaz de revelar a “qualidade” da formação provida 
pelas mais diferentes instituições de ensino superior brasileiras 
(SOMMER, 2010, p. 11). 

 Alguns problemas são levantados pela não aceitação da formação inicial de 

professores na modalidade EAD, como, por exemplo, a falta de disciplinas no 

currículo de formação de professores que permitam algum aprofundamento e 

formação de competências na área de Educação Infantil, e menos ainda em relação 

a modalidades educacionais (EJA e Educação Especial) – (GATTI; BARRETTO, 

2009b). 

 Em que pesem estas considerações, não podemos deixar de mencionar uma 

pesquisa recente realizada por Bahia (2015) que investigou a trajetória formativa e o 

cotidiano profissional de seis egressos de um mesmo curso de Pedagogia das duas 

modalidades (presencial e a distância), e que são professores da rede pública de 

ensino (municipal e estadual) de São Paulo. Segundo a autora: 

A proposta para a realização desta pesquisa, no âmbito de um 
estágio pós-doutoral, justificou-se pela necessidade da ampliação e 
do aprofundamento das reflexões sobre a formação inicial de 
professores a distância, sobretudo acerca da atuação dos egressos 
desta modalidade, tendo em vista as tensões nas discussões que a 
mesma suscita com a indicação de hipóteses, bem como de críticas, 
sobre cursos aligeirados e superficiais que comprometem a 
formação, que deveria ser sólida, para uma adequada atuação. 



52 
 

Consideramos também a lacuna, para não dizer a ausência, de 
estudos e pesquisas sobre o cotidiano profissional de egressos da 
modalidade a distância (especificamente dos Cursos de Pedagogia), 
como uma possibilidade de analisarmos se, de fato, a modalidade 
importa quando discutimos sobre a adequada formação para a 
atuação na educação infantil e/ou nas séries iniciais do ensino 
fundamental. (p. 302) 

 A autora sinaliza, ainda, a estranheza em relação às críticas insistentes sobre 

a formação docente na modalidade a distância, o que nos faz supor que a formação 

presencial (o curso de Pedagogia) seja de excelência:  

Tendo em vista as críticas sobre a fragilidade e/ou superficialidade 
formativa que cursos na modalidade a distância podem causar e, 
levando-se em conta as recomendações e a defesa de que a 
formação inicial de professores deve ocorrer na modalidade 
presencial, isso significa, então, que a mesma é considerada sólida e 
não superficial. (BAHIA, 2015, p. 302) 

 Por fim, os resultados de sua investigação apontam para interessantes 

considerações: 

[...] pelo que pudemos desvelar a partir das análises realizadas, 
podemos inferir que ‘a modalidade não importa’ para a obtenção 
de uma formação que dê conta de preparar os futuros professores 
adequadamente para o exercício profissional. Outras questões como 
a maturidade, a certeza pela escolha da profissão, o compromisso e 
a clareza sobre o papel docente e o envolvimento com as questões 
relacionadas ao cotidiano escolar, parecem ser definidoras para um 
bom desempenho profissional e para a construção da 
profissionalidade docente. (BAHIA, 2015, p. 311, grifo da autora) 

 A EAD representa, no cenário nacional, um desafio pedagógico no que diz 

respeito aos estudantes, aos docentes, aos recursos comunicativos, enfim, à sua 

estrutura, e consideramos que os estudos e pesquisas sobre a modalidade devem 

continuar, tendo em vista que são muitas e variadas as experiências, assim como 

são muitos e variados os olhares e referenciais que as analisam.    
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3   SER PROFESSOR HOJE: IMPASSES E DESAFIOS 

[...] a crise a respeito do valor dos saberes profissionais, das 
formações profissionais, da ética profissional e da confiança do público 
nas profissões e nos profissionais constitui o pano de fundo do 
movimento de profissionalização do ensino e da formação para o 
magistério. 

Tardif, Lessard e Gauthier 

 É um desafio formar professores para atuar na realidade em que vivemos. Na 

educação a distância, pensar a tecnologia integrada à formação de professores e 

articuladas ao pensamento complexo pode ser um caminho para que isso aconteça. 

Precisa-se possibilitar ao docente a oportunidade de desempenhar diferentes 

papéis, ter diferentes oportunidades e pensar, refletir sobre a realidade do mundo 

em que vivemos. 

 A situação do nosso contexto educacional, de modo geral, é desalentadora, 

marcada pela crise de identidade docente e pela crise das licenciaturas, pela 

necessidade da efetiva aproximação dos licenciados em formação com o cotidiano 

escolar (com experiências diferentes do tradicional estágio curricular obrigatório), 

pela quase ausência de políticas de valorização e incentivo à docência e luta pela 

melhoria salarial e melhores condições de trabalho. 

 Neste capítulo discutimos a formação docente com ênfase na educação a 

distância, bem como a redefinição do papel do professor, a crise das licenciaturas e 

da identidade docente. 

3.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EAD: A REDEFINIÇÃO DOS PAPÉIS DO 
PROFESSOR 

 Roldão (2011) propõe uma importante reflexão, que vale a pena destacar: 

Quem são os professores? Qual é o seu lugar na sociedade? Qual é 
a natureza da atividade que os identifica e os distingue no plano 
social? Como todos esses aspectos têm evoluído e como vão se 
reconfigurando no interior de um devir sócio-histórico? Quais são os 
tempos e os modos da sua evolução? (p. 18) 

 O pensamento da autora instiga-nos a refletir, pois todos tivemos professores, 

todos conhecemos professores, muitos somos professores e/ou trabalhamos e 
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investigamos sua formação. 

 Muitos são os autores que refletem sobre os momentos diferentes vividos 

pela humanidade. Da sociedade do século XX para cá, muita coisa mudou. Foram 

criados novos empregos, novas profissões e postos de trabalho. Assim, muita coisa 

mudou também na Educação. 

 Como são formados os professores na educação a distância, via internet, com 

o uso de satélites? Como é possível? Que abordagem pedagógica é usada? Que 

modelo de aprendizagem virtual é usado? Qual o papel das tecnologias de 

informação e comunicação na formação dos professores? 

 Sem dúvida, o mundo entra na era da informação e do conhecimento. Isso 

tem provocado novas mudanças na sociedade e na escola, e um novo modelo de 

formação e docência está posto. Dentro do novo paradigma que vive a sociedade e 

a Educação não se pode deixar de estudar, discutir, dialogar, experimentar. 

Continuamente estamos aprendendo. Num curso de formação de professores em 

educação a distância, questionamentos sobre a formação de um profissional 

reflexivo, destacando a ação-reflexão-ação (prática reflexiva) não podem ser 

deixados de lado, assim como a utilização dos recursos da tecnologia para que os 

diversos ambientes de aprendizagem e de trabalho possam ser espaços de gestão 

em aprendizagem colaborativa e de investigação. 

 O professor, em sua formação e prática, deve relacionar teoria e prática, 

fundamentada na reflexão, fazendo e compreendendo a construção do 

conhecimento e a interação entre os sujeitos como dimensão social do 

conhecimento. 

 Trabalha-se em educação a distância com a formação de professores dentro 

do modelo de construção do conhecimento e dentro de propostas inovadoras quanto 

à metodologia pedagógica. A construção coletiva do conhecimento, aqui destacada, 

reúne condições ideais para que o conhecimento se construa dentro de um contexto 

social, interativo e dialogal, com conhecimento de como se trabalha em redes 

interativas. Trabalha-se, então, a mudança na formação do professor para esta 

transformação, como opção de referenciais que emanam de um trabalho com a 

tecnologia, apesar de ela mesma não ser suficiente sem a presença do professor, 

cujo papel deverá também ser pensado novamente na reflexão sobre a prática.  

 Segundo Almeida (2003), é tarefa do educador: 

[...] desenvolver o domínio sobre a ferramenta disponível para a 
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criação de ambientes virtuais de aprendizagem, nos quais ele tem a 
oportunidade de exercitar a coautoria, a interação, a mediação e a 
investigação. Da reflexão sobre essas ações e respectiva 
compreensão das suas potencialidades, limitações e possibilidades 
de reelaboração, emerge uma nova proposta de atividade de autoria 
do educador, que será o responsável por todas as etapas da 
atividade, sob a orientação dos formadores. (p. 24) 

As políticas de formação de professores evidenciam tendências, 

aproximações e distanciamentos, porque agora estão em jogo concepções 

diferentes de sociedade e de educação, paradigmas distintos, propostas 

pedagógicas díspares e modalidades variadas de ensino.  

É preciso redimensionar o processo de ensino-aprendizagem e os contextos 

de formação docente, pois para o professor seria necessário ter a competência e 

desenvolvimento da docência, entendendo que estamos saindo de uma educação 

fragmentada, linear, mecanicista para uma perspectiva teórico-crítica, para uma 

pluralidade metodológica, devido ao avanço das tecnologias de informação e 

comunicação com a integração das diferentes mídias. Por isso, em sua docência, o 

professor precisaria desenvolver uma aprendizagem participativa, criadora e 

humanista. Lembrando que o foco na formação de professores em ambiente de 

interação digital, de dialogia digital, deve valorizar a perspectiva dialógica de 

mediação, não a tecnologia.  

Os professores-formadores de educação a distância podem ser leitores 

críticos de si e de suas circunstâncias: grandes são os desafios e competências 

nesta modalidade de ensino; os professores não podem acomodar-se e devem estar 

atentos às novas possibilidades pedagógicas que emergem na relação com os 

alunos. A escola deve ser repensada e a formação de educadores também; é 

preciso considerar a flexibilidade de tempo e espaço e recompor, recriar, 

ressignificar o que era conhecido nos cursos presenciais. 

 O formador de professores na modalidade EAD, exercitando seu aluno para 

que este seja um sujeito ativo de sua aprendizagem, possibilitará ao mesmo ganhar 

autonomia, usando recursos como o computador, videoconferências, etc., para que, 

através de caminhos não lineares, possa determinar seu próprio ritmo de estudo. 

 Um curso de formação de professores a distância deve estar inserido nas 

finalidades, nos objetivos da Educação do país, entrelaçando: objetivos, conteúdos, 

currículos, estudos e reflexões; o curso de formação de professores deve ser 

elaborado a partir dos princípios filosóficos, políticos e pedagógicos que regem as 
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leis do país. 

Redefinição dos papéis do professor na EAD – A leitura do texto de 

Azevedo (2008) nos permite refletir sobre: 

O papel do professor nesse cenário [...] não é ensinar, mas ajudar o 
aluno a aprender; não é transmitir informações, mas criar condições 
para que o aluno adquira informações; não é fazer brilhantes 
preleções, mas organizar estratégias para que o aluno conheça e 
construa o próprio conhecimento. Isso exige dos docentes e 
discentes contínuas mudanças. (p. 30) 

 Ao exigir do professor “contínuas mudanças”, a tarefa de ensinar requer 

ousadia para ser criativa, competente cientificamente, reflexiva, transformadora, em 

prol da liberdade de criação e autonomia de docentes e discentes. 

 Para Moran (2003, p. 39-50), são múltiplos os papéis do educador on-line: 

“[...] o professor participa de formas diferentes e exerce papéis diferentes em 

diferentes situações que se lhe apresentam na educação on-line”. Aprender a 

trabalhar com tecnologias sofisticadas e tecnologias simples; com internet; com 

videoconferência multiponto e teleconferência; com softwares de gerenciamento de 

cursos comerciais e livres. Como a todo o momento surgem soluções novas e que 

podem facilitar o trabalho pedagógico, o professor não pode acomodar-se; por isso 

ter flexibilidade para adaptar-se a situações muito diferenciadas e ter sensibilidade 

para escolher as melhores soluções possíveis são alguns de seus novos papéis. 

 Trabalhando com muitos ou poucos alunos, com mais ou menos encontros 

presenciais, sendo autor (ou não) do seu próprio projeto de ensino, enfim, do 

professor exige-se que esteja preparado para vivenciar diferentes papéis, 

metodologias, elaboração de projetos pedagógicos, porque hoje temos questões 

pedagógicas novas com o avanço das tecnologias de informação. 

 A leitura do texto de Moran (2003) nos permite observar que, se houver um 

bom planejamento das aulas e uma boa comunicação do professor-formador, com 

dialogicidade, interatividade, interlocução entre professor e alunos na sala de aula, 

fica facilitado o papel do professor na sua docência. 

 Indaga, então, Moran (2003): 

O que muda no papel do professor? Muda a relação de espaço, 
tempo e comunicação com os alunos. O espaço de trocas se estende 
da sala de aula para o virtual. O tempo de enviar ou receber 
informações se amplia para qualquer dia da semana. O processo de 
comunicação se dá na sala de aula, na internet, no e-mail, no chat... 
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É um papel de animação e coordenação [...] que exige muita 
atenção, sensibilidade, interação (radar ligado) e domínio tecnológico 
(p. 10, grifo nosso) 

 Exige-se dos professores uma nova postura didática: trabalhar a docência 

diante do grande desafio de aliar os novos recursos tecnológicos disponíveis à sua 

ação docente, que “[...] deverá ser uma concepção pedagógica interativa, 

colaborativa e reflexiva” (SOUZA, 2003, p. 12). 

 Portanto, na EAD muda o modo de ser professor, ser aluno, ser instituição de 

ensino, os modos de pensar e fazer os materiais didáticos. A colaboração, a 

responsabilidade, o desempenho, o respeito ao próximo, o aprender a trabalhar em 

grupo, a dedicação e a cumplicidade entre os pares são características importantes 

para que o profissional desempenhe bem seus novos papéis na educação a 

distância. 

 A linguagem passa a ser um fator crucial da qualidade no desenvolvimento 

das relações pedagógicas na EAD, um fator de união entre os interlocutores do 

processo que pode aproximar ou distanciar os envolvidos. Portanto, seria oportuno 

estar ciente de que a EAD exige uma nova linguagem, criando um novo modelo 

espacial e relacional. Seu papel docente é o de formar um cidadão crítico e mais 

integrado à sociedade, desvelando as intenções subjacentes à mensagem e suas 

relações ideológicas. Este cidadão vai atuar socialmente sobre a realidade onde 

vive, analisando-a, refletindo e transformando-a. 

 O professor-formador e o sujeito-professor formado em EAD estão 

reaprendendo a pensar a partir de análises e implicações sociais, econômicas, 

culturais e ideológicas. Refletir “a” e “na” ação. 

 O professor, ainda (como já dissemos), tendo o domínio das novas 

tecnologias, pode empregá-las para o sucesso do processo ensino-aprendizagem, e 

não se sentir substituído por elas. Para tanto, a inovação tecnológica e a difusão da 

informação exigem do professor uma qualificação e requalificação profissional, o que 

implicaria numa acentuada formação geral, desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, resolução de problemas, tomada de decisões, etc. 

 Modificando seus papéis, caberá ao professor desenvolver uma prática 

interdisciplinar, superando a ideia de separação das disciplinas e da especialização 

excessiva. A transformação do professor dar-se-á de um papel de fornecedor do 

conhecimento para o de um provocador do aprender e pensar. 
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 Cabe ao professor avaliar formativamente o progresso dos seus alunos, 

lembrando que a avaliação é um processo que acontece ao longo da vida do 

estudante, e é presencial na educação a distância. É papel também do professor-

formador em EAD, além de disponibilizar material para leitura, indicar sites para 

pesquisa e fazer um levantamento de outros sites. 

 A formação de professores na EAD é uma identidade em construção, onde 

alunos e professores avaliam constantemente seus papéis, na medida em que 

vislumbram novas possibilidades, tanto de inserção em novos recursos tecnológicos, 

quanto de formas de utilização em novas interações sociais. 

3.2 A CRISE DA IDENTIDADE DOCENTE 

 Antes de adentrarmos no histórico e causas da crise, vamos entender o que 

significa identidade docente. Afinal de contas, o que significa ser professor? 

Conforme Libâneo (2015, p. 73), “[...] a profissão de professor vai assumindo 

determinadas características que vão construindo sua identidade profissional, com 

conhecimentos, habilidades, atitudes, valores que definem e orientam a 

especificidade do trabalho do professor”. O autor relata, ainda, as imensas 

transformações econômicas, sociais, políticas e culturais pelas quais passa a 

sociedade brasileira: 

[...] as novas exigências educacionais frente a essas transformações 
pedem um professor capaz de exercer sua profissão em 
correspondência às novas realidades da sociedade, do 
conhecimento, do aluno, dos meios de comunicação e informação. 
Há uma nítida mudança no desempenho dos papéis docentes, novos 
modos de pensar, agir e interagir. (p. 74) 

 Não é qualquer um que pode ser professor: “[...] a docência constitui um 

campo específico de intervenção profissional na prática social” (LIBÂNEO, 2015, p. 

75). Daí sua importância. 

 E onde se forma o professor? Nas escolas? No coletivo do trabalho docente? 

Nos estágios solicitados pela Faculdade? Como se dá sua constituição? 

 Segundo Bahia (2016, p. 48, grifo da autora), “A escola, enquanto espaço 

legítimo da constituição do ser professor precisa ser melhor dimensionada quando a 

discussão é a formação inicial de professores, porque é ela – a escola – que 

promove a efetiva profissionalidade docente”.  
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 É na escola que trocamos experiências no trabalho coletivo. Ouvimos os mais 

experientes, e também deixamos nossas ideias e experiências a respeito de nossa 

formação e trajetória pessoais e profissionais: 

É importante ressaltar que os “olhares” sobre as práticas 
vividas/desenvolvidas num cotidiano comportam muitas 
possibilidades que vão muito além de revelar o que está por trás das 
rotinas, dos hábitos ou mesmo das repetições de um cotidiano. 
Significa também que é possível compreender que podemos 
reproduzir algumas práticas, mas que são conformadas a partir de 
uma individualidade, que comporta algumas escolhas – e isso 
significa ruptura e transformação. (BAHIA, 2014b, p. 42) 

Mas por que existe crise da identidade docente?  

É uma crise que surge especialmente por conta das exigências que surgem a 

partir de 1980 como um impacto de uma política neoliberal. Uma crise que foi se 

agravando, tendo em vista que outros fatores se somaram: os baixos salários, as 

precárias condições de trabalho, a quase ausência, por longos anos, de políticas 

efetivas de formação, valorização e incentivo à carreira, a falta de um 

acompanhamento e/ou de uma supervisão oficial dos cursos de formação de 

professores e que resultou em formações superficiais e aligeiradas, as 

desmotivações dos professores, as doenças dos professores que estão provocando 

alta rotatividade nas escolas e os inúmeros afastamentos, além dos grandes e 

graves problemas disciplinares e a falta de respeito aos professores.  

 O mundo contemporâneo, principalmente o mundo do trabalho, tem passado 

por significativas transformações. A crise da identidade docente, além dos fatores 

relacionados acima, tem provocado o redimensionamento do papel da escola e da 

Educação. A valorização da carreira docente, a docência como profissão, obtém 

destaque nas reformas educacionais a partir da década de 1990, sendo o professor 

o centro de atenção das políticas educacionais, pois é considerado o principal 

agente da Educação. Esta valorização do professor nem sempre acontece na 

prática, pois os baixos salários, por exemplo, provocam a diminuição das chances 

de acesso aos bens culturais, o que contradiz o discurso em defesa da 

profissionalização docente e de sua valorização. 

 Ao falarmos sobre um contexto de mudanças, levando em consideração as 

políticas neoliberais e o processo de globalização e os reflexos de sua implantação 

no âmbito escolar, é preciso fazer referência aos processos históricos, sociais, 

políticos e econômicos acontecidos na sociedade a partir de 1980. Surgem novas 
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demandas educativas que causam problemas para os sistemas públicos de ensino. 

 Novas dinâmicas de mercado são impostas às populações dos países tidos 

como emergentes, influenciando decisões no setor educacional, também com o uso 

mais intenso das novas tecnologias da informação e comunicação. Na denominada 

sociedade da informação e do conhecimento, o termo “qualidade” é sempre tomado 

como parâmetro para as políticas e ações governamentais (ALONSO, 2005). 

 Explicita Alonso (2005, p. 18) que as reformas dos sistemas educativos 

passam a considerar “[...] aspectos de eficiência fundados em critérios de 

qualidade”. Assim, criou-se uma ideologia de escola transformada, tanto do ponto de 

vista administrativo, quanto do relacionado com as competências que deveriam ser 

desenvolvidas nos processos de formação de professores. É necessário ter uma 

escola que “atenda ao mercado”, com uma formação de docentes mais aligeirada, 

com acesso a um saber universalizante, atendendo à inclusão de um número cada 

vez maior de trabalhadores em processos de formação. 

 Essa crise de identidade docente, pelos fatores expostos, nos leva a refletir 

sobre os processos de formação do professor, surgindo novos questionamentos 

sobre a natureza do seu trabalho, sobre a cultura escolar, que determinam um novo 

olhar sobre a Educação. 

3.3 A CRISE DAS LICENCIATURAS E O PERFIL DE QUEM ESCOLHE A 
DOCÊNCIA COMO PROFISSÃO 

O que são licenciaturas? 

As licenciaturas são cursos que, pela legislação, têm por objetivo 
formar professores para a educação básica: educação infantil 
(creche e pré-escola); ensino fundamental; ensino médio; ensino 
profissionalizante; educação de jovens e adultos; educação especial. 
Sua institucionalização e currículo vêm sendo postos em questão, e 
isso não é de hoje. (GATTI, 2010, p. 1.356) 

 Mas o que podemos entender pela palavra crise? Por que se diz que há crise 

nas licenciaturas? Então, vejamos como se encontra a formação dos licenciados. 

Qual o papel das universidades brasileiras na crise das licenciaturas?  

Fazendo uma breve análise do panorama atual educacional no país, “[...] 

sabemos que há um déficit de aproximadamente 250 mil professores de Matemática, 

Física, Química e Biologia no País” (PEREIRA, 2011, p. 89). Isso sem contar com 
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uma legião de pessoas que atuam nas escolas de Educação Básica sem a 

habilitação mínima exigida por lei. 

 Agora, por que isso aconteceu? Analisando os vários fatores causadores 

desta crise e refletindo sobre o sentido da palavra “crise”, esta nos lembra algo 

complicado, difícil, de muita tensão e conflito; é uma ruptura de uma situação de 

equilíbrio. Pereira (2011) inicia sua análise da crise das licenciaturas fazendo um 

apanhado sobre a crise econômica mundial e a instabilidade econômica em todo o 

planeta. Enfim, crise refere-se a uma perda de estabilidade, e, no Brasil, já há algum 

tempo, observa-se uma profunda crise na profissão docente, sem que haja 

respostas suficientes e não equivocadas dos governantes.  

Segundo Pereira (2011, p. 89-90), “[...] nas décadas de 1980 e 1990 já havia 

nítidos sinais de profunda crise das licenciaturas e do magistério no Brasil”. Houve 

uma expansão do sistema público de ensino e a democratização do acesso à 

Educação Básica, só que não houve um correspondente investimento das verbas 

públicas destinadas à Educação. Obviamente, houve grande demanda de 

professores para uma população escolar crescente, uma expansão do Ensino 

Superior, principalmente o privado, e a criação indiscriminada de cursos de 

licenciatura (a política governamental privilegiou o sistema privado em detrimento do 

público). 

 Pereira (2011) relata: 

Por meio de uma pesquisa realizada em uma universidade federal do 
Sudeste do Brasil e concluída em 1996, constatamos que nove dos 
dez cursos considerados de “menor prestígio” na universidade 
ofereciam a modalidade Licenciatura e eram responsáveis pela 
formação de professores. Notou-se também que nenhum curso com 
opção para a licenciatura estava listado entre aqueles de “maior 
prestígio”. Eles permaneceram entre aqueles com menor relação 
candidato/vaga nos vestibulares, ou seja, não eram os 
preferencialmente escolhidos pelos candidatos a uma vaga na 
instituição. (p. 93) 

Pode-se dizer que, desde aquela época, a contribuição das universidades 

públicas para a formação de docentes para o Ensino Médio e Fundamental já não 

era de bom tamanho, e as taxas médias de evasão nos cursos de licenciatura eram 

muito altas, o que não acontecia com outros cursos, como Medicina, Arquitetura e 

Odontologia, por exemplo. 

 Outra análise que se pode fazer sobre a crise nas licenciaturas é quanto à 

procedência dos alunos, geralmente vindos da rede pública de ensino, que 



62 
 

frequentavam cursos noturnos, não puderam fazer “cursinho” pré-vestibular e cujos 

pais tinham escolaridade inferior ao Ensino Médio completo. Por outro lado, nos 

cursos “mais disputados” da universidade há um claro predomínio de egressos da 

rede particular de ensino, que frequentavam cursos diurnos, que fizeram “cursinho” 

pré-vestibular e cujos pais tinham escolaridade de nível Médio ou Superior. 

 Como alude Pereira (2011), em geral os alunos de licenciatura demoraram 

mais tempo para entrar no Ensino Superior (três anos, em média), após o término do 

Ensino Médio. A renda familiar também influencia bastante na escolha, por parte dos 

vestibulandos, das licenciaturas (geralmente os menos favorecidos 

economicamente) e de outros cursos das universidades. 

 De acordo com o Censo de Ensino Superior, no ano de 1997, cerca de 39.800 

vagas deixaram de ser preenchidas em treze diferentes cursos de licenciatura 

(CAPES/MEC, 1997). E, segundo Pereira (2011):  

[...] uma das causas desse não preenchimento das vagas no curso 
de licenciaturas é a baixa expectativa de renda em relação à futura 
profissão e o declínio do status social da docência [que] fizeram com 
que os cursos de licenciatura convivessem com altíssimas taxas de 
evasão e, consequentemente, permanecessem em constante crise. 
(p. 100-101) 

 Além de uma formação docente de qualidade, os professores precisam de 

condições adequadas para a docência, com salários dignos, autonomia profissional, 

dedicação exclusiva a uma única escola, horário para planejamento, estudos 

individuais e coletivos, enfim, “[...] políticas que visem contribuir para o 

desenvolvimento da profissionalidade (competência, qualificação mais aprofundada) 

e da profissionalização dos professores”, conforme Gatti et al (2008, p. 252). Ainda 

conforme as mesmas autoras, “[...] a profissionalização de professores implica a 

obtenção de um espaço autônomo, próprio à sua profissionalidade, com valor 

claramente reconhecido pela sociedade”. 

A Fundação Carlos Chagas apresenta um Relatório Preliminar com os 

resultados de uma pesquisa que teve por objetivo investigar a “atratividade da 

carreira docente no Brasil5”, sob a ótica de alunos concluintes do Ensino Médio 

(FCC, 2009).   

  

                                                           
5 FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS (FCC). Atratividade da carreira docente no Brasil. Relatório 
Preliminar. out. 2009. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/pdf/relatorio-final-atratividade-
carreira-docente.pdf>. Acesso em: 4 mai. 2016. 
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Conforme esse Relatório, alguns jovens que terminaram o Ensino Médio e 

que prestaram entrevista nesta pesquisa (“Atratividade da Carreira Docente no 

Brasil”) não sabem bem o que escolher. Destacaram, como aspecto importante para 

a escolha profissional, a “[...] forte influência das transformações pelas quais o 

mundo vem passando” (FCC, 2009, p. 32). A tecnologia como criadora de 

possibilidades de atuação e conhecimento acaba por assumir um papel importante 

nas decisões destes jovens. 

 A pouca atratividade da carreira docente, com baixos salários, pouco prestígio 

social, o trabalho em várias escolas para obtenção de uma renda melhor, como já 

dissemos, são causas pelas quais os jovens acabam escolhendo as carreiras 

tradicionais, como Medicina, Direito, Engenharia e Administração, mesmo nas 

escolas públicas. 

 Segundo, ainda, a pesquisa da FCC (2009): 

Esses alunos explicitam uma importante reflexão sobre o significado 
do trabalho numa sociedade capitalista e consumista, destacando 
que a escolha profissional é uma pressão social, um fenômeno 
multideterminado socialmente e que envolve fatores que refletem, no 
entanto, um modelo único de vida: estudar, trabalhar, ganhar 
dinheiro, consumir. Há uma angústia refletida aí sobre “ser si mesmo” 
/ “ter outras escolhas”. A sociedade tem vivenciado, especialmente 
nas últimas décadas, o surgimento de novas necessidades e novas 
exigências que trazem inúmeras implicações para o futuro dos 
jovens, suas perspectivas e identidades. (p. 33) 

 A crise das licenciaturas e a falta de professores para assumirem aulas têm 

muito a ver também com o modo como os jovens veem o Magistério – como a já 

citada desvalorização social da profissão; desinteresse e desrespeito dos alunos 

durante as aulas; péssimas condições de trabalho; falta de identificação profissional; 

baixa remuneração e falta de identificação em ser professor. 

 Traz ainda a pesquisa da Fundação Carlos Chagas (2009, p. 37) a difícil e 

humilhante situação do professor no Brasil, sofrendo, às vezes, até agressões 

físicas. Os jovens participantes da pesquisa lamentam profundamente esta situação 

quando dizem que “[...] sem educação o Brasil não será um país desenvolvido”.  

Nessa pesquisa há uma crítica contundente quanto à má-formação dos 

professores que atualmente ensinam nas escolas. Senão, vejamos algumas falas 

dos alunos entrevistados na pesquisa: 

 – A professora não explica, ela só vai falar alguma coisa se 
você perguntar... 
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 – O professor que é agora não aceita nossa opinião. A gente 
vai, coloca uma opinião e ele não sabe ouvir. 

 – A gente tem uma dúvida muito difícil que eles não sabem 
explicar. 

 – Acabou de se formar e vai dar aula, eles não conseguem, 
realmente. 

 – Trabalham em vários turnos, ainda tem que chegar em casa, 
elaborar aula, prova... 

 - [...] porque a gente vê o sacrifício que o professor faz pra 
poder ensinar, pra poder enfrentar a sala. (FCC, 2009, p. 37) 

 Com essas percepções do Magistério, a evasão e a pouca atratividade que a 

carreira docente oferece refletem na questão do novo perfil dos sujeitos que 

procuram, atualmente, a docência como profissão.  

 Geralmente, são indivíduos das classes sociais C e D que escolhem como 

profissão a carreira docente, formando um novo perfil de sujeito, pois é uma carreira 

que atende aos seus níveis de aspiração social. Segundo dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), há estas alterações no perfil dos docentes, com recorte de 

2002 a 2013, e os estudos detiveram-se nos professores contratados por estados e 

municípios. Houve uma ampliação do número de professores na Educação Básica 

(de 2,5 milhões para 3,3 milhões entre 2002 e 2013), sendo a velocidade de 

ampliação intensificada nos últimos anos. 

 Assim, manteve-se (ou aumentou) o número de matriculados na licenciatura 

em Pedagogia (presencial e a distância) para as séries iniciais do Ensino 

Fundamental, caindo o número de matrículas nos cursos que formam professores 

para atuar nas séries (finais) do Ensino Fundamental e Médio, como nas áreas de 

Matemática, Geografia, História, Biologia. 

 Houve também um aumento da idade média para ingresso na profissão 

docente, que ocorreu devido à exigência, através da LDBEN-9.394/96, de que os 

professores se formassem em nível superior, constituindo-se em outro caractere do 

perfil atual dos ingressantes da carreira docente. 

  Enfim, quais são as características dos alunos das licenciaturas?  

Segundo estudo de Gatti e Barretto (2009a, p. 1.355-1.379), “[...] é importante 

considerar as características dos licenciandos, uma vez que estas têm peso sobre 

as aprendizagens”.  

Afinal, quem são os alunos das licenciaturas e que expectativas têm a 
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respeito da profissão docente? 

 Conforme o estudo citado, que abrangeu 137.001 sujeitos que responderam à 

indagação sobre a principal razão que os levou a optar pela licenciatura: 

– 65,1% atribuem a escolha ao fato de quererem ser professores. 

– 21% veem a docência como “seguro-desemprego”, ou seja, como 
uma alternativa no caso de não haver possibilidade de exercício de 
outra atividade. 

– Quanto à idade, 46% estão entre 18 a 24 anos. Os alunos de 
Pedagogia estão entre os mais velhos, se comparados aos 
estudantes de Letras, por exemplo. 

– A maioria é de mulheres (71%), situam-se nas faixas de renda 
familiar média ou baixa (classes C e D) cujo intervalo é de três ou 
quatro salários mínimos, e 10% são oriundos de lares com pais 
analfabetos. 

– Provêm, em sua maioria, de escola pública, com muita dificuldade 
de interpretação de textos, leitura e escrita. (p. 1.355-1.379) 

 Talvez lhes faltassem meios financeiros para fazer cursos que lhes 

possibilitassem melhores condições de aprendizagem e uma maior riqueza cultural. 

Às vezes, estes alunos vêm do curso noturno com uma fragilidade de aprendizagem 

ainda maior, porque precisam trabalhar para custear seus estudos, isto é, os alunos 

de Pedagogia são estudantes trabalhadores.  

 Portanto, mesmo com as novas propostas de ações governamentais para a 

formação de profissionais docentes de qualidade, é longo o caminho a seguir. É 

necessário mudar o discurso segundo o qual a Educação não precisa de mais 

verbas, e é preciso também que haja uma maior valorização social da profissão de 

professor. Quanto aos currículos, estes precisam estar voltados para receber na 

licenciatura estes alunos com maior dificuldade de aprendizagem, através de 

questões práticas, fundamentos metodológicos e formas de trabalhar em sala de 

aula. 

 No modelo universitário brasileiro as licenciaturas ocupam um lugar 

secundário (GATTI; BARRETTO, 2009a), e a formação de professores é 

considerada atividade de menor prestígio social, sendo pouco valorizada. É possível 

que esteja aí (entre outras) a razão da fuga do curso de licenciatura em Pedagogia 

por parte das classes sociais mais abastadas, que certamente encontrarão melhores 

ofertas de trabalho e de salário fora da docência. 

 A tarefa da Educação e da Escola, de mudar esse nível de escolaridade dos 

alunos da licenciatura em Pedagogia, não é fácil. Que objetivos postular para a 
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escola pública hoje? Segundo Libâneo (2002): 

As transformações sociais, políticas, econômicas e culturais do 
mundo contemporâneo afetam os sistemas educacionais e os de 
ensino. A globalização dos mercados, revolução na informática e nas 
comunicações, transformação dos meios de produção e dos 
processos de trabalho e a alteração no campo dos valores e atitudes 
são alguns ingredientes da contemporaneidade que obrigam as 
nações a constituir um sistema mundializado de economia. A 
educação, mormente a escolar, precisa reciclar-se para assumir seu 
papel nesse contexto como agente de mudanças, geradora de 
conhecimento, formadora de sujeitos capacitados a intervir e atuar na 
sociedade de forma crítica e criativa. (p. 195, grifo nosso) 

3.4. PROFISSIONALIZAÇÃO E PROFISSIONALIDADE DOCENTE – CAMINHOS 
POSSÍVEIS PARA A SUPERAÇÃO DAS CRISES 

Como identifica Nóvoa (1991, p. 23), a gênese do desenvolvimento da 

docência como profissão começa quando o Estado, a partir da segunda metade do 

século XVIII, tomou para si a responsabilidade pela escolarização das crianças, que 

até então, em sua maioria, era ministrada por religiosos que assumiam a docência 

como uma “ocupação secundária ou acessória”. Primeiramente, foi dada uma 

liberação ou permissão para ensinar, que “contribuiu para a delimitação do campo 

social do ensino”. Com isso, um conjunto de normas e valores e um corpo de 

saberes específicos da docência deviam nortear a ação docente.  

 Assinala Nóvoa (1991, p. 24) que, no processo histórico do desenvolvimento 

da profissão docente, já surgiram reivindicações sócioprofissionais, “[...] tais como o 

reconhecimento do caráter especializado da ação educativa e de sua relevância 

social”. Assim, surgiram as escolas normais no século XIX, com um corpo de 

saberes e um sistema de normas próprias da profissão docente. Segue-se um 

processo de consolidação da docência como profissão, avançando no sentido da 

compreensão do profissional, com competência profissional; vocação; licença 

(campo de atuação exclusivo, reconhecido e protegido pelo Estado); com 

independência (autonomia no exercício profissional e autorregulação, código de 

ética, órgãos para resolução de conflitos). Sabemos que a profissionalização é um 

processo de construção histórica e que nem sempre o discurso oficial em favor da 

profissionalização docente, na prática, se realiza. 

 Refletindo sobre os caminhos possíveis para a superação da crise nas 

licenciaturas, bem como trabalhando para a reversão dessa situação pela via do 
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fortalecimento e revisão curricular das licenciaturas, pela efetiva aproximação dos 

licenciandos em formação com o cotidiano escolar (como já mencionado), 

lembrando que o “lócus” ideal da formação dos professores é a escola, onde a 

docência se realiza, melhorar as condições de trabalho, assim como o piso salarial, 

fazem parte de novas políticas de valorização do Magistério, como assinalado em 

capítulo anterior. 

 Libâneo (2015) traz uma discussão interessante sobre o desempenho 

competente e compromissado, ético e político do professor, um exercício profissional 

de qualidade, e relata que, além dos caminhos apontados acima para superação das 

crises, é importantíssima a qualidade da formação inicial e continuada. Assim, inicia 

uma discussão sobre o profissional professor: 

O professor é um profissional cuja atividade principal é o ensino. Sua 
formação inicial visa a propiciar os conhecimentos, as habilidades e 
as atitudes requeridas para levar adiante o processo de ensino-
aprendizagem nas escolas. Esse conjunto de requisitos profissionais 
que tornam alguém um professor, uma professora, é denominado 
profissionalidade. A conquista da profissionalidade supõe a 
profissionalização e o profissionalismo. (p. 69) 

 A profissionalização, como alude Libâneo (2015, p. 69), “refere-se às 

condições ideais que venham a garantir o exercício profissional de qualidade”. Como 

relatamos no início deste item, estas condições se referem à formação inicial e 

formação continuada, “[...] nas quais o professor aprende e desenvolve as 

competências, habilidades e atitudes profissionais”, não se esquecendo das 

exigências da profissão e condições de trabalho com uma remuneração 

“compatível”. 

 Quanto ao profissionalismo, este se refere ao “desempenho competente e 

compromissado dos deveres e responsabilidades”: 

[...] que constituem a especificidade de ser professor e ao 
comportamento ético e político expresso nas atitudes relacionadas à 
prática profissional.  

Na prática, isso significa ter o domínio da matéria e dos métodos de 
ensino, a dedicação ao trabalho, a participação na construção 
coletiva do projeto pedagógico-curricular, o respeito à cultura de 
origem dos alunos, a assiduidade, o rigor no preparo e na condução 
das aulas, o compromisso com um projeto político democrático. 
(LIBÂNEO, 2015, p. 69) 

 Libâneo (2015, p. 69; 70) destaca, ainda, que “[...] as duas noções se 
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complementam. O profissionalismo requer profissionalização, a profissionalização 

requer profissionalismo”. A natureza da profissão de professor e a responsabilidade 

que a tarefa educativa traz consigo fazem com que “um professor possa compensar 

uma fraca profissionalização estudando mais, investindo na formação continuada, 

lutando por melhores salários”. 

 Sabemos que, apesar dos impasses e conflitos, dos problemas na formação 

dos professores, são estes os principais agentes da formação dos alunos, por isso é 

importantíssima a qualidade do ensino-aprendizagem, da qualificação e 

competências profissionais dos professores. Daí a importância da formação inicial e 

continuada como parte do currículo de formação de professores, trabalhando para a 

construção e o fortalecimento da identidade profissional.  

O professor não pode apenas cumprir a rotina e executar tarefas; precisa de 

tempo para refletir e avaliar o que faz, ganhando autonomia e tempo para reflexão. É 

investigando e refletindo sobre sua própria prática que o professor torna-se um 

pesquisador, caminhando para a construção de sua autonomia profissional. 

 Muda a sociedade, muda a escola. Novas exigências educacionais frente a 

transformações sociais, econômicas, políticas e culturais pedem um novo professor, 

com novos modos de pensar, agir e interagir. Conforme Libâneo e Pimenta (1999), 

com essas transformações (citadas acima) surgem novas práticas profissionais, 

novas competências, e apontam duas dimensões da identidade profissional de 

professor:  

O desenvolvimento profissional envolve formação inicial e contínua 
articuladas a um processo de valorização identitária e profissional 
dos professores. Identidade que é epistemológica, ou seja, que 
reconhece a docência como um campo de conhecimentos 
específicos configurados em quatro grandes conjuntos, a saber:  

(1) conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino, ou seja, das 
ciências humanas e naturais, da cultura e das artes;  

(2) conteúdos didático-pedagógicos, diretamente relacionados ao 
campo da prática profissional;  

(3) conteúdos relacionados a saberes pedagógicos mais amplos do 
campo teórico da prática educacional;  

(4) conteúdos ligados à explicitação do sentido da existência humana 
(individual, sensibilidade pessoal e social). E identidade que é 
profissional. Ou seja, a docência constitui um campo específico de 
intervenção profissional na prática social – não é qualquer um que 
pode ser professor. (p. 41) 

 Está ficando para trás a ideia do professor que escolhe a profissão por 
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missão, ou por ser um técnico na arte de ensinar. Hoje, o professor deve ser visto 

como um profissional que, mobilizando seus recursos cognitivos e afetivos, reflete 

“na” e “sobre” sua prática, precisando de tempo para enfrentar problemas de todo 

tipo que aparecem na sua prática diária. 
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4  AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Os embates travados entre o mundo oficial e o mundo 

real em relação às políticas de formação de professores para a 

educação básica expressam respeito à cidadania ou 

constituem disputa pelo poder? 

Iria Brzezinski 

 A compreensão do contexto histórico de formação de professores no Brasil, 

até os dias de hoje, é fundamental para uma análise das políticas públicas de 

formação de professores. Notamos que os processos de formação quase sempre 

foram interrompidos, e muitas vezes substituídos, antes mesmo de uma análise mais 

detalhada de suas vantagens, benefícios ou de seus entraves, havendo, às vezes, 

um quadro de descontinuidade e conflitos que permanecem atualmente (SAVIANI, 

2008).  

Conforme Libâneo (2002), desde a origem do curso de Pedagogia (1939) até 

o momento atual não se resolveu de forma satisfatória a questão da sua 

especificidade, sua organização curricular, principais características e pressupostos. 

Cabe-nos também refletir sobre as políticas atuais que enfatizam o papel das novas 

mídias na formação de professores no curso de Pedagogia a distância. 

4.1 A (QUASE) AUSÊNCIA DE EFETIVAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO, 
FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CARREIRA 

 Como dissemos anteriormente, uma política de formação de profissionais da 

Educação exige uma contextualização das circunstâncias que determinam a sua 

concepção. Mas o que se entende por política pública? Conforme Souza (2003): 

Campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o 
governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, 
quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 
ações e/ou entender por que e como as ações tomaram certo rumo 
em lugar de outro (variável dependente). Em outras palavras, o 
processo de formulação de política pública é aquele através do qual 
os governos traduzem seus propósitos em programas e ações, que 
produzirão resultados ou as mudanças desejadas no mundo real. (p. 
13, grifo da autora) 

 Assim, política pública educacional é tudo aquilo que um governo faz ou deixa 
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de fazer em educação. Mas o que se nota é uma (quase) ausência, por um longo 

tempo, de efetivas políticas públicas de incentivo, formação e valorização da 

carreira. As políticas e discussões acerca da formação docente, dentro de um 

retrospecto histórico, parecem sempre marcadas pela ideia do Magistério como 

vocação, sacerdócio, e pela desvalorização da carreira docente. As LDBENs, 

citadas no Capítulo I desta tese, trazem os indicadores sobre a formação docente, 

sendo que a LDBEN atual, 9.394/96, foca seu eixo na formação do professor, do 

docente (SAVIANI, 2008), ficando as funções dos especialistas incorporadas à 

função docente. 

 O que se observa, de maneira geral e mais recentemente, é a proposição de 

muitos projetos sobre formação inicial e continuada de professores, discussões 

acaloradas no meio educacional e político acerca do currículo de formação de 

professores, seu lócus de formação, mas em verdade o que se visualiza é um índice 

nada satisfatório da formação docente e desempenho dos egressos do curso de 

Pedagogia presencial.  

 Conforme Gatti (2010), a baixa atratividade da carreira docente, os baixos 

salários, a crise das licenciaturas – resultando na falta de professores especializados 

nas escolas públicas – demonstram bem a falta de interesse político e de leis que 

efetivamente resolvam sem “idas e voltas” o problema da consistente formação dos 

docentes no Brasil. 

 O Magistério não pode ser colocado como uma ocupação secundária. Para 

Tardif (2014a), o Magistério é um setor importante e nevrálgico das sociedades 

contemporâneas, um dos eixos para se entender suas transformações.  

Precisamos de professores qualificados e políticos responsáveis na 

formulação e condução da política educacional. Conforme Gatti (2010):  

No que concerne à formação de professores, é necessária uma 
verdadeira revolução nas estruturas institucionais formativas e nos 
currículos de formação. As ementas já são muitas. A fragmentação 
formativa é clara. É preciso integrar essa formação em currículos 
articulados e voltados a esse objetivo precípuo. A formação de 
professores não pode ser pensada a partir das ciências e seus 
diversos campos disciplinares, como adendo destas áreas, mas a 
partir da função social própria à escolarização – ensinar às novas 
gerações o conhecimento acumulado e consolidar valores e práticas 
coerentes com nossa vida civil. (p. 1.375) 

 As políticas públicas educacionais, que regulam e orientam os sistemas de 

ensino, são: 



72 
 

[...] políticas educacionais que remontam à segunda metade do 
século XIX. Elas se desenvolveram acompanhando o 
desenvolvimento do próprio capitalismo, e chegaram à era da 
globalização6 resguardando um caráter mais reprodutivo, haja vista a 
redução de recursos investidos nesse sistema que tendencialmente 
acontece nos países que implantam os ajustes neoliberais7. 
(OLIVEIRA, 2010, p. 95) 

 Investigando a situação atual da formação docente, o que se nota é uma 

queda do investimento público, o que acarreta uma baixa qualidade da Educação 

pública e más condições de trabalho dos educadores e profissionais da Educação. O 

que se necessita, como já assinalado em capítulos anteriores, é uma sólida 

formação inicial e continuada, melhores salários e prestígio profissional na 

sociedade. Nossa sociedade é marcada por políticas neoliberalizantes, pela redução 

dos investimentos públicos, pela exclusão e desigualdade social próprias do 

capitalismo (FREITAS, 2007). 

 Quanto ao Plano Nacional de Educação (PNE), este não traz uma política 

para a superação de problemas como: um piso salarial nacional, jornada única (com 

o trabalho do professor em uma só escola), menor número de alunos por sala, e que 

o trabalho docente seja compatível com as necessidades que a sociedade atual 

exige. Segundo Freitas (2007): 

As diretrizes para a carreira normatizadas pelo Conselho Nacional de 
Educação desde 1997 (Resolução CNE/CEB nº 03/97) tampouco 
conseguem ser materializadas nas políticas municipais e estaduais 
em planos de cargos e carreira que poucos municípios possuem [...]. 
(p. 1.205) 

 São esses fatores que acarretam o desprestígio profissional dos docentes na 

sociedade e que afastam os jovens estudantes das licenciaturas, provocando uma 

crise das mesmas. Vemos algumas ações do Estado, como as bolsas PROUNI, 

oferecidas aos estudantes de licenciatura vindos da escola pública, em instituições 

privadas, em cursos de qualidade duvidosa, ou, segundo Freitas (2007, p. 1.206), 

“programas de formação nos polos municipais da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB)”. Assim intensifica-se a ida dos estudantes às Instituições de Ensino Superior 

(IES) privadas, e não às licenciaturas nas instituições públicas. Inclui-se nestas 

ações governamentais a Bolsa Docência/CAPES, preparando professores para onde 

                                                           

6 Globalização: fenômeno da unificação dos países do mundo numa mesma agenda econômica. 

7 Neoliberalismo: expressão derivada de liberalismo, doutrina de política econômica (séculos XVIII e 
XIX) que teve como orientação básica a não intervenção do Estado nas relações econômicas. 
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há maior carência deles ou para escolas “[...] onde o índice de desenvolvimento da 

educação básica está abaixo da média nacional (IDBES)” (BRASIL, 2007). 

 Entre os dilemas e desafios das políticas do Estado encontramos um 

problema estrutural, que é a falta de professores para a Educação Básica, causada 

pela falta de qualidade na Educação pública, incluindo a formação de educadores, o 

que mostra uma separação entre as necessidades atuais da escola e a 

profissionalização da juventude. O sistema educacional não oferece as condições 

mínimas para habilitar os jovens para trabalhar frente às exigências da sociedade 

atual (capitalista e neoliberal), com uma enorme diminuição de investimentos na 

política educacional. O Estado precisa assumir, junto com as entidades 

representativas dos professores, os princípios e os fundamentos para uma formação 

docente de qualidade. 

 O que temos visto, segundo Freitas (2007, p. 1.109), é uma política de 

formação quase sempre emergencial, subordinada às recomendações de 

organismos internacionais, de modo a “[...] atender à crescente demanda do ensino 

superior [...] com formação de custos reduzidos”. Uma das novas formas de 

organização da formação foi o modelo de educação a distância, e também a 

concessão de bolsas a professores das redes de Educação Básica, a seguir tratado. 

 O que há é a necessidade de uma política global de formação, valorização do 

Magistério e uma formação com uma concepção de educador de caráter sócio-

histórico, de professores como intelectuais e profissionais da Educação. 

 Não são poucos os desafios a serem superados para o enfrentamento da 

crise das licenciaturas. Os cenários das atividades de ensino-aprendizagem nas 

escolas do país, os aspectos relativos ao trabalho docente, as características da 

formação docente, as normas, decretos e leis, a condição sociocultural dos 

licenciados, são alguns dos desafios a se enfrentar na perspectiva de futuro de uma 

Educação de qualidade. 

 De acordo com Gatti e Barretto (2009a, p. 255), “[...] as demandas por 

formação adequada ao exigido na legislação são muito diferentes segundo os níveis 

e etapas de ensino, e conforme a região”. Estas diferenças devem ser levadas em 

consideração pelas políticas na distribuição da oferta pública e privada dos recursos 

dos cursos superiores. É necessária a superação de interesses partidários políticos 

quanto aos rumos da educação básica e dos currículos respectivos.  

 Como já mencionado, os profissionais de educação formam a parte nevrálgica 
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e mais importante do processo educativo; por isso, contribuir para a solução da crise 

das licenciaturas é pensar numa formação de qualidade dos docentes, com salários 

dignos e respeito pela profissão. A educação precisa não só de mais verbas, mas de 

uma política de formação de professores contínua, efetiva e que atenda as 

necessidades dos docentes, e que, também, leve em consideração a diversidade 

das regiões do nosso país. Sem a valorização social da profissão docente é muito 

pouca a atração que as licenciaturas exercem sobre os jovens, daí a escassa 

procura por esses cursos, onde sobram muitas vagas e os que os escolhem o fazem 

realmente porque querem ser professores (GATTI; BARRETTO, 2009a). 

 Com relação à profissão docente, precisa-se melhorar a ideia e o conceito 

que a sociedade tem a respeito dessa carreira, renovando-se constantemente a 

motivação para o trabalho dos docentes; é preciso também um currículo mais 

acurado e melhor equacionado, principalmente para não desarticular o projeto 

pedagógico, que deve ser consistente e com metas claras. 

 A forte tradição disciplinar marca a identidade docente entre nós, levando os 

futuros professores, em sua formação, a desenvolver seu campo científico de 

conhecimento e trabalhar disciplinarmente, quando na verdade deveriam agregar os 

vários campos de conhecimento, trabalhando interdisciplinarmente. Concluem Gatti 

e Barretto (2009a, p. 256) que as reformas e ações para o enfrentamento da crise 

das licenciaturas e formação docente “[...] estão muito distantes de serem 

satisfatórias, e a formação em nível superior ainda é muito precária”. Quanto ao 

nível dos alunos do curso de Pedagogia, estes provêm, em sua maioria, de escolas 

públicas, que têm um ensino defasado, de baixa qualidade; portanto, as políticas e 

instituições formadoras precisam levar em conta este fator e trabalhar com ele. 

 Com relação à sociedade política, nos diz Brzezinski (2013, p. 233): “No 

âmbito da sociedade política, cabe-lhe manter a vigilância sobre o Estado, para que 

as políticas educacionais não sejam definidas nos gabinetes, à revelia da prática dos 

educadores que vivem a escola”. 

 Ainda com relação à crise das licenciaturas, percebe-se, segundo Bahia 

(2014b), uma diminuição do número de matrículas nas licenciaturas que formam 

professores para as séries finais do Ensino Fundamental, constatada pela falta de 

professores para estas séries. Mas quanto à formação de professores para a 

Educação Infantil e séries iniciais do Magistério, afirma: 

Assim, parece-nos que, se há uma crise, a mesma não ocorre em 
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relação à opção pela docência para atuação na educação infantil 
e/ou nas séries iniciais do ensino fundamental, porque as matrículas 
vêm crescendo (mas talvez não o suficiente para atender à 
demanda) – se há uma crise podemos afirmar que a mesma centra-
se nas dimensões do ensino e da aprendizagem, e que tem seus 
desdobramentos nos índices pouco satisfatórios sobre o 
desempenho de nossos estudantes durante as séries iniciais do 
ensino fundamental, com dados assombrosos de finalização deste 
ciclo, sem saberem ler ou escrever adequadamente, ou conforme o 
esperado para esse nível de ensino. (p. 33, grifo da autora) 

4.2 AS ATUAIS AÇÕES E PROJETOS DO GOVERNO  

 Pelo histórico da Educação no Brasil pesquisado nesta tese, depreende-se 

que a Educação não foi prioridade de nossos governos e políticas de formação 

docente. Esta formação é marcada por dificuldades históricas e estruturais. O nó do 

desenvolvimento da carreira docente já vem de longe, dos primórdios da nossa 

colonização. Decorre daí a desvalorização da profissão docente e o esvaziamento 

da escola como espaço de formação e lugar de conhecimento. 

 Com as recentes políticas educacionais de cunho neoliberal, tem-se a 

diminuição da participação do Estado na Educação em geral e, principalmente, no 

aligeiramento da formação docente. Mas, algumas iniciativas de formação e titulação 

de professores foram implantadas por responsabilidade de órgãos públicos. Estes 

programas formativos de professores têm duração pré-determinada, e são 

credenciados pelo setor público (Conselho Nacional de Educação e Conselhos 

Estaduais de Educação). Sem que tivessem que custear seus estudos, os 

programas foram subsidiados pelos governos federais, municipais ou estaduais. O 

Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF), na década de 1990, 

dirigiu recursos para o aperfeiçoamento do Magistério, o que em grande parte 

possibilitou estas iniciativas. 

 O que se precisa, independente da titulação, é uma formação adequada, com 

aprendizagens básicas sólidas: 

Examinando as propostas curriculares e os materiais desenvolvidos 
e implementados por alguns desses programas, verifica-se que eles 
apresentaram inovações que convergem com teorias de currículo 
mais recentes no que se refere às matrizes curriculares e aos modos 
de desenvolver os conteúdos e atividades. Várias avaliações desses 
programas sinalizam isso, como sinalizam a satisfação dos 
participantes com o tipo de curso e conteúdos, apontando também 
aprendizagens significativas por parte das instituições formadoras, 
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advindas do desafio de criar novas abordagens, materiais didáticos 
de diferentes naturezas, experimentar novos recursos tecnológicos, e 
desenvolver novos processos de relação entre professores-
formadores – tutores ou monitores – e licenciandos. (GATTI, 
BARRETTO, 2009a, p. 180) 

 Podemos citar alguns programas atuais de formação docente, como o 

Pedagogia Cidadã (UNESP); Projeto Licenciaturas Plenas Parceladas (Universidade 

Estadual de Mato Grosso); Projeto Angra dos Reis (Universidade Federal 

Fluminense); e da CAPES/MEC, alguns programas como o ProFormação (Programa 

da Secretaria de Educação a Distância), o PIBID e o PARFOR. Há uma clara busca 

de novos caminhos para a formação de professores, tanto para os primeiros anos do 

Ensino Fundamental como para os últimos, e também para o Ensino Médio. 

Destacamos o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) e o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR) pela positividade que as avaliações apontam sobre estes dois 

programas. 

 O PIBID é um projeto do Governo Federal, financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que promove a articulação 

entre a Educação superior e a escola pública, de modo a valorizar e incentivar os 

alunos dos cursos de licenciatura para o exercício da profissão. 

 O programa surge em 2007 com os objetivos de:  

a) incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica;  

b) contribuir para a valorização do Magistério;  

c) elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre Educação Superior e 

Educação Básica;  

d) inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

Educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação 

em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 

caráter inovador e interdisciplinar, que busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem;  

e) incentivar escolas públicas de Educação Básica, mobilizando seus 

professores como conformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o Magistério; e  
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f) contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 

dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura. 

 O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos 

de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) 

em parceria com escolas de Educação Básica da rede pública de ensino, conforme 

Portal MEC (BRASIL, 2015).  

 As Instituições de Educação Superior interessadas em participar do PIBID 

devem apresentar à CAPES seus projetos de iniciação à docência, conforme os 

editais de seleção publicados. Podem se candidatar IES públicas e privadas com e 

sem fins lucrativos que ofereçam cursos de licenciatura.  

As instituições aprovadas pela CAPES recebem cotas e bolsas e recursos de 

custeio e capital para o desenvolvimento das atividades do projeto. Os bolsistas do 

PIBID são escolhidos por meio de seleções promovidas por cada IES. A CAPES 

concede cinco modalidades de bolsa: coordenador institucional; coordenador de 

gestão e processos educacionais; coordenador de área; supervisor (para os 

professores das escolas públicas parceiras) e iniciação à docência (para os 

licenciandos). 

Conforme o estudo avaliativo da FCC (2014):  

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 
traduz de forma inequívoca os princípios e o compromisso da 
CAPES com a formação de professores. Iniciado em 2009 com 3.088 
bolsistas e 43 instituições federais de ensino superior, em 2014 o 
PIBID alcançou 90.254 bolsistas, distribuídos em 855 campus de 284 
instituições formadoras públicas e privadas (em 29 delas há também 
programas para as áreas da educação escolar indígena e do campo). 

O PIBID, contudo, não é simplesmente um programa de bolsas. É 
uma proposta de incentivo e valorização do magistério e de 
aprimoramento do processo de formação de docentes para a 
educação básica. Os alunos de licenciatura exercem atividades 
pedagógicas em escolas públicas de educação básica, contribuindo 
para a integração entre teoria e prática, para a aproximação entre 
universidades e escolas e para a melhoria de qualidade da educação 
brasileira. Para assegurar os resultados educacionais, os bolsistas 
são orientados por coordenadores de área – docentes das 
licenciaturas – e por supervisores – docentes das escolas públicas 
onde exercem suas atividades. 

Com seu desenho, o PIBID é formação inicial para os alunos das 
licenciaturas; é, também, formação continuada para professores das 
escolas públicas e para os professores das instituições de ensino 
superior participantes, abrindo-lhes amplas oportunidades de 
estudos, pesquisa e extensão. A ação dos licenciandos e de seus 
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orientadores tem o potencial de elevar a qualidade do trabalho nas 
escolas públicas e nas instituições formadoras. 

De fato, nesse período ainda curto de sua existência, o PIBID já vem 
sendo reconhecido como uma política pública de alto impacto na 
qualidade da formação de professores. A CAPES acompanha o 
programa por meio de análise de relatórios anuais, visitas técnicas, 
encontros nacionais de coordenadores, participação nos inúmeros 
eventos promovidos pelas instituições, envio de formulários por meio 
de ambiente virtual, sempre buscando avaliar os resultados 
alcançados pelo programa, aperfeiçoar sua gestão e induzir novos 
patamares de alcance de objetivos educacionais. O PIBID está 
escrevendo um novo capítulo na história da educação brasileira (SP, 
v. 41, p. 120, set. 2014) – (FCC, 2014) 

Em complemento, o Quadro 4 apresenta o número de IES, dos projetos 

participantes do PIBID em 2014, bem como o número de bolsas concedidas pelo 

PIBID e pelo PIBID Diversidade para o Ano de 2014. 

Quadro 4 – Principais números e referências do PIBID em 2014. 

NÚMERO DE IES E PROJETOS PARTICIPANTES DO PIBID EM 2014, POR EDITAL E REGIÃO 

REGIÃO IES PROJETOS PIBID¹ 
PROJETOS PIBID 
DIVERSIDADE2 

TOTAL DE 
PROJETOS 

Centro-Oeste 21 21 5 26 

Nordeste 56 56 10 66 

Norte 27 27 5 32 

Sudeste 114 114 3 117 

Sul 66 66 6 72 

Total 284 284 29 313 

1. Edital CAPES n. 61/2013. 

2. Edital CAPES n. 66/2013. 

BOLSAS CONCEDIDAS PELO PIBID E PELO PIBID DIVERSIDADE 
 PARA O ANO DE 2014, POR NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO 

TIPO DE BOLSA PIBID¹ 
PIBID 

DIVERSIDADE² 
TOTAL 

Iniciação à Docência 70.192 2.653 72.845 

Supervisão 11.354 363 11.717 

Coordenação de Área 4.790 134 4.924 

Coordenação de Área de Gestão 440 15 455 

Coordenação Institucional 284 29 319 

Total 87.060 3.194 90.254 

1. Edital CAPES n. 61/2013 

2. Edital CAPES n. 66/2013 

Nota: dados atualizados em 21.07.14. 
 

Fonte: Adaptado dos Editais CAPES (2013; 2014)/ FCC (2014). 

Atualmente, participam do PIBID 195 Instituições de Ensino Superior em todo 

o país, que desenvolvem 288 projetos de iniciação à docência em aproximadamente 

4 mil escolas públicas de educação básica, totalizando 49.321 bolsas concedidas 
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para alunos das licenciaturas, professores da rede pública, coordenadores de 

subprojetos e coordenadores institucionais (FCC, 2014).   

 Como contribuição do PIBID para os cursos de licenciatura, podemos 

destacar, ainda segundo o estudo da FCC (2014): 

 Valorização, fortalecimento e revitalização das licenciaturas e da 
profissão docente. 

 O currículo dos cursos de licenciaturas é posto em questão e os 
questionamentos levam a um repensar o currículo desses cursos 
na perspectiva de interligar saberes da ciência com a ciência da 
educação. 

 Há melhorias na qualidade dos cursos, especialmente nos 
currículos desses cursos, e há incremento quer da participação 
acadêmica dos licenciandos, quer de seu espírito crítico. 

 Há contribuição dos licenciandos bolsistas tanto para o curso 
como um todo, com questionamentos e propostas, como para os 
demais licenciandos, por suas aprendizagens nas vivências que 
têm nas escolas e que socializam com os colegas. 

 São notáveis as ações compartilhadas entre licenciandos, 
professores supervisores e professores das IES em trabalho 
coletivo e participativo. 

 A participação no Programa contribui para a permanência dos 
estudantes nas licenciaturas, para a redução da evasão e para 
atrair novos estudantes. (FCC, 2014) 

 

 Conforme a CAPES, em seu Relatório de Gestão 2009-2013, “[...] o diálogo e 

a interação entre professores e equipe pedagógica e de gestão constitui um 

movimento dinâmico e virtuoso de formação” (CAPES, 2013). 

 O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR) é um programa emergencial instituído para atender ao disposto no Artigo 

11, inciso 111 do Decreto n. 6.755, de 29 de janeiro de 2009, e implantado em 

regime de colaboração entre a CAPES, os estados, municípios, o Distrito Federal e 

as Instituições de Educação Superior (IES). Seu grande objetivo é: 

[...] induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de 
qualidade, para professores em exercício na rede pública de 
educação básica, para que estes profissionais possam obter a 
formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB e contribuam para a melhoria da educação básica no 
País. (CAPES/MEC, 2016)  

 O PARFOR oferta turmas especiais em cursos de:  

a) Licenciatura – para docentes ou tradutores intérpretes de Libras em 
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exercício na rede pública da Educação Básica que não tenham formação 

superior, ou que mesmo tendo esta formação se disponham a realizar 

curso de licenciatura na etapa/disciplina em que atua em sala de aula; 

b) Segunda licenciatura – para professores licenciados que estejam em 

exercício há pelo menos três anos na rede pública de Educação Básica e 

que atuem em área distinta da sua formação inicial, ou para profissionais 

licenciados que atuam como tradutor intérprete de Libras na rede pública 

de Educação Básica; e 

c) Formação pedagógica – para docentes ou tradutores intérpretes de Libras 

graduados não-licenciados que se encontram no exercício da docência na 

rede pública da Educação Básica. 

Através da CAPES, o PARFOR divulga o calendário de atividades do 

Programa anualmente, com prazos, atividades a serem realizadas pelas secretarias 

de educação estaduais, municipais, do Distrito Federal, os Fóruns e IES e o período 

das pré-inscrições. 

 São reivindicações para os professores concorrerem à vaga nos cursos 

ofertados: a) realizar seu cadastro e pré-inscrição na Plataforma Freire; b) estar 

cadastrado no Educacenso na função Docente ou Tradutor Intérprete de Libras na 

rede pública de Educação Básica; c) ter sua pré-inscrição validada pela Secretaria 

de Educação ou órgão equivalente a que estiver vinculado. 

 Com relação ainda aos objetivos, é interessante analisar o programa tendo 

como foco de observação a sua capacidade de reduzir desigualdades regionais, 

proporcionando acesso de professores da Educação Básica à formação em serviço, 

se bem que no PARFOR presencial há a “[...] dificuldade de os professores 

aprendizes permanecerem nos cursos de formação” (REVISTA, 2014, p. 113; 

SOUZA, 2014, p. 629). 

 A preocupação relativa à formação de trabalhadores e, principalmente a de 

professores para a Educação Básica, tomam força a partir de 1990, como um dos 

principais pontos de atuação das políticas educacionais brasileiras. Estas 

preocupações do governo brasileiro com a formação de professores remontam à 

conferência promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação e a 

Cultura (UNESCO), no ano de 1990, segundo a revista e autor acima mencionados. 

 Os objetivos colocados na proposta de educação para todos podem ser 
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efetivamente atingidos quando medidas concretas tornarem o país capaz de 

alcançar bons resultados na meta de assegurar a todos oportunidade de igual 

acesso a todos os níveis de Educação. 

 Assim, salientamos os benefícios previstos no PARFOR Presencial: 

[...] oferta de cursos aos professores da rede pública de educação 
básica; bolsas aos professores-formadores; fomento à oferta de 
cursos, por meio de verbas de custeio e capital às IES. O programa 
não exige participação financeira dos beneficiários. (REVISTA, 2014, 
p. 125)  

 O PARFOR, por abranger um público determinado (professores não-

qualificados das redes públicas de Educação Básica), possui caráter seletivo e 

focalizado, e, por ter características como o perfil diferenciado do aluno (professor 

em serviço), exige um planejamento do projeto pedagógico, assim como uma 

abordagem metodológica do curso.  

 O PARFOR em números, segundo a Revista Brasileira de Educação (2014): 

[...] em janeiro de 2012, os números gerados pelo sistema de 
gerenciamento do PARFOR (Plataforma Freire) contabilizavam a 
matrícula de 42.096 professores aprendizes, distribuídos em um total 
de 3.177 turmas. Seguindo as orientações legais contidas no decreto 
nº 6.755 (BRASIL, 2009a), quase 74% da oferta total de cursos do 
PARFOR são oferecidos na modalidade presencial, concentrando 
cerca de 90% de todas as matrículas. A modalidade a distância 
predomina apenas nos cursos de formação continuada (extensão, 
aperfeiçoamento e especialização). (p. 135) 

 Avaliando-se, pois, o PARFOR, o programa apresenta como produto a 

capacitação de professores em serviço, a profissionalização do professor para 

obtenção da formação exigida pela LDBEN-9.394/96 e, finalmente, como impacto, a 

melhoria da qualidade da educação básica (REVISTA, 2014), embora, segundo a 

mesma revista:  

[...] a gestão do programa apresente certa desarticulação com as 
demais ações das políticas relacionadas à formação de docentes e 
quanto aos fóruns estaduais permanentes de apoio à formação 
docente, que avaliam o programa, a estrutura e forma de articulação 
com a CAPES não estão resolvidas do ponto de vista da condução e 
execução do programa. (p. 135) 
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5 LINGUAGEM / DIALOGICIDADE NA FORMAÇÃO E NA ATUAÇÃO 
DOCENTE 

A palavra está presente em todos os atos de compreensão e de 

interpretação. 

M. Bakhtin 

 Neste capítulo trazemos as ideias de Mikhail Bakhtin (1999, p. 36) sobre 

linguagem, que ele conceituava como “uma visão de mundo, explorando as relações 

entre linguagem, sociedade e ideologia”. Para entendermos melhor suas ideias a 

respeito da linguagem e a palavra que nos forma – porque somos constituídos por 

palavras –, encontramos a seguir uma pequena biografia de Bakhtin com suas 

conceituações sobre: a palavra e a contrapalavra, o dialogismo e a polifonia e a 

formação do sujeito. Trata-se da comunicação da vida cotidiana, que segundo ele é 

“rica e importante”, porque a palavra está presente em todos os atos de 

compreensão e em todos os atos de interpretação. 

 Após a conceituação de linguagem, fazemos um histórico da linguagem 

docente na Educação a Distância (EAD) e sua contribuição para a formação de 

professores, que é nosso tema de pesquisa. 

5.1 CONTEXTUALIZANDO MIKHAIL BAKHTIN NO TEMPO E ESPAÇO – SEU 
OLHAR SOBRE LINGUAGEM/DIALOGICIDADE 

 Consideramos que, para se entender a obra e o pensamento de um autor, é 

necessário contextualizá-lo. Em que época viveu Bakhtin? Este fato adquire uma 

especial relevância quando se trata deste autor, pois sua obra traz a marca do 

tempo em que viveu, e poucos pensadores se sentiram tão atraídos pelas diferenças 

no mundo quanto ele. Bakhtin atribuía a maior importância ao “não-finalizado”, ao 

“vir-a-ser” e, portanto, não podemos lhe atribuir um caráter conclusivo, um Bakhtin 

único e definitivo: “Bakhtin era um ferrenho opositor dos cânones, e pretender que 

alguma versão de sua pessoa seja a correta significaria estreitar numa camisa-de-

força o filósofo da variedade, monologizar o cantor da polifonia” (CLARK; 

HOLQUIST, 1998, p. 32). 

 Bakhtin vem sendo visto, crescentemente, como um dos principais 

pensadores do século XX. Suas obras transitam pela linguística, psicanálise, 

teologia, teoria social, a poética histórica, a axiologia e a filosofia da linguagem. 
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Sobre ele escrevem Clark e Holquist (1998): 

Apresentava-se ao mundo como um indivíduo esquivo, contraditório 
e enigmático. Discriminava entre suas atividades públicas e sua vida 
privada do espírito, entesourando esta última ao máximo. Em seus 
pronunciamentos públicos, acomodava-se ao regime e à sua retórica. 
Quando solicitado a corrigir seus textos por motivos de censura, em 
vez de ficar ofendido ou mostrar-se aflito, passava sobre o assunto 
com um dar de ombros. Contudo, os textos de Bakhtin estão longe 
de ser meros exercícios de acomodação. Podem ser lidos em muitos 
níveis e ele sabia exprimir neles com grande habilidade as suas 
próprias ideias. Em seus escritos era simultaneamente um ideólogo 
apaixonado em relação a seu modo de ver e um ventríloquo 
impassível em relação às locuções aceitáveis em termos políticos. 
Opunha-se fundamentalmente à noção de que possa haver uma 
“verdade única”. (p. 30) 

 Mikhail Bakhtin (1895-1975), como já relatamos, é tido como um dos 

pensadores mais fascinantes e enigmáticos do século XX. Dono de uma obra rica e 

original, publicou em 1929 seu trabalho sobre Dostoiévski e depois desta data nos 

brindou com várias obras e textos. Moscovita de nascimento, seus livros trazem uma 

lição de afirmação democrática e antiautoritária. Ele, que foi vítima direta da 

violência stalinista, mostra, nos seus textos, a importância da multiplicidade de vozes 

em nosso mundo. Sua luta antiautoritária revelou-se, sobretudo, em seus estudos 

sobre a linguagem: “[...] a linguagem autoritária reduz tudo a única voz, sufocando a 

variedade e riqueza que existe na comunicação humana”, escreve Schaiderman na 

abertura do livro Bakhtin, Dialogismo e Construção do Sentido, de Bete Brait (Org.) – 

(BRAIT, 2001).  

Schaiderman também analisa a chegada de Bakhtin ao Brasil. Diz ele que, 

em meados dos anos de 1960, Bakhtin já era lido nos países ocidentais, mas, “[...] 

em nosso meio, porém, era quase impossível conseguir seus textos no original. Em 

1964, as livrarias russas em nosso país tiveram todos os seus livros retirados para 

‘exame’, numa verdadeira operação militar, que acabaria em incineração pura e 

simples” (BRAIT, 2001, p.16). 

 Era a época da ditadura militar aqui no Brasil, sob a égide da qual eu estava 

iniciando meu curso Normal de formação de professores. Época de censura. E, 

nestas condições, era difícil tratar de Bakhtin e dialogismo. Talvez por estar 

começando meu curso de formação de professores é que me interessam tanto os 

estudos sobre a linguagem desenvolvida em sala de aula pelo professor-formador. 

Eu queria entender como estava sendo formada. Qual o papel da linguagem na 
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minha formação? 

 Bakhtin (1999) conceitua linguagem como uma visão de mundo, explorando 

as relações entre linguagem e sociedade, procurando explicar em que medida a 

ideologia determina a linguagem, revelando suas ideias marxistas na obra Marxismo 

e Filosofia da Linguagem. Neste livro, expõe bem a necessidade de uma abordagem 

marxista da filosofia da linguagem, colocando como base de sua doutrina a 

enunciação como realidade da linguagem e como estrutura sócio-ideológica:  

A fala está indissoluvelmente ligada às condições da comunicação, 
que, por sua vez, estão sempre ligadas às estruturas sociais [...]. A 
comunicação verbal, inseparável das outras formas de comunicação, 
implica conflitos, relações de dominação e de resistência, adaptação 
ou resistência à hierarquia, utilização da língua pela classe 
dominante para reforçar seu poder. Na medida em que às diferenças 
de classe correspondem diferenças de registro ou mesmo de sistema 
(assim, a língua sagrada dos padres, o “terrorismo verbal” da classe 
culta), esta relação fica ainda mais evidente. (p.14-15) 

 Com efeito, para Bakhtin (1999) a palavra é a “arena” onde se confrontam os 

valores sociais contraditórios. Os conflitos manifestados no uso da língua refletem os 

conflitos de classe. O professor precisa estar consciente deste poder da palavra e 

perceber, nas suas aulas, em que medida sua ideologia determina a linguagem nas 

interações com seus alunos. 

A palavra e a contrapalavra – Bakhtin (1999, p. 36-37) valoriza a fala e a 

enunciação, afirmando sua natureza social e não individual: a palavra “[...] é o 

fenômeno ideológico por excelência. A palavra é o modo mais puro e sensível de 

relação social”. Segue explicando que a palavra é o material privilegiado da 

“comunicação na vida cotidiana”. É justamente neste domínio que a conversação e 

suas formas discursivas se situam. A palavra revela nossa consciência interior 

(discurso interior). E é devido a este papel excepcional de instrumento da 

consciência que a palavra funciona “[...] como elemento essencial que acompanha 

toda criação ideológica, seja ela qual for. A palavra acompanha e comenta todo ato 

ideológico”.  

 A fala do professor-formador em sala de aula é constituída por palavras. 

Palavras que calam, sugerem, transmitem ideologias, sugerem poder ou interagem 

numa relação dialética de fala e escuta entre interlocutores (professor-formador e 

aluno-professor). É preciso lembrar que a palavra “está presente em todos os atos 

de compreensão e em todos os atos de interpretação” (BAKHTIN, 1999). Para esta 
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pesquisa é fundamental que se analise como estará sendo usada a palavra em sala 

de aula: será como o poder que anula e apequena, tendo o interlocutor como um ser 

passivo e observador? Para Bakhtin (1999): 

A palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, 
nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros 
fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As 
palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e 
servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. 
[...] A palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, 
mais efêmeras das mudanças sociais. (p. 41) 

 Assim, as conversas de corredor, as trocas de opinião no teatro e na escola, 

nas diferentes reuniões sociais, no dia a dia, enfim, as diferentes formas de 

interação verbal acham-se estreitamente vinculadas às condições de uma situação 

social. Para se estudar e conhecer o discurso do professor-formador de professores 

é primordial que se conheça em que circunstâncias a interação verbal aluno-

professor-formador acontece na escola. A palavra, a interação verbal, a enunciação, 

veem-se marcadas pelo horizonte social de uma época e de um grupo social 

determinados. É preciso contextualizar os discursos dos professores-formadores 

para que reflitam sutilmente as mais imperceptíveis mudanças, ideologias e 

transformações do sistema educacional de nossa época.  

 Como definir a palavra do professor-formador de professores? Quais são 

seus laços com a situação social em que está inserida? Dá voz ao aluno-professor 

para que ele fale, argumente, opine e se forme como sujeito autônomo, percebendo 

as lutas sociais, ideológicas que se travam no interior do discurso pedagógico?  

Daí a necessidade de ouvir professores-formadores e estudar suas falas 

sobre sua formação e na interação de sala de aula, lembrando que, para fazer estas 

análises, é necessário ter em mente o que diz Bakhtin (1999, p. 38) quanto à 

compreensão que temos das palavras, ouvindo-as e compreendendo-as carregadas 

com um sentido ideológico ou vivencial e entendendo que somente “[...] reagimos 

àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida”.  

 Assim, as palavras, as enunciações do professor-formador precisam 

encontrar eco no seu interlocutor, seu aluno, e abrir espaço para que este se 

posicione. Para Bakhtin (1999), a enunciação é “[...] o produto da interação de dois 

indivíduos socialmente organizados, é um elo da cadeia dos atos da fala” e, desta 

forma, se a enunciação do professor-formador for: 
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[...] uma enunciação isolada fechada-monológica, desvinculada de 
seu contexto linguístico e real, à qual se opõe, não uma resposta 
potencial ativa, mas a compreensão passiva [...], resulta numa teoria 
completamente falsa da compreensão. (BAKHTIN, 1999, p. 98-99) 

 Nesse tipo de enunciação, não há contrapalavras, pois ela tende a fechar 

sentidos. Qualquer tipo de compreensão deve ser “ativo, deve conter já o germe de 

uma resposta” (BAKHTIN, 1999).  

 Mas o que seria compreender a enunciação de outrem segundo Bakhtin? E aí 

eu incluo a enunciação do professor-formador de professores: o que seria 

compreendê-la?  

[...] Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em 
relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto 
correspondente. A cada palavra da enunciação que estamos em 
processo de compreender, fazemos corresponder uma série de 
palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais numerosas e 
substanciais forem, mais profunda e real é a nossa compreensão... A 
compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação 
assim como uma réplica está para a outra no diálogo. Compreender 
é opor à palavra do locutor uma contrapalavra. (BAKHTIN, 1999, p. 
131-132) 

 Complementando a exposição acima, diríamos, conforme Bakhtin (1999, p. 

113), que a significação não está na palavra nem na alma do falante, assim como 

também não está na alma do interlocutor. Ela é o efeito da “[...] interação do locutor 

e do receptor produzido através do material de um determinado complexo sonoro”. 

Só a corrente da comunicação verbal fornece à palavra a luz da sua significação, já 

que “[...] a palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se 

apoia sobre mim numa extremidade, na outra se apoia sobre o meu interlocutor. A 

palavra é o território comum do locutor e do interlocutor”. 

 Bakhtin enfatizou o dialogismo que se caracteriza como a “inscrição do 

discurso do outro no discurso do enunciador” (BARROS; FIORIN, 1999). Isso quer 

dizer que as palavras de um falante estão sempre perpassadas pelas palavras do 

outro; que, para constituir seu discurso, um enunciador necessariamente elabora o 

seu discurso a partir de outros discursos. Bakhtin não estava falando da troca de 

palavras entre interlocutores, mas de uma dialogicidade interna do discurso: 

[...] reservando o termo dialogismo para o princípio dialógico 
constitutivo da linguagem e de todo discurso e empregando a palavra 
polifonia para caracterizar um certo tipo de texto, aquele em que o 
dialogismo se deixa ver, aquele em que são percebidas muitas 
vozes, por oposição aos textos monofônicos que escondem os 
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diálogos que os constituem. Trocando em miúdos, pode-se dizer que 
o diálogo é condição da linguagem e do discurso, mas há textos 
polifônicos e monofônicos, conforme variem as estratégias 
discursivas empregadas. Nos textos polifônicos, os diálogos entre 
discursos mostram-se, deixam-se ver ou entrever; nos textos 
monofônicos eles se ocultam sob a aparência de um discurso único, 
de uma única voz. Monofonia e polifonia são, portanto, efeitos de 
sentido, decorrentes de procedimentos discursivos, de discursos por 
definição e constituição dialógicos. (BARROS, apud BRAIT, 2001, p. 
35) 

 Tendo como referência o dialogismo e a polifonia, será o professor-formador o 

entabulador de um grande diálogo com seus alunos, no qual, polifonicamente, se 

ouvem as diferentes vozes, nas interações discursivas que ocorrem na sala de aula?  

 Aqui fazemos um parêntese para explicar a concepção de voz que permeia a 

obra de Bakhtin. Estamos compreendendo tal conceito a partir do princípio da 

exotopia, em que só o outro pode nos dar acabamento, assim como só nós 

podemos dar acabamento a um outro, porque, do lugar onde estamos, o nosso olhar 

visualiza apenas um horizonte. Só o outro tem um excedente de visão, motivado 

pelo espaço e pelo tempo, que pode completar o que falta ao nosso próprio olhar. 

Por este princípio de Bakhtin (2000), eu só posso me imaginar, por inteiro, sob o 

olhar do outro. A minha palavra (fala, voz) está inexoravelmente contaminada do 

olhar de fora, do outro que lhe dá sentido e acabamento. 

Em suma, a voz jamais fala sozinha. Ela é dialógica, estando nela 
incluída tanto a polêmica, quanto o consenso. A dialogicidade da voz 
não se circunscreve ao quadro estreito do diálogo face a face. Pelo 
contrário, existe uma dialogização interna da palavra, que é 
perpassada sempre pela palavra do outro, é sempre e 
inevitavelmente também a palavra do outro. Falar do outro é, 
necessariamente, dar voz ao outro – a voz é um dos conceitos 
centrais do pensamento bakhtiniano, implica o mundo, para além de 
uma análise psicologista ou individualizada do dialogismo eu-tu, vai 
permitir, a partir do dialogismo, a polifonia das palavras. Ao ser lida, 
por via oral, escrita ou através da imagem, a palavra polifônica está 
carregada de histórias, está carregada de histórias das palavras dos 
outros. Dessa forma, o sentido da voz, em Bakhtin, é mais de ordem 
metafórica, porque não se trata concretamente de emissão vocal 
sonora, mas da memória semântico-social depositada pela palavra. 
(PESSOA, 1999, p.18) 

 Se, como diz Pessoa (1999), “[...] a dialogização interna da palavra é sempre 

perpassada pela palavra do outro”, também a voz do professor é perpassada pela 

palavra do aluno e vice-versa. É exatamente neste sentido que analisamos as vozes 

dos professores-formadores de professores, primeiro sobre sua própria formação, 
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quando eles vão falar sobre suas histórias de vida pessoal e profissional, tendo 

como referência para análise a categoria de formação.  

 Embora Bakhtin não fale especificamente desta categoria, ao tratar a 

linguagem como atividade constitutiva do sujeito, leva-nos a deduzir sua importância 

para a formação da pessoa e do profissional. Por isso, num trabalho que trata da 

formação de professores, cabe também analisar a ideia que o professor-formador 

tem do papel do outro na sua formação e na formação dos seus alunos.  

  Daí a importância de ouvirmos suas vozes a respeito de sua formação e suas 

histórias de vida. 

 A concepção de linguagem de Bakhtin, centrada no fenômeno social da 

interação, do dialogismo, tem muito a ver com uma escola que se pretende 

democrática, onde os alunos (futuros professores) sejam introduzidos no exercício 

da cidadania, constituindo-se em sujeitos de um saber, e que saibam expressá-lo e 

expressar sua vontade por meio de um discurso aberto, argumentativo, no qual 

possam colocar sua voz, sua opinião e ao mesmo tempo respeitar a voz e a opinião 

do outro. 

5.2 OS ESTUDOS BAKHTINIANOS: A PALAVRA – TERRITÓRIO COMUM ENTRE 
ALUNOS E PROFESSORES – O PROCESSO INTERLOCUTIVO 

 O conjunto do pensamento bakhtiniano nos auxilia na compreensão da 

linguagem, no desenvolvimento do seu estudo e na construção do conhecimento. A 

obra de Bakhtin e seu Círculo de Estudos têm uma natureza interdisciplinar que, 

segundo Grillo (2014): 

[...] está construída nos interstícios de diversos domínios das 
Ciências Humanas – a Filologia, a Filosofia da Linguagem, a 
Linguística, a Sociologia, a Estética, a História, a Antropologia e, por 
isso mesmo, capaz de produzir questões, de orientar abordagens 
que não se esgotam em uma única disciplina. (p. 133) 

 Consideramos a obra de Bakhtin um estudo teórico-reflexivo no pensar da 

linguagem, beirando a transdisciplinaridade de campos como a Educação, a 

pesquisa, a História, a Antropologia, a Pedagogia, etc., como mencionamos acima. 

 O “Círculo de Bakhtin”, criado por ele, é um grupo de discussões filosóficas 

composto por amigos que dele participavam informalmente e de onde surgiram 

conceitos e preocupações que norteavam sua obra, relativos à comunicação, ao 
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diálogo, à linguagem e à estética da criação (CLARK; HOLQUIST, 1998). 

 Para Bakhtin (1999), a linguagem “monológica”, onde só uma voz é ouvida, 

termina nela mesma. Ele apresenta o discurso, a linguagem dialógica, como um 

fenômeno social da interação verbal, o diálogo como expressão de diferentes 

discursos. É a polifonia bakhtiniana, onde várias vozes são ouvidas, outras 

consciências se manifestam; a relação entre falante e ouvinte se constrói a cada 

enunciado, “num processo de comunicação ininterrupto”. Portanto, para o autor “[...] 

toda comunicação verbal é dialógica, inclusive no discurso interior; em nossos 

pensamentos encontramos outras vozes” (BRAIT, 2001). 

 Para Bakhtin (2000, p. 328; p. 405-406), o eu só existe numa relação com o 

outro. “Mergulhando ao fundo de si mesmo, o homem encontra os olhos do outro ou 

vê com os olhos do outro”. Suas próprias palavras são um resultado de incorporação 

de palavras alheias. “A palavra do outro se transforma, dialogicamente, para tornar-

se palavra pessoal-alheia com a ajuda de outras palavras do outro e, depois, palavra 

pessoal (com, poder-se-ia dizer, a perda das aspas)”.  

 Como diz o autor, “eu sou o feixe de muitos”, e é nessa interação de vários 

“eus” e “outros” que vai se formando o “eu” professor, o “eu” aluno. Eu só me 

constituo como sujeito na minha relação com o outro. É devido à existência deste 

outro que há orientação de um eu para o outro, a alteridade através da qual se 

concebe o ser somente em relação com o outro, alteridade que é, ainda, tomada 

como consciência que implica interlocutor. “É a alteridade que funda o dialogismo, 

porque com ela surge o outro que deposita seu olhar sobre nós” (BERMELHO, 1999. 

p. 47). 

 Assim, para Bakhtin (2000): 

Quando contemplo um homem situado fora de mim e à minha frente, 
nossos horizontes concretos, tais como são efetivamente vividos por 
nós dois, não coincidem. Por mais perto de mim que possa estar 
esse outro, sempre verei e saberei algo que ele próprio, na posição 
que ocupa, e que o situa fora de mim e à minha frente, não pode ver. 
[...] Esse excedente constante de minha visão e de meu 
conhecimento a respeito do outro é condicionado pelo lugar que sou 
único a ocupar no mundo: neste lugar, neste instante preciso, num 
conjunto de dadas circunstâncias – todos os outros se situam fora de 
mim. (p. 43, grifo do autor) 

 Isso nos leva a refletir sobre a importância do outro na nossa formação, na 

formação do aluno, nos diferentes “outros” que encontramos na escola e nas nossas 

vidas. Precisamos saber ouvi-los e respeitar sua fala, com suas diferenças de 
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cultura, visão de mundo, linguagens, etc. Segundo Freire (1998):  

Somente quem escuta paciente e criticamente o outro fala com ele, 
mesmo que, em certas condições, precise de falar a ele... O 
educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu 
discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma fala com ele. (p. 
127-128) 

 Daí a importância e abertura que o professor deve dar às palavras dos 

alunos; para isso é preciso ouvi-los respeitosamente e com eles dialogar. Quando o 

professor toma as rédeas da situação como o detentor do conhecimento e termina 

nele o diálogo com seus alunos, ocorre o que Bakhtin (2000, p. 372) chama de 

“palavra sacralizada e dotada de autoridade, infalível, incontestável e irrevogável. 

Palavra que refreia e congela o pensamento”. 

 Compreender e ser compreendido, levar em consideração as palavras dos 

seus alunos, reformular suas falas, suas atitudes, suas aulas, pelas palavras dos 

seus alunos, exige, com certeza, que os professores saibam que a palavra tem 

numa ponta o locutor e na outra o interlocutor. A linguagem, a palavra, é, portanto, o 

território comum onde alunos e professores materializam (pelas palavras) suas 

ideologias, sonhos, utopias e valores a respeito da vida e do mundo. 

 Precisamos refletir que a linguagem acontece por inteiro na sala de aula, na 

sua dimensão política, histórica e social. Como alude Geraldi (1997): 

[...] focalizar a linguagem a partir do processo interlocutivo e, com 
este olhar, pensar o processo educacional, exige instaurá-lo sobre a 
singularidade dos sujeitos em contínua constituição e sobre a 
precariedade da própria temporalidade, que o específico do momento 
implica. Trata-se de erigir como inspiração a disponibilidade para a 
mudança. Focalizar a interação verbal como o lugar da produção da 
linguagem e dos sujeitos que, neste processo, se constituem pela 
linguagem, significa admitir: que a língua (no sentido sociolinguístico 
do termo) não está pronta de antemão... mas o próprio processo 
interlocutivo, na atividade de linguagem, a cada vez a (re)constrói; 
que os sujeitos se constituem como tais à medida que interagem com 
os outros..., e que as interações não se dão fora de um contexto 
social e histórico mais amplo. (p. 5-6) 

 Mikhail Bakhtin foi intensamente influenciado pelo pensamento marxista, de 

onde herdou, dentre muitas características, a dialética. Apreende a realidade de 

forma dialética, ou seja, como contraditória e em constante transformação. Para ele 

a linguagem é um fenômeno sócio-ideológico.  

 Todo e qualquer texto é constituído na dialogicidade, é um contínuo 
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ininterrupto que se efetiva na e pela interação verbal dos interlocutores. Para Bakhtin 

(1999, p. 132): “A compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação 

assim como uma réplica está para a outra no diálogo. Compreender é opor à palavra 

uma contrapalavra”. 

 Abrir espaço para a palavra do aluno, sua argumentação, sua opinião a 

respeito de determinado assunto, exige do professor certo preparo e afetividade, a 

fim de trazer o aluno para o diálogo.  

Assim, compreendemos que o material para o ensino a distância precisa, 

então, ser preparado com uma linguagem mais coloquial, de forma que o interlocutor 

participe da construção de sua aprendizagem. Os recursos audiovisuais compõem 

uma linguagem usada como recurso pedagógico:  

[...] que têm a função de oferecer informações em formatos 
diferenciados: imagem (fixa), som, imagem em movimento, além de 
outras. Assim como o texto verbal, as multimídias podem contribuir 
para a dialogicidade, mas é preciso cuidado para não se tornarem 
meramente ilustrativas, tendo o objetivo único de ilustrar a aula. O 
hipertexto, que, de acordo com Kenski (2004) é um “conjunto de 
documentos interligados” (textos, imagens, sons) através de “links 
que viabilizam o cruzamento de informações de forma não 
previamente definida” pode ser acrescentado como contribuição para 
o diálogo necessário, o pensar e o repensar (KENSKI, 2004, p. 
2.223). 

 Pensar nas contribuições de Bakhtin (1999; 2000) para o estudo e 

compreensão da linguagem significa entender que suas ideias chegam ao século 

XXI influenciando os estudos linguísticos, filosóficos, sociológicos e até a EAD, “[...] 

nas pesquisas sobre a aprendizagem, linguagem e construção de textos didáticos” 

(RICARDO, 2013, p. 38). 

 Cabe-nos então a questão: Como a linguagem pode contribuir para o sucesso 

da EAD?  

Refletindo sobre a questão e após todas as exposições acima, consideramos 

que, sem uma linguagem dialógica, que proporcione diálogo entre os integrantes do 

curso de EAD, a mesma não terá sucesso, pois o curso passa a ser:  

[...] um simples repasse de informação, pois os participantes 
precisam ser levados a aprender a aprender... refletindo, 
raciocinando e mudando seus paradigmas por intermédio de uma 
linguagem dialógica. Somente assim a educação escolar contribuirá 
para a formação de indivíduos autônomos. (ANAIS DO XVI CNLF; 
JOSGRILBERG et al, 2012, p. 2.224) 
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 A valorização da linguagem no processo educacional, a compreensão de sua 

natureza, é de extrema importância para a formação do professor, usando sua “[...] 

consciência crítica sobre os processos envolvidos no uso da linguagem” (MOITA-

LOPES, 1994, p. 360). 

5.3 A LINGUAGEM DOCENTE NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) 

 Sabemos que a formação a distância requer situações muito diferentes da 

formação presencial. Os alunos não contam com a presença diária e continuada de 

professores e colegas, mas contam com diferentes suportes em tempo e local 

variados, adequados aos seus estudos. A EAD exige de seus estudantes novos 

hábitos de estudo, em ritmo mais pessoal, e novas atitudes em face da 

aprendizagem. 

 O professor-formador e seus alunos devem iniciar seu enunciado oferecendo 

aos seus colegas uma prática dialógica que promova a reflexão, bem como a 

participação de todos, interagindo e utilizando palavras que convidem a uma ação 

coletiva: “apresentamos” tal texto para que possamos “dialogar” e “trocarmos” (nós) 

experiências. O professor deve ainda deixar claro a importância da união dos 

participantes neste diálogo, colocando como ação o termo “vamos fazer juntos”.  

Dessa forma, segundo Bakhtin (1999), o professor-formador traz em seu 

enunciado a perspectiva de uma relação dialógica, envolvendo o “outro”. Os 

educadores envolvidos nos processos de educação a distância têm que, além de 

aprender a trabalhar com multimídia e equipamentos especiais, desenvolver melhor 

sua interlocução, ter atenção com as linguagens e desenvolver a interatividade com 

seus alunos. 

 A interatividade, o diálogo, devem estar presentes na EAD, na linguagem nos 

momentos presenciais coletivos, na internet, em videoconferências, teleaulas, etc. 

Assim, professores e alunos tornam-se interlocutores no processo de aprendizagem 

(BAKHTIN, 1999). Deve haver nesta relação a troca, o diálogo, optando os 

professores por metodologias ativas, desafiadoras, contribuindo para a formação do 

“[...] aprendiz adulto, autônomo, criativo, crítico e voltado para atitudes de 

investigação e colaboração” (SANTOS, 1997, p. 37). Fica evidente a importância da 

linguagem como mediadora do processo de ensino-aprendizagem, e por isso é 

crucial que discutamos sobre a forma como esta linguagem tem sido utilizada por 
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professores e todos aqueles envolvidos na Educação. 

 A linguagem, tanto na EAD quanto em cursos presenciais, deve ser entendida 

como uma expressão da existência humana; é a visão de mundo bakhtiniana, 

entrelaçando forma e conteúdo nas representações de fatos, fenômenos, 

informações, problemas de estudo, etc. Na EAD, conforme Almeida (2003), “[...] os 

processos colaborativos e a interlocução se estabelecem entre os alunos quando os 

professores criam situações para o debate e deixam fluir o diálogo”.  

 Os professores devem fazer intervenções esporádicas, provocando reflexos e 

tomando cuidado para que todos os alunos participem, evitando o diálogo com 

alguns alunos apenas. 

 O professor virtual precisa utilizar a linguagem para comunicar conteúdos e 

ao mesmo tempo dialogar com seus alunos. Esta mediação pedagógica entrelaça 

conteúdos, estratégias, linguagens, que devem ser afetivas, procurando aproximar 

as pessoas, não devendo ser rígidas, mas flexíveis. Segundo Almeida (2003, p. 37) 

a linguagem deve proporcionar ao aluno a possibilidade de interagir com os objetos 

de aprendizagem hipermidiáticos, permitindo a convivência com a diversidade de 

ideias e “[...] a expressão de seu pensamento articulado com o pensamento do 

outro, o diálogo [...] e o trabalho de produção colaborativa”.  

 Agora, perguntamos: Como se efetiva a interação entre professor e alunos e 

entre alunos na EAD?  

Efetiva-se em e-mails, fóruns, chats, para os debates. Também, segundo 

presenciamos em nossas visitas ao polo onde aplicamos o questionário desta 

pesquisa, a linguagem interativa realiza-se nas trocas de opiniões entre todos os 

participantes da aula – professor e alunos; alunos e alunos – quando todos podem 

ler e dialogar com as intervenções dos colegas. 

 Com a chegada da EAD, uma nova forma de docência está posta, um jeito 

novo de ser aluno e de utilizar a linguagem também; onde ele estiver terá acesso ao 

conhecimento disponível das redes, dialogando com os conteúdos e colegas, com 

ênfase na dialogicidade, dialogia bakhtiniana e com interatividade, questão sempre 

presente no ensino a distância. 

 Para Gonçalves (2007 apud Azevedo, 2013, p. 162): “[...] os atos da fala são 

fruto de atividade social, de interação e o sentido do discurso é construído nessa 

interação”, daí o cuidado do professor-formador ao escolher as palavras com as 

quais se dirige aos seus alunos: com afetividade, com um discurso aberto, ouvindo 
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diferentes opiniões e formando novas competências. Assim, mais interessante fica a 

aprendizagem. 

 Em pesquisa realizada por Azevedo (2013) sobre “Aprendizagem na EAD: 

contribuições e desafios”, destaca-se a importância da linguagem: 

[...] o aluno, ao destacar a importância da linguagem em sua 
formação EAD, revela quão fundamental é a adequação desta ao 
meio e às condições em que são utilizadas. Se no discurso oral 
podem ser utilizados inúmeros recursos não verbais, como o olhar, a 
expressão gestual, ou seja, o emissor apresenta-se junto, alguns 
discursos na modalidade EAD são realizados por meio de escrita, o 
que exige maior rigor na produção, visto que não há uma forma de 
explicar o que foi escrito e a leitura é passível de interpretação. (p. 
167) 

 Como diz Bakhtin (1999), o sujeito se constitui no seu espaço e a consciência 

que constrói em sua história é aquela que resulta de suas interações com a 

alteridade (com o outro). A linguagem é a atividade constitutiva do homem e sua 

consciência. O diálogo, que não exclui a contraposição, a negação, a polêmica, é o 

caminho deste trabalho sem fim que nos faz sermos o que somos sem nos limitar a 

sermos sempre o mesmo: somos muitos com os muitos outros que nos rodeiam. 

 Por isso, as abordagens pedagógicas pedem mudanças nas metodologias e 

há uma nova lógica no espaço da sala de aula, livros digitais e outras plataformas de 

ensino, onde os estudantes interagem objetivamente com os colegas e professores. 

O professor precisa trazer o aluno para o espaço dialógico, o que acentua a 

importância da linguagem.  

Uma aprendizagem significativa não depende apenas da adoção de novas 

tecnologias, mas de como o professor faz uso delas. Quem está do outro lado do 

computador? Quem é esse sujeito-aluno? Provavelmente um aluno-sujeito que já 

usa vídeos, smartphones, tablets e outros recursos interativos. As características do 

homem que se comunica pela linguagem não podem ser deletadas. Esta nova 

geração, dispondo destas novas tecnologias, é uma geração que é pouco conectada 

à lousa e ao giz. A interatividade e a dialogicidade estimulam o aluno a participar, e 

a aprendizagem torna-se mais significativa. 

 É importante buscarmos entender como a linguagem dialógica interfere no 

processo de ensino-aprendizagem, tanto na esfera presencial quanto na sua esfera 

a distância, pois o que está sendo analisado não é uma relação que se estabelece 

no face a face, mas sim uma relação que se estabelece nos diversos significados e 
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(re)significados que advêm de enunciados formulados em uma relação dialógica, 

mesmo que virtual. 

 A importância de pensarmos a linguagem utilizada pelos profissionais 

envolvidos com a formação de professores na EAD está no desenvolvimento de uma 

postura crítica e reflexiva, levando os alunos a pensar e analisar a própria prática, 

estando abertos a uma prática dialógica, interativa, que leve à reflexão. E 

compreendemos que o espaço virtual permite esta linguagem, mesmo sem a 

interação face a face. 

 Esse processo interativo é caracterizado pelo modelo no qual: 

[...] todos ensinam e todos aprendem; o aluno é fundamentalmente 
agente da construção do seu saber e o professor é o mediador, 
responsável por facilitar a transformação das informações em 
conhecimento. (AZEVEDO; GONÇALVES, 2005, p. 61 apud 
GONÇALVES, 2011, p. 190) 

 Enfim, um curso de educação a distância envolve uma mudança de 

paradigma dos professores, alunos, currículo, de materiais didáticos, de linguagem, 

de todos os elementos envolvidos no processo. Aprende-se a trabalhar em grupo, é 

uma construção coletiva, tendo na linguagem um fator diferenciado, um fator de 

união entre os interlocutores do processo ensino-aprendizagem, com aberturas 

constantes para o diálogo. 
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6 O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO E AS 
ANÁLISES DE DADOS 

A pesquisa é um desenho aberto e dialógico. Encontro 

articulado sobre indagações. Convite à reflexão, à curiosidade, à 

busca, não à certeza, mas às múltiplas vozes, à polifonia, à 

contrapalavra dos interlocutores. 

Schnitman 

 Apresentamos a seguir o desenvolvimento da pesquisa de campo realizada 

em um polo presencial do curso de Pedagogia a distância de uma universidade 

particular do Grande ABC paulista8, onde 17 alunos do oitavo semestre deste curso 

responderam a um questionário com questões abertas e fechadas, organizado a 

partir dos seguintes eixos: a concepção da linguagem na docência, a linguagem 

docente como ação constitutiva do sujeito, a linguagem na construção do 

conhecimento e como a Educação a distância pode contribuir para a construção do 

conhecimento numa linguagem dialógica. 

6.1 A PESQUISA E A METODOLOGIA DA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 Como já anunciado, nossa inquietação em pesquisar a linguagem docente 

surgiu ainda nos estágios de “professoranda primária” (como se nomeava na época, 

em 1966). A formação de professores sempre esteve no nosso currículo profissional 

e a linguagem docente sempre acompanhou nosso interesse. O nascimento do 

curso de Pedagogia, as transformações por ele sofridas, as LDBENs, as atuais 

Diretrizes Curriculares do curso de Pedagogia, tudo isso foi analisado no decorrer 

deste estudo. 

Com as novas demandas do mercado de trabalho, a evolução tecnológica, a 

exigência de nível superior para o exercício da profissão docente, vem a Educação a 

distância formar professores e profissionais diversos, talvez, mais perto do seu lugar 

de trabalho ou moradia, com novas mídias tecnológicas, com maior agilidade na 

formação, com horários flexíveis de estudo (mesmo sofrendo algumas críticas e 

preconceitos), crescendo rapidamente em número de cursos e alunos. 

E agora indagamos: Qual a representação que os alunos do curso de 

                                                           

8 Grande ABC paulista: região metropolitana da Grande São Paulo. 
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Pedagogia a distância têm sobre linguagem docente e dialogicidade e sua 

importância para a construção do conhecimento? Foi a indagação que norteou esta 

pesquisa qualitativa, cuja metodologia e sujeitos agora relatamos resumidamente. 

 Para esta investigação, foi utilizado um instrumento de pesquisa (questionário 

com questões semiestruturadas, abertas e fechadas) para a coleta de dados, que 

foram analisados pela metodologia da “análise de conteúdo”, conforme Franco 

(2003) e Szymanski (2010).  

Os sujeitos são 17 alunos do oitavo semestre de Pedagogia a distância do 

polo de Mauá, de uma universidade particular da região do Grande ABC paulista, da 

cidade de São Paulo. No geral tinha-se 6.876 alunos matriculados, sendo 1.683 no 

curso de Pedagogia, no total de alunos desta Universidade. No polo Mauá tínhamos 

1.097 alunos matriculados na modalidade EAD, sendo 293 em Pedagogia (dados 

fornecidos pela Diretoria da Educação a Distância, da referida Universidade, no 

segundo semestre de 2016). No oitavo semestre de Pedagogia tínhamos 35 alunos, 

sendo que 17 dispuseram-se a responder o questionário. 

O modelo de EAD na Universidade pesquisada é semipresencial on-line. 

 A organização da análise dos dados partiu de uma pré-análise na sua fase 

inicial, pois um plano de pesquisa deve garantir a teoria, a coleta e a interpretação 

dos dados, a fim de responder às perguntas do investigador. A teoria, a coleta e a 

análise dos dados precisam estar integradas. 

 Conforme Franco (2003, p. 9; p. 10; p. 13), “A ‘análise de conteúdo’ que 

chega até nós, na década de 1970, trazia a marca de postulados positivistas para os 

quais o rigor científico invocado é o da medida, objetividade, neutralidade e 

quantificação”. Assim, rejeitada no início, a análise de conteúdo é perfeitamente 

possível, “[...] no âmbito de uma abordagem crítica e epistemologicamente apoiada 

numa concepção de ciência que reconhece o papel ativo do sujeito na produção do 

conhecimento”. Entendida assim, após a década de 1970, tem uma “[...] concepção 

crítica e dinâmica da linguagem”, e tem como objeto a palavra.  

É um procedimento de pesquisa que investiga e analisa a mensagem que, 

segundo Pecheux (1973, p. 43), “[...] procura conhecer aquilo que está por trás das 

palavras”. Foi a metodologia que mais se adequou, pois “[...] é um procedimento de 

pesquisa que se situa em um delineamento mais amplo da teoria da comunicação e 

tem como ponto de partida a mensagem” (FRANCO, 2003, p. 25). 

Além da análise do que está escrito, do que os sujeitos da pesquisa 
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responderam nos questionários, o investigador não pode descartar o conteúdo 

“oculto” das mensagens nas entrelinhas, que pode esclarecer conceitos que não 

estão claramente escritos.   

 A análise de conteúdo requer que as descobertas tenham relevância teórica 

(FRANCO, 2003). Assim, um dado sobre determinado conteúdo necessariamente 

precisa estar relacionado a outro dado. Para análise necessitamos de alguma forma 

de teoria, comparação e classificação para o entendimento das semelhanças e 

diferenças, tentando classificar, objetivar um discurso, por exemplo; tentando 

compreender as mensagens e conteúdos que respondem às perguntas do 

investigador, seus silêncios, suas entrelinhas. A análise de conteúdo “[...] permite ao 

pesquisador fazer inferências sobre qualquer um dos elementos da comunicação” 

(FRANCO, 2003, p. 26). 

Tabulamos os dados coletados, das respostas às questões fechadas do 

questionário, numa organização em quadros para a apresentação do perfil dos 

sujeitos. E, em relação às respostas das questões abertas do questionário, 

organizamos as mesmas em quadros (com recortes das respostas) para a análise 

de conteúdo acerca das representações dos sujeitos sobre linguagem 

docente/dialogicidade.  

 Foram feitas as leituras prévias para a pré-análise das respostas às questões 

abertas do questionário, quando selecionamos trechos que remetiam às respostas 

dos sujeitos da pesquisa.  

O enfoque, como já foi dito, buscou esclarecer, investigar o que os alunos de 

um curso de Pedagogia em EAD, do oitavo semestre, conhecem sobre linguagem 

docente/dialogicidade e sua importância para a construção do conhecimento.  

Após esse procedimento, partimos para a categorização que, de acordo com 

Franco (2003, p. 60), “[...] é um longo processo, com constantes idas e vindas à 

teoria e ao material de análise”. É a dedicação exclusiva do pesquisador aos dados 

da pesquisa. 

 Os resultados da análise de conteúdo devem refletir os objetivos da pesquisa, 

e com base no conteúdo manifesto e explícito é que se inicia o processo de análise, 

lembrando sempre ao pesquisador que ele deve estar atento ao “conteúdo oculto” 

das mensagens em suas entrelinhas (SZYMANSKI, 2010). 
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6.2 ANÁLISE DO PERFIL DOS SUJEITOS 

No Quadro 5 são apresentados os dados coletados dos sujeitos da pesquisa, 

extraídos de questões preliminares que deram origem a um perfil pessoal e 

acadêmico de cada participante. 

 

Quadro 5 – Perfil dos 17 sujeitos participantes da pesquisa. 

GÊNERO FAIXA ETÁRIA 
FORMAÇÃO 
ANTERIOR 

GRADUAÇÕES:  
O CURSO PEDAGOGIA EAD É: 

Feminino  15 18 a 25 anos – Com magistério  4 Primeira graduação 10 

Masculino 2 26 a 35 anos 6 Sem magistério  12 Segunda graduação 7 

  36 anos e acima 11 Não respondeu 1 Terceira graduação ou mais 0 

TOTAL 17 TOTAL 17 TOTAL 17 TOTAL 17 

 

VOCÊ LECIONA NO 

MOMENTO? 

PARA OS QUE LECIONAM,  

TEMPO NO MAGISTÉRIO 

PARA OS QUE LECIONAM,  
ATIVIDADES ALÉM DA DOCÊNCIA 

Sim 8 0 a 5 anos 2 Sim 2 

Não 9 6 a 10 anos 3 Não 6 

  11 a 20 anos 1   

  Mais de 20 anos 1   

  Não informou 1   

TOTAL 17 TOTAL 17 TOTAL 17 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 

 Dos 17 sujeitos da pesquisa, a grande maioria é do sexo feminino (15), 

indicando que ainda é forte a predominância das mulheres na docência para a 

Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental.  

Sobre a faixa etária, a maioria (11 sujeitos) têm 36 anos ou mais, e 6 sujeitos 

têm de 26 a 35 anos – o que confirma a tendência da inserção de alunos de uma 

faixa etária mais velha na modalidade a distância; diferentemente da modalidade 

presencial que geralmente é de uma faixa etária mais jovem. 

Quanto à formação anterior ao Curso de Pedagogia EAD, 12 sujeitos não têm 

Magistério, 1 sujeito não respondeu a questão e 4 sujeitos têm Magistério – que é o 

antigo Curso Normal de Formação de Professores (que correspondia ao Ensino 

Médio) e este curso deixou de existir quando a LDBEN 9.394/96 estabeleceu que a 

formação de professores acontecesse somente no Nível Superior.   

 Em relação à formação na graduação, 10 sujeitos estão em sua primeira 

graduação e 7 estão na segunda graduação. Este dado, sobre 7 sujeitos já terem se 
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formado em outra graduação, é significativo e tem sido entendido, em algumas 

discussões sobre a modalidade a distância, como uma justificativa de um perfil mais 

maduro, bem como no comparativo da avaliação de desempenho dos alunos, em 

algumas edições do ENADE, que já demonstraram que os alunos de alguns cursos 

a distância foram melhor avaliados do que os alunos do presencial (CENSO EAD.BR 

2013; BIELSCHOWSKY, 2008). 

Quanto à experiência docente, dos 17 sujeitos, 8 estão lecionando e, destes, 

2 sujeitos atuam na Educação Infantil, 3 no Ensino Fundamental, 2 na EJA – 

Educação de Jovens e Adultos e 1 no Ensino Superior (Curso Teologia). Somente 2 

sujeitos realizam outras atividades além da docência: 1 é coordenador pedagógico e 

1 é administrador e pastor. 

Em relação ao tempo na docência, na faixa de 0 a 5 anos = 2 sujeitos; na 

faixa de 6 a 10 anos = 3 sujeitos; na faixa de 11 a 20 anos = 1 sujeito; mais de 20 

anos = 1 sujeito e não informou = 1 sujeito. 

 

6.3 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS SUJEITOS ÀS 
QUESTÕES ABERTAS DO QUESTIONÁRIO 

 

 Para a identificação dos sujeitos utilizamos nomes fictícios, com a intenção de 

preservar a identidade dos participantes, conforme assinalado no Quadro 6. 

Quadro 6 – Identificação fictícia dos 17 sujeitos participantes da 
pesquisa. 

SUJEITO  NOME FICTÍCIO SUJEITO  NOME FICTÍCIO 

1 Jéssica 10 Luci * 

2 Aline * 11 Dalva 

3 Mônica * 12 Lilian * 

4 Rosa 13 Paula * 

5 Roseli 14 Vera * 

6 Conceição 15 Gleice 

7 Raquel 16 Anderson * 

8 Mariana 17 Jaciel 

9 Tamires *   

Nota: Os alunos assinalados com asterisco estão lecionando no 

momento. 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 
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Diante das respostas dos sujeitos às questões abertas do questionário, 

iniciamos o procedimento de organização das respostas de cada questão, em 

quadros, apresentando as análises das representações dos sujeitos em interface 

com o referencial teórico de base. 

 Na sequência da tabulação e comentários sobre as perguntas dos 

questionários, para a organização das categorias de análise, foram destacadas as 

respostas das questões, que esclarecem nossa hipótese e objetivos da pesquisa, 

para, posteriormente, serem construídas as categorias de análise. 

Quadro 7 – Tabulação das respostas à Questão 1 dos 17 sujeitos participantes da pesquisa 
organizada por questão – Parte I. 

QUESTÃO 1 
QUAL É O PAPEL DA LINGUAGEM NA SALA DE AULA? COMO DEVE SER A 
LINGUAGEM NA SALA DE AULA? 

SUJEITO  
NOME 

FICTÍCIO 
RESPOSTA 

1 Jéssica 

A linguagem deve ser de maneira que o professor ouça seus alunos e 
transforme sua aula, pois assim o professor saberá a forma de falar ou 
aplicar algo. Sem conhecer seu aluno isso não acontece de forma 
correta, porque o professor vai impor sua maneira às crianças. 

2 Aline A linguagem é o elo de ligação entre o conhecimento – professor-aluno. 
Essa linguagem deve ser clara e adequada a cada clientela. 

3 Mônica 
O papel da linguagem é fundamental para a compreensão dos fatos e 
conteúdos. Deve ser uma linguagem clara, baseada na realidade do 
aluno. 

4 Rosa É de extrema importância; se existir dificuldades da linguagem na sala 
de aula a dificuldade de aprendizagem do aluno será grande. 

5 Roseli Acredito que é de extrema importância, quando nos comunicamos bem 
tudo tende a progredir. 

6 Conceição Fundamental para a comunicação, na sala de aula principalmente, para 
aproximar o aluno do conhecimento. 

7 Raquel 
A linguagem é de suma importância, pois é através dela que o aluno 
consegue absorver os conteúdos. A linguagem deve ser clara, objetiva e 
próxima à realidade de seus alunos. 

8 Mariana 
A linguagem em sala de aula é de extrema importância, pois é através 
dela que existe a ligação entre aluno e professor. Tem que ser clara e 
objetiva. 

9 Tamires 

A linguagem é fundamental na sala de aula, pois através dela acontece a 
comunicação na maior parte do tempo (verbal). A linguagem deve ser 
clara e objetiva na sala de aula. Acredito também que não precise ser 
formal ao extremo, porém, em se tratando de um curso de graduação, 
acho interessante que a linguagem seja adequada ao ambiente e aos 
profissionais futuros professores. 

10 Luci 
A linguagem falada ou escrita deverá ser apresentada de forma clara e 
objetiva. A comunicação faz dos seres humanos pensadores e críticos 
no desenvolvimento de sua oralidade. 

11 Dalva Para facilitar a comunicação entre o educador e os alunos. Uma 
linguagem simples onde todos possam compreender. 

12 Lilian 
É muito importante, pois facilita muito a comunicação entre aluno e 
professor. Deve ser uma linguagem de fácil entendimento para um 
melhor desenvolvimento da linguagem. 

13 Paula O papel da linguagem em sala de aula é a principal arma do professor 
com seus alunos, essa linguagem deve ser clara e objetiva. 
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Quadro 7 – Tabulação das respostas à Questão 1 dos 17 sujeitos participantes da pesquisa 
organizada por questão – Parte II. 

QUESTÃO 1 
QUAL É O PAPEL DA LINGUAGEM NA SALA DE AULA? COMO DEVE SER A 
LINGUAGEM NA SALA DE AULA? 

SUJEITO  
NOME 

FICTÍCIO 
RESPOSTA 

14 Vera 

É de passar os conteúdos planejados para o ano letivo. É de passar os 
conteúdos não só por passar, e sim que seja de uma forma dinâmica e 
bem criativa para que os alunos sintam prazer em estudar e tenham um 
bom desempenho. 

15 Gleice 
A linguagem na sala de aula é o meio que o professor utiliza para 
ensinar, e deve ser apropriada para cada faixa etária, transmitindo 
segurança, confiança e credibilidade. 

16 Anderson 
A linguagem tem um papel fundamental, pois é através dela que se 
transmite o que precisa ser aprendido. A linguagem deve ser clara e 
próxima à realidade do aluno. 

17 Jaciel 

O papel da linguagem na sala de aula é fundamental para o 
desenvolvimento da aula, através da linguagem trocamos e repassamos 
informação. 
O professor que nos acompanha precisa ser mais dinâmico na questão 
de explorar mais o conteúdo. 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Análise – Questão 1 – Indagados sobre o papel na linguagem na sala de 

aula, encontramos nas respostas cinco sujeitos usando a palavra “fundamental”, 

caracterizando a linguagem como fundamental para a comunicação entre 

professores e alunos, de extrema importância quando também o professor ouve 

seus alunos e transforma sua aula para aproximar o aluno do conhecimento. Por 

isso, segundo os sujeitos da pesquisa, ela deve ser clara, objetiva e dar prazer para 

os alunos estudarem. É o elo de ligação entre o conhecimento-professor-aluno. 

 Segundo Bakhtin (1999), a linguagem é fundamental para a comunicação 

entre aluno e professor, é uma visão de mundo, estabelece ligação entre os falantes, 

por isso deve ser próxima da realidade dos indivíduos, neste caso, os alunos. 

Estabelece, assim, a interatividade entre falantes e ouvintes, iniciando um grande 

diálogo.  

O pensamento bakhtiniano, o conjunto de sua obra, é um estudo teórico 

reflexivo no pensar da linguagem, valorizando a interação e a importância do “outro” 

na nossa formação, é um ato aprendente: 

A aprendizagem da linguagem é já um ato de reflexão sobre a 
linguagem: as ações linguísticas que praticamos nas interações em 
que nos envolvemos demandam esta reflexão, pois compreender a 
fala do outro e fazer-se compreender pelo outro tem a forma do 
diálogo: quando compreendemos o outro, fazemos corresponder à 



103 
 

sua palavra uma série de palavras nossas; quando nos fazemos 
compreender pelos outros, sabemos que às nossas palavras eles 
fazem corresponder uma série de palavras suas. (BAKHTIN, 1999, p. 
112) 

Quadro 8 – Tabulação das respostas à Questão 2 dos 17 sujeitos participantes da pesquisa 
organizada por questão – Parte I. 

QUESTÃO 2 

VOCÊ ACHA QUE, NO SEU PASSADO, A LINGUAGEM DE SEUS PROFESSORES 
FEZ PARTE DA SUA FORMAÇÃO? COMO?  

VOCÊ ACHA QUE SUA LINGUAGEM FAZ PARTE DA FORMAÇÃO DE SEUS 
ALUNOS (SOMENTE PARA OS QUE ATUAM COMO PROFESSORES)? COMO? 

SUJEITO  
NOME 

FICTÍCIO 
RESPOSTA 

1 Jéssica 
Sim, fez parte, porque tive uma professora em quem me espelho hoje, 
pois era dinâmica, muito comunicativa e suas aulas eram prazerosas, 
então acho que quando estiver em sala quero ser uma professora assim. 

2 Aline 
Sim, levo até hoje as boas interações que tive com meus professores. 
Sim, porque cada classe conhece seu professor, seus tiques e modo de 
se dirigir aos alunos. 

3 Mônica Sim, na forma de me colocar diante das situações. Sim, a essência 
sempre contribui para a formação do aluno. 

4 Rosa Sim, através da linguagem, da percepção do aprendizado que tive, será 
a formação dos alunos. 

5 Roseli Sim, algumas falas, principalmente as de incentivo, foram fundamentais 
para que, apesar dos 46 anos, eu retornasse à universidade. 

6 Conceição Sim, no meu modo de pensar, falar e agir. Somos espelhos para nossos 
alunos, o que falamos influencia no pensar. 

7 Raquel 

Com certeza a linguagem dos meus professores fez parte da minha 
formação. Através dessa linguagem adquiri meus conhecimentos e tomei 
as decisões a respeito de qual segmento seguir.  
Ainda não ministro aulas, mas tenho certeza de que a minha linguagem 
fará parte da formação dos meus alunos. 

8 Mariana 

Acho que no meu passado os professores não influenciaram muito 
minha formação.  
Os professores que tive não tinham muita troca de informações com 
seus alunos.  
Acredito que a linguagem faz parte da formação dos alunos, pois é na 
troca que aprendemos. 

9 Tamires 

Acredito que sim. A influência que o professor exerce sobre os alunos 
pode dar-se através da linguagem também. Professores que transmitiam 
comprometimento, serenidade, tanto na linguagem verbal como não 
verbal me “inspiravam”. 
Creio que sim. Da mesma forma como ocorreu comigo, acredito que 
minha linguagem os inspira a ser mais ou menos (espero que mais!) 
dedicados, responsáveis e comprometidos. 

10 Luci 

No meu aprendizado a linguagem envolvia apenas conteúdos 
lecionados. Hoje, como professora lecionando há 15 anos, além de 
envolver os conteúdos lecionados, temos diversos materiais que auxiliam 
no desenvolvimento prático do ensino 

11 Dalva Sim, expressar de maneira mais correta. Sim. 

12 Lilian 
Pela comunicação de expressão. Eu acho que a linguagem faz parte dos 
meus alunos. A essência do professor em se comunicar com os alunos é 
de suma importância. 
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Quadro 8 – Tabulação das respostas à Questão 2 dos 17 sujeitos participantes da pesquisa 
organizada por questão – Parte II. 

QUESTÃO 2 

VOCÊ ACHA QUE, NO SEU PASSADO, A LINGUAGEM DE SEUS PROFESSORES 
FEZ PARTE DA SUA FORMAÇÃO? COMO?  

VOCÊ ACHA QUE SUA LINGUAGEM FAZ PARTE DA FORMAÇÃO DE SEUS 
ALUNOS (SOMENTE PARA OS QUE ATUAM COMO PROFESSORES)? COMO? 

SUJEITO  
NOME 

FICTÍCIO 
RESPOSTA 

13 Paula 

Sim, de modo que o professor era claro e objetivo em suas matérias, 
fazendo com que seus alunos entendessem o que ele estava explicando. 
Sim, pois do modo que eu me expresso e converso com eles, eles 
acabam gravando o que eu falo. 

14 Vera 

Sim, alguns professores conseguiram que eu, como aluna, me 
apaixonasse pela matéria, enquanto outros não.  
Aqueles que ensinavam com dedicação tiveram bom resultado, agora 
outros, que não se dedicavam, não amavam o que faziam, apenas 
cumpriam sua obrigação. 

15 Gleice 

Sim, porque através da forma com que transmitiam o conteúdo através 
de vários recursos como: livros, maquetes, trabalhos em grupo, vídeos, 
músicas, iam motivando cada vez mais a querer aprender e seguir a 
mesma profissão. Hoje acredito que dentro da sala de aula estou 
contribuindo para a formação de meus alunos. 

16 Anderson 

Sim. Os professores que procuravam se aproximar da nossa linguagem 
obtiveram muito êxito. Eu sigo o mesmo exemplo acima citado – 
linguagem mais próxima do aluno – para promover interação entre as 
partes. 

17 Jaciel 

Sim, pois através dos ensinamentos que nos foram passados 
conseguimos compreender e colocar em prática na nossa vida. Sim, pois 
dividimos experiências o tempo todo com eles; eles nos olham como 
exemplos. 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Análise – Questão 2 – Quanto à Questão 2, 12 (doze) sujeitos responderam 

afirmativamente, usando a palavra “sim”, afirmando que no “seu passado, a 

linguagem dos seus professores fez parte de sua formação”, sendo que uma aluna 

respondeu; “com certeza”, porque através da linguagem adquiriu conhecimentos e 

tomou decisões a respeito de qual segmento seguir. Somente duas alunas 

responderam que “não”, pois os professores que tiveram se preocupavam apenas 

em “passar o conteúdo”, sem preocuparem-se com o tipo de linguagem que tinham 

em sala de aula; se dialógica, interativa ou monológica, e fechavam em si as falas 

durante as aulas.  

Os nomes assinalados com asterisco no Quadro 6, como mencionado na nota 

correspondente, são oito alunos que estão lecionando no momento e consideram 

que sua linguagem influencia muito na constituição do outro, sendo que a aluna 

Lilian ainda nos diz: “a essência do professor em se comunicar com os alunos é de 

suma importância”, e o aluno Anderson completa, citando que “a linguagem deve ser 
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próxima do aluno – para promover interação entre as partes”. 

 Nesse item da pesquisa a maioria dos sujeitos (15) destacaram a importância 

do professor e sua linguagem na formação docente, linguagem como ação 

constitutiva do sujeito e também da linguagem que usam como docentes na ação 

constitutiva de seus alunos (para os oito alunos que lecionam no momento), pois, 

como destaca Geraldi (1996): 

[...] a linguagem é uma atividade constitutiva: é pelo processo de 
internalização do que nos era exterior, que nos constituímos como 
sujeito que somos, e, com as palavras de que dispomos, 
trabalhamos na construção de novas palavras. [...] Por isso a língua 
não é um sistema fechado, pronto, acabado, de que poderíamos nos 
apropriar. (p. 67) 

Quadro 9 – Tabulação das respostas à Questão 3 dos 17 sujeitos participantes da pesquisa 
organizada por questão – Parte I. 

QUESTÃO 3 

QUAL É O PAPEL DA LINGUAGEM NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO? 

QUE TIPO DE ATIVIDADES ORAIS E ESCRITAS VOCÊ DESENVOLVE EM SALA 
DE AULA? (SOMENTE PARA OS QUE ATUAM COMO PROFESSORES) 

SUJEITO  
NOME 

FICTÍCIO 
RESPOSTA 

1 Jéssica 

A forma como o professor se coloca em sala diz se a criança vai 
aprender porque quer, ou vai aprender porque foi imposto, como 
decorar, por exemplo. A maneira como é ensinado faz toda a diferença, 
pois o professor tem que trazer para a sala uma linguagem atual, a 
realidade em que a criança vive, assim terá um bom retorno. 

2 Aline 
É o alicerce; sem uma comunicação adequada, seja ela visual, digital, 
oral, escrita ou outra, deve conseguir atingir o aluno. Utilizo-me de sarau, 
invenção de histórias, música e escrita e reescrita. 

3 Mônica Colaborar na construção de seres pensantes e responsáveis pelo meio 
em que vivem. Atividades reflexivas. 

4 Rosa É a base essencial para a construção do conhecimento. 

5 Roseli 

A construção do conhecimento é um processo bastante complexo e 
extremamente enriquecedor para ambos os lados envolvidos, dessa 
forma sua importância (da linguagem) é fundamental. 
Ainda não as realizo. No entanto, durante a prática do estágio e do 
projeto PIBID realizei atividades de resgate das brincadeiras infantis dos 
pais e avós, o incentivo à leitura de diversos gêneros textuais, canções, 
reconto de histórias. 

6 Conceição É através dela que se transmite a informação, a cultura e o 
conhecimento. 

7 Raquel 
A linguagem planejada, estruturada, que contém um objetivo final, é o 
fator principal para a transmissão do conhecimento professor-aluno. 
Ainda não desenvolvo. 

8 Mariana 
A linguagem é o elemento principal na construção do conhecimento, pois 
é o elo de ligação entre professor e aluno. Ainda não desenvolvo 
atividades, pois sou estagiária. 

9 Tamires 

Através da linguagem o aluno se expressa, mostrando sensações, 
dúvidas, questões, alegrias, aflições, dentre outros itens importantes 
para a construção do conhecimento. Sou professora de Educação Física, 
assim a linguagem corporal e oral são as mais utilizadas por mim. 
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Quadro 9 – Tabulação das respostas à Questão 3 dos 17 sujeitos participantes da pesquisa 
organizada por questão – Parte II. 

QUESTÃO 3 

QUAL É O PAPEL DA LINGUAGEM NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO? 

QUE TIPO DE ATIVIDADES ORAIS E ESCRITAS VOCÊ DESENVOLVE EM SALA 
DE AULA? (SOMENTE PARA OS QUE ATUAM COMO PROFESSORES) 

SUJEITO  
NOME 

FICTÍCIO 
RESPOSTA 

10 Luci 

A boa interpretação e desenvolvimento do conteúdo. O trabalho com 
debates, pesquisas, músicas, filmes, vídeos, traz a prática no 
desenvolvimento da linguagem, e a boa leitura o desenvolvimento da 
escrita. 

11 Dalva Um facilitador para conhecer os signos. Música e formação de palavras 
através dos objetos. 

12 Lilian Para se construir seres pensantes. As atividades orais que 
desenvolvemos em sala de aula são atividades reflexivas. 

13 Paula 

A linguagem na construção do conhecimento é muito importante e faz 
toda a diferença. Em sala de aula eu trabalho roda de música, roda de 
história, parlenda, atividades de coordenação motora, Ciências Sociais, 
Ciências Naturais e Matemática. 

14 Vera 

Através da linguagem bem trabalhada, com pesquisa e muita 
informação, tanto do aluno como dos professores, teremos uma grande 
construção de conhecimento. Realização da rotina, textos ilustrativos 
como os textos coletivos, listas temáticas, parlendas, roda de conversa, 
de história e música, atividades corporais como dança, etc. 

15 Gleice 

A linguagem tem um papel fundamental na construção do conhecimento, 
pois através dela são transmitidos os conceitos, e desenvolvemos nosso 
raciocínio lógico, argumentamos e desenvolvemos também o lado crítico. 
Desenvolvo leitura, teatro, redação, carta, música e produção de texto. 

16 Anderson 

A linguagem ajuda a estruturar o conhecimento. A linguagem conduz a 
fatores como informação, cultura, perfil do transmissor, e tudo isso serve 
para a construção do conhecimento. Em sala de aula desenvolvo 
atividades como resumo e exercícios de escrita ligados à matéria dada. 

17 Jaciel É através da linguagem que passamos o conhecimento. Não dou aulas. 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Análise – Questão 3 – Destacando que a linguagem na sala de aula deve ser 

rica, tanto a oral como a escrita, os sujeitos da pesquisa sinalizaram que a 

linguagem é essencial na construção do conhecimento. Segundo Bakhtin (1999), os 

alunos devem ser encorajados a prosseguir em suas falas através de expressões de 

concordância, de assentimento, devem ser incentivados a falar mais, a opinar. E os 

professores devem instituí-los como seres interlocutores na construção do 

conhecimento, numa interatividade onde impere o diálogo, constituindo-se em 

sujeitos de um saber, e que saibam expressá-lo e expressar sua vontade por meio 

de uma linguagem, de um discurso aberto, argumentativo, no qual possam colocar 

sua voz, sua opinião e, ao mesmo tempo, respeitar a voz e a opinião do outro.  

 Dizem os sujeitos da pesquisa que a linguagem é o “alicerce para a 

construção do conhecimento”, e que é através dela que se transmite a informação, a 
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cultura, e constrói-se o conhecimento. 

 Os oito alunos que lecionam desenvolvem atividades reflexivas com 

atividades orais e escritas, como: histórias, música, escrita e reescrita de histórias, 

incentivo à leitura de diversos gêneros textuais, saraus. Conforme o pensamento de 

Freitas (1998):  

[...] Na construção do conhecimento é importante a dimensão 
interlocutiva como princípio básico do processo ensino-
aprendizagem, em que professor e aluno dialogam como locutor e 
interlocutor. Aí saber e ciência são constituídos a partir do diálogo. 
(p. 90) 
 
 

Quadro 10 – Tabulação das respostas à Questão 4 dos 17 sujeitos participantes da 
pesquisa organizada por questão – Parte I. 

QUESTÃO 4 QUAL É O PAPEL DA EAD NA CONSTRUÇÃO DE UMA LINGUAGEM DIALÓGICA E 
NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO? 

SUJEITO  
NOME 

FICTÍCIO 
RESPOSTA 

1 Jéssica 

A EAD veio para revolucionar o ensino, ela ensina a ser mais 
pesquisador, mais atento, faz você ir além do que vê na aula a distância, 
mas, por outro lado, sinto falta do professor presente para responder 
qualquer dúvida que temos, pois na EAD temos que mandar mensagens 
e aguardar o retorno, e para quem tem dificuldades com a modernidade 
fica pior ainda. 

2 Aline 
É uma forma nova de se levar conhecimento, inovadora e necessária 
neste momento de nossa sociedade. Esse tipo de ensino nos torna 
alunos autônomos e mais críticos. 

3 Mônica É de possibilitar que mesmo a distância todos tenham acesso a uma 
educação que nos traga conhecimento. 

4 Rosa É a base essencial para a construção do conhecimento. 

5 Roseli 

A EAD tem uma linguagem direta e coesa, e as leituras ativas de cada 
aula, através do moodle, fornecem nutrições para complementar as falas 
das teleaulas. É também excelente pelo fato de “encurtar” o acesso à 
Universidade, levando-a a locais mais distantes com polos nas cidades 
pequenas. 

6 Conceição Importante para unir ponto de comunicação entre o aluno e o 
conhecimento. 

7 Raquel 
Agregar o máximo de conhecimento na área educacional e transmitir aos 
alunos de forma clara, e dar o apoio necessário para que esse 
conhecimento seja adquirido. 

8 Mariana Tem o papel da socialização, autonomia e construção da disciplina. 

9 Tamires 

A EAD proporciona autonomia e disciplina, fatores que considero 
importantes na construção do conhecimento. Contudo, a linguagem 
dialógica fica prejudicada, pois a interação é pequena (embora exista), e 
o fato de não haver respostas / perguntas / debates em tempo real 
também creio que prejudica a construção de um diálogo mais efetivo. 
Além disso, ao não ter contato “ao vivo” com professores / orientadores / 
tutores, o diálogo não é efetivo. 

10 Luci 
O papel da EAD, por mais claro e objetivo que o professor seja, acredito 
que muitos alunos ainda sentem dificuldade em dedicar-se aos estudos a 
distância, a presencial sendo mais fácil de compreender. 
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Quadro 10 – Tabulação das respostas à Questão 4 dos 17 sujeitos participantes da 
pesquisa organizada por questão – Parte II. 

QUESTÃO 4 QUAL É O PAPEL DA EAD NA CONSTRUÇÃO DE UMA LINGUAGEM DIALÓGICA E 
NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO? 

SUJEITO  
NOME 

FICTÍCIO 
RESPOSTA 

11 Dalva É muito importante porque é através do diálogo com os alunos que se 
produz conhecimento. 

12 Lilian É de muita importância, pois é uma linguagem de fácil entendimento e 
compreensão. 

13 Paula 
O papel da EAD na construção da linguagem e na construção do 
conhecimento é propor que possamos interagir melhor com os livros e 
com as máquinas. 

14 Vera 

Bom, quanto à EAD são disponibilizados ótimos textos e vídeos para 
nossos estudos, porém, com a correria do dia a dia não dá tempo de ler 
e assistir a tudo. Porém, têm pessoas que não têm fácil acesso à 
internet, ou até mesmo não têm um gosto pela leitura. 

15 Gleice 
O papel da EAD é muito importante, pois nos transmite conhecimento e 
nos faz refletir sobre os conteúdos e conceitos transmitidos para assim 
nos capacitar para o dia a dia de nossas profissões. 

16 Anderson 

O papel da EAD é importante, pois torna a educação mais democrática, 
digo no fato da distância não impedir que o conhecimento chegue a 
qualquer parte. Portanto, a EAD une pontos longínquos, promove a 
ligação, a comunicação a distância. Esses pontos interagem 
promovendo a dialógica, colocam o professor mais perto do aluno. 
Acredito, porém, que deveria ter mais interatividade. 

17 Jaciel 

Formar profissionais capacitados para entender e compreender a 
importância da Educação na sociedade, onde consiga atingir uma massa 
maior de pessoas com o sonho de estudar, que não consegue devido a 
tempo e disposição. A EAD é um curso que vem crescendo e 
conquistando seu espaço. 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Análise – Questão 4 – Como diz a aluna Jéssica: “A EAD veio para 

revolucionar o ensino, ela ensina a ser mais pesquisador e mais atento, faz você ir 

além do que vê na aula a distância”. É a leitura nas entrelinhas que o pesquisador 

deve fazer; na Análise de Conteúdo de Franco (2003), este tipo de discurso 

educacional torna os alunos mais autônomos e mais críticos. 

 Destacam de modo geral, os alunos e alunas, que a EAD “desenvolve uma 

linguagem direta e coesa, e as leituras ativas de cada aula, através do moodle, 

fornecem nutrições para complementar as falas das teleaulas”. Isso proporciona 

autonomia e disciplina, que são importantes na construção do conhecimento. 

 Por outro lado, a aluna Tamires, que leciona no momento, considera que “a 

linguagem dialógica fica prejudicada, pois a interação é pequena (embora exista) e o 

fato de não haver respostas/perguntas em tempo real prejudica a construção de um 

diálogo mais efetivo”. Ela sente falta do professor na sala de aula. 
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 Quanto ao aluno Anderson, podemos esclarecer que existem modelos de 

EAD com interação após a aula via satélite, como é o caso da Universidade 

pesquisada, onde os alunos se reúnem no fórum para discutir as atividades, com 

interação entre eles para, depois, através do tutor (ou professor auxiliar), enviar as 

respostas da atividade coletiva ao professor temático. 

 De modo geral, vê-se nas respostas dos alunos e alunas a importância da 

EAD tornando a educação mais democrática: “a distância não impede que o 

conhecimento chegue a muitos lugares”. A participação colaborativa é fundamental 

para o sucesso da comunicação. Segundo Cadernos do CNLF: 

Estabelece-se, assim, que a EAD, como uma nova modalidade na 
educação, traz à tona uma discussão importante: como a linguagem 
pode contribuir para o seu sucesso? Caso a linguagem empregada 
pelos componentes do processo educativo a distância não 
proporcione condições para o diálogo entre os pares, poderá ser 
fadada ao fracasso, haja vista que poderá resultar, simplesmente, no 
repasse de informações e não em um processo que resulte na 
construção dialógica do conhecimento. (CADERNOS DO CNLF, v. 
XVI, n. 4, t. 3, p. 2.223) 

 
 
Quadro 11 – Tabulação das respostas à Questão 5 dos 17 sujeitos participantes da 
pesquisa organizada por questão – Parte I. 

QUESTÃO 5 

COMO VOCÊ CHEGOU A ESSA CONCEPÇÃO? EM QUE MOMENTO CHEGOU A 
ELA NA SUA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL? (SOMENTE PARA OS QUE ATUAM 
COMO PROFESSORES)  

QUAL A INFLUÊNCIA DE SUA FORMAÇÃO INICIAL NA AQUISIÇÃO DESSA 
CONCEPÇÃO? QUAL A INFLUÊNCIA DE OUTROS CURSOS QUE POSSA TER 
FEITO? 

SUJEITO  
NOME 

FICTÍCIO 
RESPOSTA 

1 Jéssica 

Formamos nossa opinião desde pequenos, e ter tido essa professora me 
fez querer ser professora, pois adoro crianças, adoro transmitir o que sei, 
e a EAD veio para mim em uma hora que nem esperava, porque 
presencial ficaria puxado fazer, porque tenho 2 filhos e preciso deixá-los 
com minha mãe. A EAD facilita e muito, e ter irmãs professoras também, 
e essa faculdade me ensinou a ter outra visão do mundo, enxergar além 
do que vejo, pesquisar mais e ouvir mais. 

2 Aline 

Foi um processo adquirido ao longo do tempo, através de vivências 
pessoais e profissionais. Minha primeira formação me deu uma base 
sólida para me iniciar profissionalmente, e em certo momento achei 
melhor me aprimorar, sendo que a EAD supriu essa necessidade me 
trazendo valiosas contribuições e uma nova visão sobre a PEDAGOGIA 
e a Educação Infantil. Assim consigo fechar um ciclo onde passei por 
todas as etapas do ensino. 

3 Mônica 
Cheguei a essas concepções no decorrer do curso, nos trabalhos e 
estágios desenvolvidos. Uma das influências foi a leitura, e interagir e 
aprender com o outro. Criar caminho para o conhecimento. 
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Quadro 11 – Tabulação das respostas à Questão 5 dos 17 sujeitos participantes da 
pesquisa organizada por questão – Parte II. 

QUESTÃO 5 

COMO VOCÊ CHEGOU A ESSA CONCEPÇÃO? EM QUE MOMENTO CHEGOU A 
ELA NA SUA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL? (SOMENTE PARA OS QUE ATUAM 
COMO PROFESSORES)  

QUAL A INFLUÊNCIA DE SUA FORMAÇÃO INICIAL NA AQUISIÇÃO DESSA 
CONCEPÇÃO? QUAL A INFLUÊNCIA DE OUTROS CURSOS QUE POSSA TER 
FEITO? 

SUJEITO  
NOME 

FICTÍCIO 
RESPOSTA 

4 Rosa 
Logo no início do curso, sendo que todo esse conteúdo na formação e os 
outros cursos serão as ferramentas para a trajetória profissional de 
todos. 

5 Roseli 

Ao ingressar na Universidade, com os conhecimentos prévios e com a 
agregação das informações, estou construindo as concepções. Digo 
construir porque entendo que tudo, ou quase tudo, é mutável, e a cada 
informação agregada e influências de autores e de pesquisadores vamos 
nos apropriando de novos saberes. Através do conhecimento adquirido 
descortinaram-se, a meu ver, algumas habilidades que eu mesma nem 
havia tomado consciência de possuir. 

Ressalto que a EAD tem o papel importantíssimo de possibilitar o 
ingresso à Universidade, possibilitando o acesso de alunos de locais 
distantes dos grandes centros. (Não sou professora em escola do Estado 
ou Município). Sou professora de Escola Bíblica e atuo com várias faixas 
etárias entre crianças e mulheres. 

Agradeço a atenção de considerar importante a nossa opinião. 

6 Conceição 

A linguagem desempenha função essencial para a aprendizagem, 
contribuindo para a compreensão da complexidade dos espaços 
educacionais não presenciais e suas inter-relações com os atores da 
educação. 

7 Raquel 
Através do curso e da minha experiência de vida cheguei a essas 
conclusões, pois já sou formada em outra instituição de ensino e tenho 
como comparar o aprendizado. 

8 Mariana 
Por ser a minha segunda faculdade, eu chegaria a essas concepções de 
qualquer forma, mesmo que não consiga compará-las. 

9 Tamires 

Através de experiências enquanto estudante e também enquanto 
professora. Não consigo sinalizar exatamente o momento em que 
cheguei a elas, mas o curso de Pedagogia certamente contribuiu. Sobre 
formação e cursos, creio que sempre auxiliam, abrindo horizontes, 
refinando concepções já existentes e ampliando-as para novas. 

10 Luci 
Concluo que a linguagem falada e escrita é uma importante ferramenta 
para a comunicação, para o aluno poder se expressar, dialogar e tornar-
se cidadão crítico e pensativo. 

11 Dalva 

Uma linguagem de fácil entendimento facilita a compreensão, 
desenvolvendo assim o conhecimento. A palavra motiva o 
desenvolvimento e a criatividade, e o diálogo, nessa construção, faz toda 
diferença. 

12 Lilian 
Pelo entendimento e compreensão da linguagem e por ser de fácil 
entendimento. 

13 Paula 

Cheguei a essas concepções porque de fato a linguagem é muito 
importante para nossa vida, a partir do momento em que entrei em sala 
de aula. Minha influência foram meus professores, que através de suas 
linguagens me tornaram uma pessoa com um bom conhecimento. O 
papel da EAD é fazer com que possamos nos tornar pessoas com um 
bom conhecimento das matérias estudadas. 
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Quadro 11 – Tabulação das respostas à Questão 5 dos 17 sujeitos participantes da 
pesquisa organizada por questão – Parte III. 

QUESTÃO 5 

COMO VOCÊ CHEGOU A ESSA CONCEPÇÃO? EM QUE MOMENTO CHEGOU A 
ELA NA SUA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL? (SOMENTE PARA OS QUE ATUAM 
COMO PROFESSORES)  

QUAL A INFLUÊNCIA DE SUA FORMAÇÃO INICIAL NA AQUISIÇÃO DESSA 
CONCEPÇÃO? QUAL A INFLUÊNCIA DE OUTROS CURSOS QUE POSSA TER 
FEITO? 

SUJEITO  
NOME 

FICTÍCIO 
RESPOSTA 

14 Vera 

Bom, espero ter respondido tudo que foi possível. Tenho dificuldade em 
formular texto descritivo, devido a não ter tido incentivo à leitura, pois 
voltei ao estudo depois de 20 anos afastada dos livros. Aprendemos com 
o tempo e com o outro. É graças ao Magistério que estou nessa área tão 
gratificante que é a Educação, apesar de pouco valorizada. Quanto à 
EAD já respondi na questão acima, porém acho que há muitas 
reclamações dos alunos, tanto sobre o tempo do prazo da realização das 
atividades como sobre os materiais disponibilizados. Antes tinha o livro 
do guia de estudo, e agora, além de pagarmos a mensalidade temos que 
imprimir o guia de estudo do semestre. 

15 Gleice 

As concepções a que chegamos hoje fazem parte do conjunto de 
informações que aprendi na EAD, na primeira graduação que cursei em 
Administração e na pós-graduação em Psicopedagogia, que realizei em 
2011 na Universidade. Amo a área da Educação, por isso estou me 
dedicando e fazendo cursos para me aprimorar a cada dia e realizar 
minha profissão cada dia melhor. 

16 Anderson 

Essas concepções, em sua maioria, vieram por conta de estar fazendo 
EAD. É claro que viver num tempo de revolução da informação, com 
internet e aplicativos que unem distâncias, ajuda a entender o quão é 
importante, viável e necessária a EAD. 

17 Jaciel 

Através dos conhecimentos adquiridos durante a escola. Os cursos 
agregam e nos trazem novos conhecimentos. Na EAD não temos muito 
esse diálogo, pois quando precisamos tirar alguma dúvida a resposta 
demora para chegar. 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Análise – Questão 5 – Os oito alunos que lecionam foram unânimes em 

afirmar que o processo de aquisição de uma linguagem dialógica, interativa, foi um 

“processo adquirido ao longo do tempo, através de vivências pessoais e 

profissionais”. A primeira formação deu para a aluna Aline “uma base sólida para se 

iniciar profissionalmente”, enquanto os outros sete alunos que lecionam destacaram 

a importância “da interação com o outro” e a transformação que sofreram no 

“momento em que entraram na sala de aula”, percebendo a importância da 

linguagem para o aluno poder se expressar, dialogar e tornar-se um cidadão crítico e 

reflexivo. 

 Os demais alunos, que não lecionam, também destacaram a importância da 

linguagem e sua concepção durante seu percurso de formação, mas todos 
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ressaltaram que, com a entrada na universidade, no curso de Pedagogia a distância, 

com os conhecimentos prévios e com a agregação de informações, estão 

construindo novas concepções a respeito da linguagem. Diz a aluna Jéssica: “essa 

faculdade me ensinou a ter outra visão de mundo”. Como diz Bakhtin (1999), a 

linguagem dialógica aborda a palavra do outro, nos dá uma nova visão de mundo, 

ao pensar reflexivamente e criticamente. E como complementa a aluna Conceição: 

“a linguagem desempenha função especial para a aprendizagem, contribuindo para 

a compreensão da complexidade dos espaços educacionais não presenciais e suas 

interações com os atores da educação”. 

 Como alude Bakhtin (2000), a palavra que motiva o desenvolvimento e a 

criatividade é a que chega ao aluno com afetividade, como amorosidade, abrindo 

respeitosamente espaço para que ele coloque suas contrapalavras, trazendo-o para 

o diálogo entre todos os componentes do processo educativo. Esta construção e 

percepção da linguagem fazem toda diferença na compreensão e internalização da 

educação, também destacando a importância do professor, quando interage com 

todos os alunos de sua sala de aula. 

 Portanto, com a chegada da EAD percebe-se que uma nova forma de 

docência está posta, e um novo discurso educacional também. Os recursos como o 

computador, videoconferências, chats, podem assegurar a indispensável 

interatividade, o conhecimento em rede através de caminhos não lineares, onde o 

estudante se autodisciplina, determina o seu ritmo, criando seus espaços e tempo 

de estudo, tornando-se sujeito de seu aprendizado. 

 

6.4  DEFINIÇÃO E ANÁLISE DAS CATEGORIAS  

 Com base nas análises realizadas sobre as respostas dos sujeitos a cada 

questão aberta do questionário, iniciamos o procedimento para a definição das 

categorias. 

 O procedimento para a definição de categorias, que emerge da análise de 

dados em pesquisas de cunho qualitativo, é considerado um momento de profunda 

reflexão e que envolve “[...] uma atividade de interpretação que consiste no 

desvelamento do oculto” (SZYMANSKI, 2010, p. 63). 

 Isso significou a leitura e a releitura das análises dos dados, buscando aquilo 

que convergia e divergia, com a realização de vários exercícios de agrupamentos e 
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reagrupamentos, envolvendo a inferência para a interpretação dos sentidos e 

significados: “Trata-se de uma prática que auxilia o pesquisador a superar intuições 

ou impressões precipitadas e possibilita a desocultação de significados invisíveis à 

primeira vista” (SZYMANSKI, 2010, p. 63; 64). 

 Esse processo, imbuído da “busca do significado e do sentido das asserções9 

explicitadas” (FRANCO, 2003, p. 65), requer um mergulho do investigador na busca 

da essência das representações dos sujeitos: 

Esse longo processo – o da definição das categorias –, na maioria 
dos casos, implica constantes idas e vindas da teoria ao material de 
análise, do material de análise à teoria, e pressupõe a elaboração de 
várias versões do sistema categórico. As primeiras, quase sempre 
aproximativas, acabam sendo lapidadas e enriquecidas para dar 
origem à versão final, mais completa e mais satisfatória. (p. 52) 

 É importante ressaltarmos que o processo de descoberta, definição e 

desvelamento de categorias têm sempre como base o problema, os objetivos e as 

hipóteses da investigação, mas isso envolve, também, uma interface com a 

individualidade do pesquisador, em relação aos seus conhecimentos, suas 

experiências, seus saberes, sua sensibilidade e, principalmente, seu referencial 

teórico eleito para a discussão que pretende: “[...] a análise de conteúdo, é uma 

interpretação pessoal por parte do pesquisador com relação à percepção que tem 

dos dados. Não é possível uma leitura neutra. Toda leitura se constitui numa 

interpretação” (MORAES, 1999, p. 13). 

 Assim, a partir do desenvolvimento desse processo, chegamos à definição de 

quatro categorias de análise: 

Quadro 12 – Categorias de Análises. 

CATEGORIA ENUNCIADO 

1 A linguagem/dialogicidade como facilitadora do ensino-aprendizagem. 

2 
A linguagem e a realidade dos educandos (faixa etária, conhecimentos 
prévios). 

3 Linguagem/dialogicidade para a apropriação de conhecimentos. 

4 A educação a distância e a dialogicidade. 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 

                                                           

9 Observação da pesquisadora: o termo “asserções”, utilizado por Franco (2003), remete às 
afirmações categóricas, tidas como verdadeiras e expressadas pelos sujeitos investigados. 
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 Categoria 1 – A linguagem/dialogicidade como facilitadora do ensino-

aprendizagem – Nesta categoria pudemos observar, pelas respostas de 17 sujeitos, 

o conhecimento que eles têm, pela própria experiência de vida, que o tipo de 

linguagem desenvolvido em sala de aula facilita o ensino-aprendizagem, pois, como 

diz a aluna Conceição: “a linguagem é fundamental para a comunicação, na sala de 

aula, principalmente para aproximar o aluno do conhecimento”. 

Se a linguagem não for dialógica, se não mudarmos nossa forma de trabalhar, 

de dialogar com os diversos atores envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem, perderemos um grande instrumento motivador e facilitador para a 

construção do conhecimento: 

Para uma efetiva construção da colaboração, necessita-se a 
integração da presença social e da presença cognitiva pelas quais, 
alunos e professores relacionam-se como indivíduos uns com os 
outros, em uma comunicação aberta. Nesse tipo de interação, a 
expressão emocional e a coesão do grupo, integradas ao 
compartilhamento de ideias e ao debate, permitem a construção de 
novas ideias [...]. (CORTELAZZO, 2009, p. 4) 

 Por isso, a linguagem deve ser um fator de união entre os interlocutores do 

processo ensino-aprendizagem, para aproximar os alunos da construção do 

conhecimento e torná-los sujeitos do seu aprendizado. Segundo Azevedo (2013):  

Não se trata simplesmente de transformar a comunicação em um 
processo mediado pela tecnologia, mas de pensar formas de 
comunicar-se para além da tecnologia, pensando na linguagem 
aproximativa entre os atores envolvidos no processo educativo. [...] A 
linguagem deixa de ser considerada simples instrumento de 
comunicação e passa a significar um elemento efetivo de interação 
social e de libertação (p. 189). 

 A linguagem/dialogicidade facilita o ensino e a aprendizagem, quando todos 

os envolvidos no processo educativo têm a disposição para o diálogo, pois, como diz 

Bakhtin (1999): 

O dialogismo que se caracteriza como a inscrição do discurso do 
outro no discurso do enunciador [...] onde são percebidas muitas 
vozes (polifonia) [...] a palavra é sempre perpassada pela palavra do 
outro. (p. 110) 

 Assim, a palavra do professor é perpassada pela palavra do aluno e vice-

versa. A linguagem dialógica, ao aproximar os alunos do ensino/aprendizagem, 

facilita esse processo, pois a “palavra é o território comum do locutor e interlocutor” 

(BAKHTIN, 1999, p. 113). 
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Categoria 2 – A linguagem e a realidade dos educandos (faixa etária, 

conhecimentos prévios) – Vejamos o que dizem estes alunos: 

Mônica: “[...] a linguagem deve ser clara e baseada na realidade do 
aluno”. 

Gleice: “[...] a linguagem deve ser apropriada para cada faixa etária, 
transmitindo segurança, confiança e credibilidade”. 

Anderson: “[...] a linguagem deve ser clara e próxima à realidade do 
aluno”. 

Aline: “[...] a linguagem é o elo de ligação entre o conhecimento-
professor- aluno. Essa linguagem deve ser clara e adequada a cada 
clientela”. 

 Como podemos perceber, os sujeitos da pesquisa têm noção de que a 

linguagem precisa ser adequada a cada faixa etária, e, como diz Dalva: “uma 

linguagem simples onde todos possam compreender”. 

 É sobre isso mesmo que Bakhtin (1999, p. 113) afirma: “Se a palavra se apoia 

sobre mim numa extremidade, na outra se apoia sobre o meu interlocutor”. 

 Recorremos a Selli e Axt (2006) com o intuito de ampliarmos a nossa reflexão 

acerca da importância da dialogicidade que promove a proximidade, a cumplicidade 

e o conhecimento sobre o outro:  

As relações dialógicas se constituem no encontro das vozes dos 
sujeitos, encontro da minha voz com a do outro. Estes encontros 
entre as vozes dos sujeitos, respeitando-os como legítimos nas 
interações possibilitam a alteridade, que eu me coloque no lugar do 
outro e, assumindo este lugar, eu possa me ver e ver o mundo que 
vem do olhar e da compreensão do outro. Somos seres inacabados e 
por isso existe a necessidade de continuarmos aprendendo e nos 
formando e constituindo enquanto sujeitos, pois precisamos do outro 
para descobrir quem somos e do que somos capazes. (s/p) 

Assim, sendo professores e nossos alunos nossos interlocutores, estes 

precisam, necessariamente, entender o que falamos. Por isso, a linguagem do 

professor deve ser clara, afetiva, amorosa, levando em consideração os 

conhecimentos prévios dos alunos, desenvolvendo o fio da linguagem que tece esta 

pesquisa. 

Categoria 3 – Linguagem/dialogicidade para a apropriação de 

conhecimentos – Como pudemos perceber pela fala dos alunos, resumidamente, 

se a linguagem não for dialógica, se não houver a inscrição do meu discurso no 
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discurso do outro, se eu não ouvir várias vozes, polifonicamente, no discurso 

educacional, não haverá aprendizagem, construção e apropriação dos 

conhecimentos, pois tudo, no processo educacional, estará fadado a uma simples 

transmissão do conhecimento. Como comenta a aluna Jéssica: “a linguagem deve 

ser de maneira que o professor ouça seus alunos e transforme sua aula”.  

O dialogismo considera as vozes dos sujeitos no discurso produzindo 
enunciados expressos pelas vozes humanas de forma verbal ou não 
verbal. Os interlocutores são sujeitos e ao emitir enunciados e 
interagirem dialogicamente com os outros vivem processos de 
aprendizagem constituindo-se e fortalecendo como sujeitos sociais e 

construindo relações dialógicas. (SELLI; AXT, 2006, s/p) 

Nas respostas dos questionários percebemos a importância que a EAD tem 

para esses alunos, no que tange à utilização de uma linguagem dialógica na 

construção do conhecimento.  

Destacam a interatividade e o aprender com o outro e, como nos relata a 

aluna Conceição: “a linguagem desempenha função essencial para a aprendizagem, 

contribuindo para a compreensão da complexidade dos espaços educacionais não 

presenciais e suas inter-relações com os atores da educação”. 

 Conforme Gonçalves em Estudos de Comunicação e Linguagem (2011, p. 

193), além da dialogicidade: “[...] a afetividade também é um componente de 

integração que possibilita uma aproximação dialógica para a construção do 

conhecimento pautado no respeito à diversidade”. 

 

Categoria 4 – A educação a distância e a dialogicidade – Na quarta 

categoria de análise evidencia-se o papel da EAD na construção de uma linguagem 

dialógica e na construção do conhecimento. 

 Há dialogicidade na linguagem na Educação a distância? Como ela 

acontece? 

 Segundo os alunos pesquisados, estes encaram a EAD como uma “nova 

forma de se construir conhecimento, inovadora” e que os torna mais “autônomos e 

mais críticos”, como diz a aluna Aline. 

 Conforme a aluna Rosa, por não ser presencial, a EAD deve fazer uso de 

uma linguagem em que todos participem e entendam o que está sendo transmitido. 

 E, conforme o depoimento da aluna Roseli: “[...] A EAD tem uma linguagem 

direta e coesa, e as leituras ativas de cada aula, através do moodle, fornecem 
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nutrições para complementar as falas das teleaulas.” A dialogicidade acontece 

unindo a comunicação entre o aluno e o conhecimento. 

 Porém, a aluna Tamires tem uma visão diferente sobre o papel da EAD:  “[...] 

A EAD proporciona autonomia e disciplina, fatores que considero importantes na 

construção do conhecimento. Contudo, a linguagem dialógica fica prejudicada, pois 

a interação é pequena (embora exista), e o fato de não haver perguntas / respostas / 

debates em tempo real, também creio que prejudica a construção de um diálogo 

mais efetivo.” 

 Consideramos que a dialogicidade, mais ou menos efetiva, na Educação a 

distância, depende da forma como a reciprocidade comunicativa se estabelece, e 

isso se efetiva a partir do modelo de curso a distância proposto e os momentos de 

comunicação entre os participantes – se há interação entre os professores temáticos 

e/ou tutores e os alunos, se há momentos presenciais em que é possível a interação 

entre os alunos e entre os alunos e professores temáticos e/ou tutores, etc. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Tendo o processo educacional e os atores que nele atuam como cenário para 

esta pesquisa, tivemos como objetivos e desafios permanentes trazer para a 

reflexão “as representações de alunos de um curso de Pedagogia a distância sobre 

linguagem docente e dialogicidade”. O que pensam os alunos do oitavo semestre 

sobre a linguagem desenvolvida neste curso a distância? O que compreendem a 

respeito de dialogicidade e sua importância para a construção do conhecimento? 

São indagações que nortearam a pesquisa, embora, para chegarmos aos resultados 

da mesma, tenhamos percorrido um caminho um pouco longo: fomos buscar a 

origem destas questões na formação de professores. 

 A discussão sobre a formação de professores só tem sentido se localizada 

num contexto mais abrangente, econômico, político e social. Voltamos até o século 

XIX, porque em seu final surgem as Escolas Normais, destinadas à formação de 

docentes para as primeiras letras. Com a expansão da industrialização, surge a 

necessidade de maior escolarização dos trabalhadores. Mostrou esta pesquisa a 

necessidade da expansão do sistema de ensino. Então vem o curso de Pedagogia 

de 1939, destinado a formar bacharéis especialistas em Educação e formar 

professores para Escolas Normais. 

 Toda essa historicidade, as reformas dos objetivos do curso de Pedagogia, as 

HEM – Habilitações para o Magistério, as LDBENs, foram pesquisadas e descritas 

nesta tese. No período de 1939 a 2006 inúmeras foram, portanto, as transformações 

da sociedade brasileira, sobretudo no campo educacional. Com a chegada das 

DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais) para o curso de Pedagogia, direcionou-se 

este curso para a: 

[...] 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 [Resolução 
CNE/CP n. 1, 2006 – DCNS DE Pedagogia, Licenciatura, Art. 4º, 
2006]. (BRASIL, 2006) 

 Registramos, então, em nossa pesquisa, que houve certa descontinuidade 

dos processos de formação de professores para a escolarização básica. A pouca 

atratividade da carreira docente, a quase ausência de políticas públicas para 

alavancar o curso de Licenciatura em Pedagogia, são entraves para a formação 
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docente que discutimos nesta tese. 

 Mas também vimos que a LDBEN atual exige a formação de professores para 

a Educação Básica em nível superior, e vem a Educação a distância preencher uma 

lacuna, para dar acesso a um maior número de estudantes ao Ensino Superior. 

 E com a EAD, como já mencionado, surge uma nova forma de docência e um 

novo discurso educacional, considerando, inclusive que: 

[...] as tecnologias de informação e de comunicação redefinem os 
conceitos de aprender a aprender, de compartilhar, de colaborar; que 
não se trata de substituir o que existe, mas de melhorar a prática 
existente, modernizando-a com as tecnologias de informação. 
(CORTELAZZO, 2009, p. 2) 

Então, voltamos à questão: como acontece esse discurso educacional, como 

se realiza na sua interlocução, na sua dialogicidade? Fomos buscar, principalmente 

em Mikhail Bakhtin, mas também em Azevedo (2008; 2013; 2016), Geraldi (1996; 

1997) e Freitas (2007), subsídios para compreensão e análise das respostas dos 17 

sujeitos da pesquisa a um questionário, como instrumento investigativo. 

 A pesquisa traz, em cinco quadros descritivos, as respostas organizadas e 

seguidas das análises de seu conteúdo, segundo a ancoragem teórica descrita 

acima. Relembramos nossa pergunta norteadora da pesquisa: “Qual o conhecimento 

que os alunos do curso de Pedagogia a distância têm sobre linguagem docente, 

dialogicidade e sua importância para a construção do conhecimento?”.  

Após a análise dos quadros e levantamento de quatro categorias de análise, 

que foram: [1] A linguagem/dialogicidade como facilitadora do ensino-aprendizagem; 

[2] A linguagem e a realidade dos educandos (faixa etária, conhecimentos prévios); 

[3] Linguagem/dialogicidade para a apropriação de conhecimentos; [4] A educação a 

distância e a dialogicidade, pudemos entender que os estudos e a formação em 

EAD trazem uma nova modalidade de docência reflexiva e decisória, porém, o 

desenvolvimento e importância atribuídos à linguagem docente vêm não só do curso 

de Pedagogia em EAD, mas também de outras experiências e cursos que os 

sujeitos da  pesquisa tenham feito anteriormente – demonstram clareza sobre a 

dialogicidade, a importância do diálogo, da inscrição do seu discurso no discurso do 

outro, da importância de uma linguagem afetiva e amorosa que traz o aluno para o 

grande diálogo na sala de aula. Compreendem que não é um só que fala: todos 

devem opinar, falar, argumentar, refletir. 

 A modalidade a distância necessita das tecnologias de comunicação para 
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efetuar sua proposta pedagógica e, ao utilizar a rede, cria Comunidades Virtuais de 

Aprendizagem (CVAs). Segundo a Revista da Associação Nacional de Programas 

de Pós-Graduação em Comunicação (2006): 

[...] Comunidades Virtuais são os agregados sociais surgidos na 
Rede, quando os intervenientes de um debate o levam por diante em 
número e sentimento suficientes para formarem teias de relações 
pessoais no ciberespaço. As CVAs são comunidades virtuais 
dedicadas a processos educativos. (SARTORI; ROESLER, 2006, p. 
7) 

 Compreendemos que o sentido da existência de uma CVA é a ação coletiva 

dentro de uma situação de aprendizagem. Assim as Comunidades Virtuais de 

Aprendizagem representam a possibilidade de troca de saberes, já que a 

interlocução no grupo cria a possibilidade de uma identidade compartilhada, bem 

como novas possibilidades de construção do conhecimento. Segundo a Revista da 

Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Comunicação, “[...] em 

uma CVA, as relações realizam-se mediadas pelo computador, o qual passa a ser 

um território da ação a distância das pessoas, pois ali se materializam as relações 

sociais, culturais e de conhecimento” (SARTORI; ROESLER, 2006, p. 7) 

 Vimos durante nossa pesquisa que a EAD necessita das novas tecnologias 

para acontecer, mas que estas não substituem o professor e que, em projetos de 

educação a distância baseados em CVA: 

O elaborador considera os alunos como seus interlocutores, 
dirigindo-lhes a palavra e, na medida em que representa uma visão 
de mundo, a palavra pronunciada pelos sujeitos durante o processo 
de interação, construída a partir da intervenção na realidade, é 
transformadora e encontro para mudança do mundo. (SARTORI; 
ROESLER, 2006, p. 7) 

 Assim, realizada a análise dos dados, os resultados indicaram, como já 

mencionamos, que em um ambiente de interação digital há a possibilidade dos 

elementos envolvidos no processo ensino-aprendizagem (professor temático – 

professor auxiliar – alunos) estarem abertos a uma prática dialógica que leve à 

reflexão e ações decisórias, a constituição do sujeito pela palavra que transforma e 

pode construir um novo mundo. Mas é importante destacar também que, no que se 

refere à dialogicidade, a mesma pode se tornar restrita se a interação for pequena, e 

a falta de debates em tempo real pode comprometer a construção de um diálogo 

mais efetivo. 
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 O material coletado poderia gerar muitas outras análises, considerando, 

inclusive, o inacabamento que é próprio dos seres humanos e, portanto, da 

incompletude dos seres participantes desta pesquisa. Compartilhamos aqui nossas 

contrapalavras (BAKHTIN, 1999) que emergiram do processo de análise das 

situações aqui apresentadas, esperando produzir outras, pois “[...] não há uma 

palavra que seja a primeira ou a última, e não há limites para o contexto dialógico” 

(BAKHTIN, 2000, p. 413). 

 Finalmente, trazemos como reflexão, e para o desfecho deste trabalho, as 

palavras de Bakhtin (2000): 

É nos lábios e no tom amoroso deles que a criança ouve e começa a 
reconhecer seu nome, ouve dominar seu corpo, suas emoções e 
seus estados internos: as primeiras palavras, as mais autorizadas, 
que falam dela, as primeiras a determinarem sua pessoa, e que vão 
ao encontro da sua própria consciência interna, ainda confusa, 
dando-lhe forma e nome, aquelas que lhe servem para tomar 
consciência de si pela primeira vez e para sentir-se enquanto coisa-
aqui, são as palavras de um ser que a ama. As palavras amorosas e 
os cuidados que ela recebe vão ao encontro da sua percepção 
interna e nomeiam, guiam, satisfazem-se – ligam ao mundo exterior 
como a uma resposta, diríamos, que demonstra o interesse que é 
concedido a mim e à minha necessidade. (p. 67) 
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APÊNDICE 1  

MODELO DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 
 

PESQUISA DE CAMPO 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO PELA PESQUISADORA 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE 

  

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na construção do 

conhecimento? 

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua trajetória 

profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição dessa concepção? 

Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

 

Perfil dos Sujeitos: 

 

 Sexo:  (   ) feminino   (   ) masculino   

 Faixa etária: (   )  (   )  (   ) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 
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 Sobre sua formação anterior: 

Com Magistério? (   ) sim (   ) não 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (   ) sua primeira graduação 

   (   ) sua segunda graduação 

   (   ) terceira ou mais 

 

 Você leciona no momento? 

   (   ) sim (   ) não 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

 

 Há quanto tempo? 

 

 Tempo total de Magistério: 

 

 Atividades além da docência:  
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APÊNDICE 2 

MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Alda Mendes Baffa, RG nº 3988448-X, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação da Profª Drª NORINÊS 

P. BAHIA, proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada “As representações de alunos 

de um curso de Pedagogia a distância sobre linguagem docente e dialogicidade”, que tem por 

objetivo refletir sobre o papel da educação a distância na construção de uma linguagem 

dialógica e na construção do conhecimento. 

 

Para tanto, conto com a sua colaboração para a obtenção dos dados para esta pesquisa, 

observando-se os esclarecimentos abaixo: 

 

ESCLARECIMENTOS: 

1) A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 

identificação dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes. 

3) A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por se 

tratar de uma aplicação de questionário. Caso algum sujeito sinta desconforto em 

relação a alguma questão, poderá declinar de respondê-la, ou desistir da pesquisa a 

qualquer momento. 

 

 

São Bernardo do Campo, ____ de ____________ de 2016. 

 

________________________ 

   ALDA MENDES BAFFA 

Nome completo do(a) doutorando(a) e assinatura 

 

Consentimento do(a) colaborador(a) 

Nome completo e assinatura 

______________________________________________________________________ 

Local, dia/mês/ano 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS 17 SUJEITOS 

 

 

1. ALUNA JÉSSICA 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE.  

 

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

R: A linguagem deve ser de maneira que o professor ouça seus alunos e transforme sua aula, 

pois assim o professor saberá a forma de falar ou aplicar algo. Sem conhecer seu aluno isso 

não acontece de forma correta, porque o professor vai impor sua maneira às crianças. 

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

R: Sim, fez parte, porque tive uma professora em quem me espelho hoje, pois era dinâmica, 

muito comunicativa e suas aulas eram prazerosas, então acho que quando estiver em sala 

quero ser uma professora assim. 

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 

R: A forma como o professor se coloca em sala diz se a criança vai aprender porque quer ou 

vai aprender porque foi imposto, como decorar, por exemplo. A maneira como é ensinado faz 

toda a diferença, pois o professor tem que trazer para a sala uma linguagem atual, a realidade 

em que a criança vive, assim terá um bom retorno. 

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na 

construção do conhecimento? 

R: A EAD veio para revolucionar o ensino, ela ensina a ser mais pesquisador, mais atento, faz 

você ir além do que vê na aula a distância, mas, por outro lado, sinto falta do professor 

presente para responder qualquer dúvida que temos, pois na EAD temos que mandar 

mensagens e aguardar o retorno, e para quem tem dificuldades com a modernidade fica pior 

ainda. 

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua 

trajetória profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição 

dessa concepção? Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

R: Formamos nossa opinião desde pequenos, e ter tido essa professora me fez querer ser 

professora, pois adoro crianças, adoro transmitir o que sei, e a EAD veio para mim em uma 

hora que nem esperava, porque presencial ficaria puxado fazer, porque tenho 2 filhos e 

preciso deixá-los com minha mãe. A EAD facilita e muito, e ter irmãs professoras também, e 
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essa faculdade me ensinou a ter outra visão do mundo, enxergar além do que vejo, pesquisar 

mais e ouvir mais. 

 

Perfil: 

 

 Sexo:  (X) feminino   (   ) masculino   

 Faixa etária: (   )  (X)  (   ) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 

 

 Sobre sua formação anterior: 

Com magistério? (   ) sim (X) não 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (X) sua primeira graduação 

   (   ) sua segunda graduação 

   (   ) terceira ou mais 

 

 Você leciona no momento? 

   (   ) sim (X) não 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

 

 Há quanto tempo? 

 

 Tempo total de magistério: 

 

 Atividades além da docência:  

Sou consultora de beleza e artesã. 
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2. ALUNA ALINE 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE.  

 

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

R: A linguagem é o elo de ligação entre o conhecimento – professor – aluno. Essa linguagem 

deve ser clara e adequada a cada clientela. 

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

R: Sim, levo até hoje as boas interações que tive com meus professores. Sim, porque cada 

classe conhece seu professor, seus tiques e modo de se dirigir aos alunos. 

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 

R: É o alicerce; sem uma comunicação adequada, seja ela visual, digital, oral, escrita ou outra, 

deve conseguir atingir o aluno. Utilizo-me de sarau, invenção de histórias, música e escrita e 

reescrita. 

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na 

construção do conhecimento? 

R: É uma forma nova de se levar conhecimento, inovadora e necessária neste momento de 

nossa sociedade. Esse tipo de ensino nos torna alunos autônomos e mais críticos. 

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua 

trajetória profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição 

dessa concepção? Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

R: Foi um processo adquirido ao longo do tempo, através de vivências pessoais e 

profissionais. Minha primeira formação me deu uma base sólida para me iniciar 

profissionalmente, e em certo momento achei melhor me aprimorar, sendo que a EAD me 

supriu essa necessidade me trazendo valiosas contribuições e uma nova visão sobre a 

pedagogia e a educação infantil. Assim consigo fechar um ciclo onde passei por todas as 

etapas do ensino. 

 

Perfil: 

 Sexo:  (X) feminino   (   ) masculino   

 Faixa etária: (   )  (   )  (X) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 
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 Sobre sua formação anterior: 

Com magistério? (   ) sim (   ) não 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (   ) sua primeira graduação 

   (X) sua segunda graduação 

   (   ) terceira ou mais 

 

 Você leciona no momento? 

   (X) sim (  ) não 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

8ºs e 9ºs anos e EJA. 

 

 Há quanto tempo? 

24 anos na EJA – 3 anos PIBID 

 

 Tempo total de magistério: 24 anos. 

 

 Atividades além da docência: Não. 
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3. ALUNA MÔNICA 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE.  

 

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

R: O papel da linguagem é fundamental para a compreensão dos fatos e conteúdos. Deve ser 

uma linguagem clara, baseada na realidade do aluno. 

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

R: Sim, na forma de me colocar diante das situações. 

     Sim, a essência sempre contribui para a formação dos alunos. 

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 

R: Colaborar na construção de seres pensantes e responsáveis pelo meio em que vivem. 

     Atividades reflexivas. 

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na 

construção do conhecimento? 

R: É de possibilitar que mesmo a distância todos tenham acesso a uma educação que nos traga 

conhecimento. 

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua 

trajetória profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição 

dessa concepção? Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

R: Cheguei a essas concepções no decorrer do curso, nos trabalhos e estágios desenvolvidos. 

Uma das influências foi a leitura, e interagir e aprender com o outro. Criar caminho para o 

conhecimento.  

 

Perfil: 

 

 Sexo:  (X) feminino   (   ) masculino   

 Faixa etária: (   )  (X)  (   ) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 
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 Sobre sua formação anterior: 

Com magistério? (   ) sim (X) não 

 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (X) sua primeira graduação 

   (   ) sua segunda graduação 

   (   ) terceira ou mais 

 

 Você leciona no momento? 

   (X) sim (   ) não 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

1º ano. 

 

 Há quanto tempo? 

3 anos e meio. 

Obs.: Através do projeto PIBID, que nos possibilita esse contato com as crianças. 

 

 Tempo total de magistério: 

 

 Atividades além da docência:  

Alfabetização do EJA. 
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4. ALUNA ROSA 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE.  

 

 

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

R: É de extrema importância; se existir dificuldades da linguagem na sala de aula a 

dificuldade de aprendizagem do aluno será grande. 

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

R: Sim, através da linguagem, da percepção do aprendizado que tive, será a formação dos 

alunos.  

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 

R: É a base essencial para a construção do conhecimento. 

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na 

construção do conhecimento? 

R: O papel da EAD é importante, devendo ser bem mais eficiente devido à necessidade de 

compreensão por não ser presencial. 

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua 

trajetória profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição 

dessa concepção? Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

R: Logo no início do curso, sendo que todo esse conteúdo na formação e os outros cursos 

serão as ferramentas para a trajetória profissional de todos. 

 

Perfil: 

 

 Sexo:  (X) feminino   (   ) masculino   

 Faixa etária: (   )  (   )  (X) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 
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 Sobre sua formação anterior: 

Com magistério? (   ) sim (X) não 

 

 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (X) sua primeira graduação 

   (   ) sua segunda graduação 

   (   ) terceira ou mais 

 

 Você leciona no momento? 

   (   ) sim (X) não 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

 

 Há quanto tempo? 

 

 Tempo total de magistério: 

 

 Atividades além da docência:  
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5. ALUNA ROSELI 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE.  

 

 

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

R: Acredito que é de extrema importância, quando nos comunicamos bem tudo tende a 

progredir. 

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

R: Sim, algumas falas, principalmente as de incentivo, foram fundamentais para que, apesar 

dos 46 anos, eu retornasse à universidade. 

Ainda não estou inserida na sala de aula como professora; no entanto, a linguagem tem o 

papel de auxiliar no sentido inclusive da formação do caráter do convívio com o outro, 

respeitando as capacidades de cada um. 

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 

R: A construção do conhecimento é um processo bastante complexo e extremamente 

enriquecedor para ambos os lados envolvidos, dessa forma sua importância (da linguagem) é 

fundamental. 

Ainda não as realizo. No entanto, durante a prática do estágio e do projeto PIBID realizei 

atividades de resgate das brincadeiras infantis dos pais e avós, o incentivo à leitura de 

diversos gêneros textuais, canções, reconto de histórias. 

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na 

construção do conhecimento? 

R: A EAD tem uma linguagem direta e coesa, e as leituras ativas de cada aula, através do 

moodle, fornecem nutrições para complementar as falas das teleaulas. É também excelente 

pelo fato de “encurtar” o acesso à Universidade, levando-a a locais mais distantes com polos 

nas cidades pequenas. 

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua 

trajetória profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição 

dessa concepção? Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

R: Ao ingressar na Universidade, com os conhecimentos prévios e com a agregação das 

informações, estou construindo as concepções. Digo construir porque entendo que tudo, ou 

quase tudo, é mutável, e a cada informação agregada e influências de autores e de 

pesquisadores vamos nos apropriando de novos saberes. Através do conhecimento adquirido 
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descortinaram-se, a meu ver, algumas habilidades que eu mesma nem havia tomado 

consciência de possuir. 

Ressalto que a EAD tem o papel importantíssimo de possibilitar o ingresso à Universidade, 

possibilitando o acesso de alunos de locais distantes dos grandes centros.  

Sou bolsista do Pró-Une e do PIBID (não sou professora em escola do Estado ou Município). 

Sou professora de Escola Bíblica e atuo com várias faixas etárias entre crianças e mulheres. 

Agradeço a atenção de considerar importante a nossa opinião. 

 

Perfil: 

 

 Sexo:  (X) feminino   (   ) masculino   

 Faixa etária: (   )  (   )  (X) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 

 

 Sobre sua formação anterior: 

Com magistério? (   ) sim (X) não 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (X) sua primeira graduação 

   (   ) sua segunda graduação 

   (   ) terceira ou mais 

 

 Você leciona no momento? 

   (   ) sim (X) não 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

 

 Há quanto tempo? 

 

 Tempo total de magistério: 

 

 Atividades além da docência:  

Serviço social à comunidade cristã em locais de carência – Projeto PIBID. 
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6. ALUNA CONCEIÇÃO 

 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE.  

 

 

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

R: Fundamental para a comunicação, na sala de aula principalmente, para aproximar o aluno 

do conhecimento. 

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

R: Sim, no meu modo de pensar, falar e agir. Somos espelhos para nossos alunos, o que 

falamos influencia no pensar. 

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 

R: É através dela que se transmite a informação, a cultura e o conhecimento. 

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na 

construção do conhecimento? 

R: Importante para unir ponto de comunicação entre o aluno e o conhecimento. 

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua 

trajetória profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição 

dessa concepção? Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

R: A linguagem desempenha função essencial para a aprendizagem, contribuindo para a 

compreensão da complexidade dos espaços educacionais não presenciais e suas inter-relações 

com os atores da educação. 

 

Perfil: 

 

 Sexo:  (X) feminino   (   ) masculino   

 Faixa etária: (   )  (   )  (X) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 
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 Sobre sua formação anterior: 

Com magistério? (   ) sim (X) não 

 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (X) sua primeira graduação 

   (   ) sua segunda graduação 

   (   ) terceira ou mais 

 

 Você leciona no momento? 

   (   ) sim (X) não 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

 Há quanto tempo? 

 Tempo total de magistério: 

 Atividades além da docência:  
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7. ALUNA RAQUEL 

 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE.  

 

 

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

R: A linguagem é de suma importância, pois é através dela que o aluno consegue absorver os 

conteúdos. A linguagem deve ser clara, objetiva e próxima à realidade de seus alunos. 

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

R: Com certeza a linguagem dos meus professores fez parte da minha formação. Através 

dessa linguagem adquiri meus conhecimentos e tomei as decisões a respeito de qual segmento 

seguir. Ainda não ministro aulas, mas tenho certeza de que a minha linguagem fará parte da 

formação dos meus alunos. 

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 

R: A linguagem planejada, estruturada, que contém um objetivo final, é o fator principal para 

a transmissão do conhecimento professor-aluno. 

Ainda não desenvolvo. 

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na 

construção do conhecimento? 

R: Agregar o máximo de conhecimento na área educacional e transmitir aos alunos de forma 

clara, e dar o apoio necessário para que esse conhecimento seja adquirido. 

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua 

trajetória profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição 

dessa concepção? Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

R: Através do curso e da minha experiência de vida cheguei a essas conclusões, pois já sou 

formada em outra instituição de ensino e tenho como comparar o aprendizado. 

 

Perfil: 

 

 Sexo:  (X) feminino   (   ) masculino   

 Faixa etária: (   )  (   )  (X) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 
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 Sobre sua formação anterior: 

Com magistério? (   ) sim (X) não 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (   ) sua primeira graduação 

   (X) sua segunda graduação 

   (   ) terceira ou mais 

 

 Você leciona no momento? 

   (   ) sim (X) não 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

 

 Há quanto tempo? 

 

 Tempo total de magistério: 

 

 Atividades além da docência:  
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8. ALUNA MARIANA 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE.  

 

 

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

R: A linguagem em sala de aula é de extrema importância, pois é através dela que existe a 

ligação entre aluno e professor. Tem que ser clara e objetiva.  

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

R: Acho que no meu passado os professores não influenciaram muito minha formação. Os 

professores que tive não tinham muita troca de informações com seus alunos. 

Acredito que a linguagem faz parte da formação dos alunos, pois é na troca que aprendemos. 

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 

R: A linguagem é o elemento principal na construção do conhecimento, pois é o elo de 

ligação entre professor e aluno. 

Ainda não desenvolvo atividades, pois sou estagiária. 

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na 

construção do conhecimento? 

R: Tem o papel da socialização, autonomia e construção da disciplina.  

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua 

trajetória profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição 

dessa concepção? Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

R: Por ser a minha segunda faculdade, eu chegaria a essas concepções de qualquer forma, 

mesmo que não consiga compará-las. 

 

Perfil: 

 

 Sexo:  (X) feminino   (   ) masculino   

 Faixa etária: (   )  (   )  (X) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 
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 Sobre sua formação anterior: 

Com magistério? (   ) sim (X) não 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (   ) sua primeira graduação 

   (X) sua segunda graduação 

   (   ) terceira ou mais 

 Você leciona no momento? 

   (   ) sim (X) não 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

 

 Há quanto tempo? 

 

 Tempo total de magistério: 

 

 Atividades além da docência:  
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9. ALUNA TAMIRES 

 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE.  

 

 

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

R: A linguagem é fundamental na sala de aula, pois através dela acontece a comunicação na 

maior parte do tempo (verbal). A linguagem deve ser clara e objetiva na sala de aula. Acredito 

também que não precise ser formal ao extremo, porém, em se tratando de um curso de 

graduação, acho interessante que a linguagem seja adequada ao ambiente e aos profissionais 

futuros professores. 

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

R: Acredito que sim. A influência que o professor exerce sobre os alunos pode dar-se através 

da linguagem também. Professores que transmitiam comprometimento, serenidade, tanto na 

linguagem verbal como não verbal me “inspiravam”. 

Creio que sim. Da mesma forma como ocorreu comigo, acredito que minha linguagem os 

inspira a ser mais ou menos (espero que mais!) dedicados, responsáveis e comprometidos. 

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 

R: Através da linguagem o aluno se expressa, mostrando sensações, dúvidas, questões, 

alegrias, aflições, dentre outros itens importantes para a construção do conhecimento. 

Sou professora de Educação Física, assim a linguagem corporal e oral são as mais utilizadas 

por mim.  

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na 

construção do conhecimento? 

R: A EAD proporciona autonomia e disciplina, fatores que considero importantes na 

construção do conhecimento. Contudo, a linguagem dialógica fica prejudicada, pois a 

interação é pequena (embora exista), e o fato de não haver respostas / perguntas / debates em 

tempo real também creio que prejudica a construção de um diálogo mais efetivo. Além disso, 

ao não ter contato “ao vivo” com professores / orientadores / tutores, o diálogo não é efetivo. 

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua 

trajetória profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição 

dessa concepção? Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

R: Através de experiências enquanto estudante e também enquanto professora. Não consigo 

sinalizar exatamente o momento em que cheguei a elas, mas o curso de Pedagogia certamente 
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contribuiu. Sobre formação e cursos, creio que sempre auxiliam, abrindo horizontes, 

refinando concepções já existentes e ampliando-as para novas.  

 

Perfil: 

 

 Sexo:  (X) feminino   (   ) masculino   

 Faixa etária: (   )  (X)  (   ) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 

 

 Sobre sua formação anterior: 

Com magistério? (   ) sim (X) não 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (   ) sua primeira graduação 

   (X) sua segunda graduação 

   (   ) terceira ou mais 

 

 Você leciona no momento? Educação Física. 

   (X) sim (   ) não 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

1º, 2º e 3º anos Fund. I e 6º ao 9º anos Fund. II. 

 

 Há quanto tempo? 

10 anos. 

 

 Tempo total de magistério: 10 anos. 

 

 Atividades além da docência:  
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10. ALUNA LUCI 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE.  

 

 

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

R: A linguagem falada ou escrita deverá ser apresentada de forma clara e objetiva. A 

comunicação faz dos seres humanos pensadores e críticos no desenvolvimento de sua 

oralidade. 

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

R: No meu aprendizado a linguagem envolvia apenas conteúdos lecionados. Hoje, como 

professora lecionando há 15 anos, além de envolver os conteúdos lecionados temos diversos 

materiais que auxiliam no desenvolvimento prático do ensino. 

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 
R: A boa interpretação e desenvolvimento do conteúdo. 

O trabalho com debates, pesquisas, músicas, filmes, vídeos, traz a prática no desenvolvimento 

da linguagem, e a boa leitura o desenvolvimento da escrita. 

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na 

construção do conhecimento? 

R: O papel da EAD, por mais claro e objetivo que o professor seja, acredito que muitos alunos 

ainda sentem dificuldade em dedicar-se aos estudos a distância, a presencial sendo mais fácil 

de compreender. 

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua 

trajetória profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição 

dessa concepção? Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

R: Concluo que a linguagem falada e escrita é uma importante ferramenta para a 

comunicação, para o aluno poder se expressar, dialogar e tornar-se cidadão crítico e 

pensativo.  

 

Perfil: 

 

 Sexo:  (X) feminino   (   ) masculino   

 Faixa etária: (   )  (X)  (   ) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 
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 Sobre sua formação anterior: 

Com magistério? (X) sim (   ) não 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (   ) sua primeira graduação 

   (X) sua segunda graduação 

   (   ) terceira ou mais 

 

 Você leciona no momento? 

   (X) sim (   ) não 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

Ensino Fundamental II e Educação Infantil – 4 anos. 

Ensino Fundamental I – 7 anos. 

Ensino Fundamental II – 4 anos (Língua Portuguesa). 

 

 Há quanto tempo? 

 

 Tempo total de magistério: 15 anos. 

 

Atividades além da docência: Coordenação – 1 ano e 6 meses. 
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11. ALUNA DALVA 

 

 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE.  

 

 

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

R: Para facilitar a comunicação entre o educador e os alunos. 

Uma linguagem simples onde todos possam compreender. 

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

R: Sim, expressar de maneira mais correta. 

Sim. 

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 

R: Um facilitador para conhecer os signos. 

Música e formação de palavras através dos objetos. 

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na 

construção do conhecimento? 

R: É muito importante porque é através do diálogo com os alunos que se produz 

conhecimento. 

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua 

trajetória profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição 

dessa concepção? Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

R: Uma linguagem de fácil entendimento facilita a compreensão, desenvolvendo assim o 

conhecimento. A palavra motiva o desenvolvimento e a criatividade, e o diálogo, nessa 

construção, faz toda diferença.  

 

Perfil: 

 

 Sexo:  (X) feminino   (   ) masculino   

 Faixa etária: (   )  (   )  (X) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 
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 Sobre sua formação anterior: 

Com magistério? (   ) sim (X) não 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (X) sua primeira graduação 

   (   ) sua segunda graduação 

   (   ) terceira ou mais 

 

 Você leciona no momento? 

   (   ) sim (X) não 

Mas faço parte do projeto PIBID da faculdade, onde posso elaborar as atividades. 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

 

 Há quanto tempo? 

 

 Tempo total de magistério: 

 

 Atividades além da docência:  
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12. ALUNA LILIAN 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE.  

 

 

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

R: É muito importante, pois facilita muito a comunicação entre aluno e professor. Deve ser 

uma linguagem de fácil entendimento para um melhor desenvolvimento da linguagem. 

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

R: Pela comunicação de expressão. Eu acho que a linguagem faz parte dos meus alunos. A 

essência do professor em se comunicar com os alunos é de suma importância.  

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 

R: Para se construir seres pensantes. As atividades orais que desenvolvemos em sala de aula 

são atividades reflexivas. 

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na 

construção do conhecimento? 

R: É de muita importância, pois é uma linguagem de fácil entendimento e compreensão. 

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua 

trajetória profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição 

dessa concepção? Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

R: Pelo entendimento e compreensão da linguagem e por ser de fácil entendimento. 

 

Perfil: 

 

 Sexo:  (X) feminino   (   ) masculino   

 Faixa etária: (   )  (   )  (X) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 
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 Sobre sua formação anterior: 

Com magistério? (X) sim (   ) não 

 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (X) sua primeira graduação 

   (   ) sua segunda graduação 

   (   ) terceira ou mais 

 

 Você leciona no momento? 

   (X) sim (   ) não 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

1º ano Fundamental I. 

 

 Há quanto tempo? 

1 ano. 

 

 Tempo total de magistério: 4 anos. 

 

 Atividades além da docência:  
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13. ALUNA PAULA 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE.  

 

 

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

R: O papel da linguagem em sala de aula é a principal arma do professor com seus alunos, 

essa linguagem deve ser clara e objetiva. 

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

R: Sim, de modo que o professor era claro e objetivo em suas matérias, fazendo com que seus 

alunos entendessem o que ele estava explicando. 

Sim, pois do modo que eu me expresso e converso com eles, eles acabam gravando o que eu 

falo. 

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 

R: A linguagem na construção do conhecimento é muito importante e faz toda a diferença. 

Em sala de aula eu trabalho roda de música, roda de história, parlenda, atividades de 

coordenação motora, ciências sociais, ciências naturais e matemática. 

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na 

construção do conhecimento? 

R: O papel da EAD na construção da linguagem e na construção do conhecimento é propor 

que possamos interagir melhor com os livros e com as máquinas. 

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua 

trajetória profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição 

dessa concepção? Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

R: Cheguei a essas concepções porque de fato a linguagem é muito importante para nossa 

vida, a partir do momento em que entrei em sala de aula. Minha influência foram meus 

professores, que através de suas linguagens me tornaram uma pessoa com um bom 

conhecimento. O papel da EAD é fazer com que possamos nos tornar pessoas com um bom 

conhecimento das matérias estudadas. 
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Perfil: 

 

 Sexo:  (X) feminino   (   ) masculino   

 Faixa etária: (   )  (X)  (   ) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 

 

 Sobre sua formação anterior: 

Com magistério? (   ) sim (X) não 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (X) sua primeira graduação 

   (   ) sua segunda graduação 

   (   ) terceira ou mais 

 

 Você leciona no momento? 

   (X) sim (   ) não 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

Maternal. 

 

 Há quanto tempo? 

3 anos. 

 

 Tempo total de magistério: 

 

 Atividades além da docência:  
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14 – ALUNA VERA 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE.  

 

 

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

R: É de passar os conteúdos planejados para o ano letivo. É de passar os conteúdos não só por 

passar, e sim que seja de uma forma dinâmica e bem criativa para que os alunos sintam prazer 

em estudar e tenham um bom desempenho. 

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

R: Sim, alguns professores conseguiram que eu, como aluna, me apaixonasse pela matéria, 

enquanto outros não.  Aqueles que ensinavam com dedicação tiveram bom resultado, agora 

outros, que não se dedicavam, não amavam o que faziam, apenas cumpriam sua obrigação. 

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 

R: Através da linguagem bem trabalhada, com pesquisa e muita informação, tanto do aluno 

como dos professores, teremos uma grande construção de conhecimento. 

Realização da rotina, textos ilustrativos como os textos coletivos, listas temáticas, parlendas, 

roda de conversa, de história e música, atividades corporais como dança, etc. 

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na 

construção do conhecimento? 

R: Bom, quanto à EAD são disponibilizados ótimos textos e vídeos para nossos estudos, 

porém, com a correria do dia a dia não dá tempo de ler e assistir a tudo. Porém, tem pessoas 

que não têm fácil acesso à internet, ou até mesmo não têm um gosto pela leitura. 

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua 

trajetória profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição 

dessa concepção? Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

R: Bom, espero ter respondido tudo que foi possível. Tenho dificuldade em formular texto 

descritivo, devido a não ter tido incentivo à leitura, pois voltei ao estudo depois de 20 anos 

afastada dos livros. Aprendemos com o tempo e com o outro. É graças ao Magistério que 

estou nessa área tão gratificante que é a Educação, apesar de pouco valorizada. Quanto à EAD 

já respondi na questão acima, porém acho que há muitas reclamações dos alunos, tanto sobre 

o tempo do prazo da realização das atividades como sobre os materiais disponibilizados. 

Antes tinha o livro do guia de estudo, e agora, além de pagarmos a mensalidade temos que 

imprimir o guia de estudo do semestre. 
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Perfil: 

 

 Sexo:  (X) feminino   (   ) masculino   

 Faixa etária: (   )  (   )  (X) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 

 

 Sobre sua formação anterior: 

Com magistério? (X) sim (   ) não 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (X) sua primeira graduação 

   (   ) sua segunda graduação 

   (   ) terceira ou mais 

 

 Você leciona no momento? 

   (X) sim (   ) não 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

Ensino Infantil. 

 

 Há quanto tempo? 

Há 4 anos. 

 

 Tempo total de magistério: 6 anos, sendo 2 no Estado e 4 no Infantil. 

 

 Atividades além da docência: do lar. 
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15. ALUNA GLEICE 

 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE.  

 

 

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

R: A linguagem na sala de aula é o meio que o professor utiliza para ensinar, e deve ser 

apropriada para cada faixa etária, transmitindo segurança, confiança e credibilidade. 

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

R: Sim, porque através da forma com que transmitiam o conteúdo através de vários recursos 

como: livros, maquetes, trabalhos em grupo, vídeos, músicas, iam motivando cada vez mais a 

querer aprender e seguir a mesma profissão. Hoje acredito que dentro da sala de aula estou 

contribuindo para a formação de meus alunos. 

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 

R: A linguagem tem um papel fundamental na construção do conhecimento, pois através dela 

são transmitidos os conceitos, e desenvolvemos nosso raciocínio lógico, argumentamos e 

desenvolvemos também o lado crítico. Desenvolvo leitura, teatro, redação, carta, música e 

produção de texto. 

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na 

construção do conhecimento? 

R: O papel da EAD é muito importante, pois nos transmite conhecimento e nos faz refletir 

sobre os conteúdos e conceitos transmitidos para assim nos capacitar para o dia a dia de 

nossas profissões. 

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua 

trajetória profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição 

dessa concepção? Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

R: As concepções a que chegamos hoje fazem parte do conjunto de informações que aprendi 

na EAD, na primeira graduação que cursei em Administração e na pós-graduação em 

Psicopedagogia, que realizei em 2011 na Metodista. Amo a área da Educação, por isso estou 

me dedicando e fazendo cursos para me aprimorar a cada dia e realizar minha profissão cada 

dia melhor. 

 

 



168 
 

Perfil: 

 

 Sexo:  (X) feminino   (   ) masculino   

 Faixa etária: (   )  (   )  (X) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 

 

 Sobre sua formação anterior: 

Com magistério? (X) sim (   ) não 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (   ) sua primeira graduação 

   (X) sua segunda graduação 

   (   ) terceira ou mais 

 

 Você leciona no momento? 

   (   ) sim (X) não 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

 

 Há quanto tempo? 

 

 Tempo total de magistério: 8 anos. 

 

 Atividades além da docência:  
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16. ALUNO ANDERSON 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE.  

 

 

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

R: A linguagem tem um papel fundamental, pois é através dela que se transmite o que precisa 

ser aprendido. A linguagem deve ser clara e próxima à realidade do aluno. 

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

R: Sim. Os professores que procuravam se aproximar da nossa linguagem obtiveram muito 

êxito. Eu sigo o mesmo exemplo acima citado – linguagem mais próxima do aluno – para 

promover interação entre as partes. 

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 

R: A linguagem ajuda a estruturar o conhecimento. A linguagem conduz a fatores como 

informação, cultura, perfil do transmissor, e tudo isso serve para a construção do 

conhecimento. Em sala de aula desenvolvo atividades como resumo e exercícios de escrita 

ligados à matéria dada. 

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na 

construção do conhecimento? 

R: O papel da EAD é importante, pois torna a educação mais democrática, digo no fato da 

distância não impedir que o conhecimento chegue a qualquer parte. Portanto, a EAD une 

pontos longínquos, promove a ligação, a comunicação a distância. Esses pontos interagem 

promovendo a dialógica, colocam o professor mais perto do aluno. Acredito, porém, que 

deveria ter mais interatividade.  

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua 

trajetória profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição 

dessa concepção? Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

R: Essas concepções, em sua maioria, vieram por conta de estar fazendo EAD. É claro que 

viver num tempo de revolução da informação, com internet e aplicativos que unem distâncias, 

ajuda a entender o quão é importante, viável e necessária a EAD. 
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Perfil: 

 

 Sexo:  (   ) feminino   (X) masculino   

 Faixa etária: (   )  (   )  (X) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 

 

 Sobre sua formação anterior: 

Com magistério? (   ) sim (X) não 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (   ) sua primeira graduação 

   (X) sua segunda graduação – em Teologia. 

   (   ) terceira ou mais 

 

 Você leciona no momento? 

   (X) sim (   ) não 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

Superior em Teologia (Seminário Livre). 

 

 Há quanto tempo? 

7 anos. 

 

 Tempo total de magistério: 10 anos. 

 

 Atividades além da docência: Administrador e Pastor. 
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17. ALUNO JACIEL 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

SOBRE LINGUAGEM DOCENTE E DIALOGICIDADE.  

 

 

1. 

 Qual é o papel da linguagem na sala de aula? 

 Como deve ser a linguagem na sala de aula? 

R: O papel da linguagem na sala de aula é fundamental para o desenvolvimento da aula, 

através da linguagem trocamos e repassamos informação. 

O professor que nos acompanha precisa ser mais dinâmico na questão de explorar mais o 

conteúdo. 

 

2. 

 Você acha que, no seu passado, a linguagem de seus professores fez parte da sua 

formação? Como? 

 Você acha que sua linguagem faz parte da formação de seus alunos? Como? 

R: Sim, pois através dos ensinamentos que nos foram passados conseguimos compreender e 

colocar em prática na nossa vida. 

Sim, pois dividimos experiências o tempo todo com eles; eles nos olham como exemplos. 

 

3. 

 Qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? 

 Que tipo de atividades orais e escritas você desenvolve em sala de aula? 

R: É através da linguagem que passamos o conhecimento. 

Não dou aulas. 

 

4. 

 Qual é o papel da EAD na construção de uma linguagem dialógica e na 

construção do conhecimento? 

R: Formar profissionais capacitados para entender e compreender a importância da Educação 

na sociedade, onde consiga atingir uma massa maior de pessoas com o sonho de estudar, que 

não consegue devido a tempo e disposição. A EAD é um curso que vem crescendo e 

conquistando seu espaço. 

 

5. 

 Como você chegou a essa concepção? Em que momento chegou a ela na sua 

trajetória profissional? Qual a influência de sua formação inicial na aquisição 

dessa concepção? Qual a influência de outros cursos que possa ter feito? 

R: Através dos conhecimentos adquiridos durante a escola. Os cursos agregam e nos trazem 

novos conhecimentos. Na EAD não temos muito esse diálogo, pois quando precisamos tirar 

alguma dúvida a resposta demora para chegar.  

 

 

 

 

 



172 
 

Perfil: 

 

 Sexo:  (   ) feminino   (X) masculino   

 Faixa etária: (   )  (X)  (   ) 

          18 a 25            25 a 35           35 em diante 

 

 Sobre sua formação anterior: 

Com magistério? (   ) sim (X) não 

 

Graduação: o curso em EAD é: 

   (X) sua primeira graduação 

   (   ) sua segunda graduação 

   (   ) terceira ou mais 

 

 Você leciona no momento? 

   (   ) sim (X) não 

 

 Em caso de resposta positiva, para qual série? 

 

 Há quanto tempo? 

 

 Tempo total de magistério: 

 

 Atividades além da docência:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


