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RESUMO 

 

O tema central deste estudo é a reflexão sobre a prática pedagógica de alunos 
concluintes e egressos de um curso de Pedagogia na educação a distância (EaD) 
que traz como problema de pesquisa “Quais percepções emergem sobre a prática 
docente quando se reflete sobre a trajetória formativa permeada pelas tecnologias 
digitais de informação e comunicação em seus processos de ensino-aprendizagem?”. 
A pesquisa aqui conduzida tem como objetivo geral identificar, a partir das narrativas 
dos alunos, se o fato de o Pedagogo ser formado na modalidade a distância, fez 
desse professor um usuário das tecnologias. Em relação aos objetivos específicos, 
tendo por base as experiências narradas, objetiva-se analisar as relações possíveis 
entre educação e tecnologias e seus desdobramentos na prática pedagógica, 
contextualizar a educação a distância no cenário de intensa presença de TDIC na 
sociedade, identificar quais práticas com Tecnologia Digitais de Informação e 
Comunicação (TDIC) o egresso desenvolve com o uso das TDIC e evidenciar se a 
tecnologia, como elemento mediador durante sua formação docente, garante o uso 
desta ferramenta em seu fazer pedagógico. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de 
cunho investigativo elaborada na modalidade narrativa e autobiográfica e amparada 
na abordagem hermenêutico-fenomenológica para a interpretação das narrativas, a 
partir das experiências vividas e contadas. Este estudo apoia-se tanto na pesquisa 
narrativa de Clandinin e Connelly (2015) e Josso (2010), quanto nos princípios 
teóricos da abordagem biográfica de Delory-Momberger (2012), Passeggi (2011), 
Azevedo (2015). Para a interpretação das narrativas foi utilizada a abordagem 
hermenêutico-fenomenológica a partir dos estudos de Maximina Freire (2010, 2012). 
O quadro teórico apresenta ainda discussões referentes ao uso das Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e Educação a partir das provocações 
dos autores: Kensky (2004, 2005, 2010), Moran (1999, 2000, 2004, 2009). Pretto et 
al. (2012) e Demo (2009, 2011) legitimam os aspectos da formação docente. O 
material de análise foi constituído de fontes autobiográficas produzido por estudantes 
concluintes e egressos, com base em narrativas sobre a trajetória formativa e a 
prática docente.  A partir dessas narrativas emergiram temas que ao serem 
interpretados possibilitaram reflexões a respeito do uso consciente e crítico das 
tecnologias digitais da informação e comunicação em seu fazer pedagógico e em sua 
formação continuada.   
 
 
Palavras-chave: Educação a Distância. Tecnologias digitais de informação e 
comunicação. Estudantes egressos e concluintes. 
  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This study aims at reflecting on the pedagogical practice of graduating and graduated 
students from a Pedagogy course in Distance Education (DE) which seeks to answer 
the research problem "What perceptions emerge about the teaching practice when we 
reflect upon the formative trajectory permeated by the digital technologies of 
information and communication in the teaching-learning processes?". The main 
objective of this research focuses on identifying, from the students' narratives, if the 
fact that the Pedagogue is graduated in the distance modality, made this teacher a 
user of the technologies. The specific objectives, based on the experiences described, 
are to analyze the possible relations between education and technologies and their 
unfolding in pedagogical practice, contextualize distance education in the scenario of 
intense presence of ICT in the society, identify which practices with Information and 
Communication Technology (ICT) the egress develops with the use of the ICT and to 
demonstrate if the technology, as a mediating element during teacher training, 
guarantees the use of this tool in their pedagogical practice. It is a qualitative research 
of an investigative nature, elaborated in the narrative and autobiographical modality 
and supported in the hermeneutic-phenomenological approach for the interpretation 
of the narratives, from the experiences lived and narrated. This study is based both 
on the narrative inquiry of Clandinin and Connelly (2015) and Josso (2010), and on 
the theoretical principles of the biographical approach of Delory-Momberger (2012), 
Passeggi (2011), Azevedo (2015). For the interpretation of the narratives the 
hermeneutic-phenomenological approach from the studies of Maximina Freire (2010, 
2012) has been used. The theoretical framework also presents discussions about the 
use of Information and Communication Technology (ICT) and Education from the 
following authors: Kensky (2004, 2005, 2010), Moran (1999, 2000, 2004, 2009). 
Authors such as Pretto et al. (2012) and Demo (2009, 2011) legitimize aspects of 
teacher education. The material for the analysis was composed of autobiographical 
sources produced by graduating and graduated students, based on their own 
narratives about formative trajectory and teaching practice. From these narratives the 
themes emerged and, when interpreted, they enabled us to reflect upon the conscious 
and critical use of digital information and communication technologies in their 
pedagogical practice and in their continuing education. 
 
 
Keywords: Distance Education. Information and Communication Technology. 

Graduated and Graduating Students.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Se é certo que a determinação e defesa dos limites de 
uma possessão ou de um Estado se encontram no 

domínio da alta política ou da alta diplomacia, 
as fronteiras pertencem ao domínio dos povos. Enquanto 

o limite jurídico do território é uma abstração, gerada e 
sustentada pela ação institucional […], a fronteira é lugar 

de comunicação e troca1.  
(Lia Osório Machado) 

 

Nasci em uma família de professoras, minha avó materna foi uma das primeiras 

educadoras de uma cidadezinha no interior do Paraná, uma cidade de colonos 

japoneses. Sendo ela uma mineira com seu jeito meigo e ao mesmo tempo austero, 

alfabetizou muitos filhos de colonos. Enfim, todo o seu empenho e sua dedicação 

resultaram em uma agradável homenagem:  seu nome foi usado para denominação 

de uma das ruas da cidade, Rua Professora Cecília Assumpção Avelar. Sendo assim, 

não poderia deixar de fazer essa referência a minha avó, pois creio que sua 

contribuição à educação foi um fator determinante que me motivou a vislumbrar a 

possibilidade de ser uma educadora. 

Sempre estudei em escolas públicas, inicialmente no SESI (Serviço Social da 

Indústria) em Santo André (1977), depois em uma Escola Estadual de Primeiro Grau 

(EEPG) em São Bernardo do Campo (1980) e finalmente o Colégio Técnico em 

Secretariado em uma escola pública de Santo André (1986). Somente na graduação 

cursei universidades particulares.  

O desejo de lecionar sempre foi latente em mim, o que não foi muito apoiado 

por minha família por ser a área da educação uma das áreas que, infelizmente, é 

pouco valorizada e mal remunerada. Sendo assim, fiz outras escolhas que me 

afastaram desta área de atuação. Minha formação técnica era em secretariado e na 

primeira graduação optei pelo curso de Administração de Empresas em uma 

universidade na cidade de São Caetano do Sul, até porque estava atuando em um 

escritório de uma empresa em São Paulo. Concluí esse curso em 1994.  

                                            
1 Grifos meus 
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Anos mais tarde, mãe de dois filhos, um menino e uma menina, e sem trabalhar 

por opção de cuidar e acompanhar o desenvolvimento deles, decidi finalmente 

ingressar na área da educação. Estava em parte influenciada pela experiência vivida 

como mãe de alunos de pré-escola em uma escola particular, com poucos alunos por 

sala e onde se trabalhava muito o lúdico. A partir desta realidade todo encantamento 

com a educação ressurgiu e cresceu, e passei a considerar a retomada do meu sonho 

antigo de lecionar com a expectativa de ingressar como professora naquela escola de 

educação infantil que tanto bem fez aos meus filhos. Foi então que me inscrevi e 

prestei o vestibular para o curso de Pedagogia.  

Depois de exatos dez anos afastada do universo escolar, e em grande parte 

incentivada pelo meu marido que sempre acreditou no meu potencial e no meu desejo 

de ser professora, ingressei no ano de 2004 na Universidade Metodista de São Paulo. 

Para minha grata surpresa, passei no vestibular com ótima classificação, o que me 

deixou mais confiante. Apesar disso senti medo e insegurança após tantos anos. 

Pensei que seria uma das mais velhas na sala de aula, que seria difícil acompanhar 

os estudos conciliando com os afazeres domésticos, com a família, com minha vida. 

Várias foram as minhas angústias e inseguranças, mas movida pelo desejo de me 

instruir, de ensinar e, principalmente, de aprender – sempre com vistas de atuar na 

Educação Infantil –, enfrentei todos os obstáculos que eu mesma me impus e, para 

meu alívio, foram logo superados.  

Quanto mais estudava, mais me apaixonava e acreditava que poderia fazer a 

diferença. Todo aprendizado vinha ao encontro das minhas expectativas e muito mais: 

fiz novas amizades, parcerias produtivas que trago comigo até hoje. Dediquei-me com 

afinco aos estudos participando de oficinas e projetos que os professores ofereciam 

em suas disciplinas, sempre acreditando no poder transformador da educação – poder 

que começou por transformar a mim mesma! 

Durante o segundo ano do curso de Pedagogia prestei concurso público na 

rede municipal de São Bernardo do Campo com a finalidade única de “treinar”. E qual 

não foi meu espanto: fui aprovada com 80% de acertos. Eu, uma estudante de 

Pedagogia que despretensiosamente prestara o concurso como “treineira”, aprovada! 

Fiquei maravilhada e grata por todo aprendizado até aquele momento, o que havia 

sido suficiente para me garantir o ingresso na área da educação como Professora de 

Educação Básica no Ensino Fundamental.   
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Sendo assim, logo que conclui o curso ingressei, em 2007, na rede pública de 

São Bernardo do Campo como professora de Ensino Fundamental I em uma classe 

de 1º ano – ou seja, de alfabetização. Por “sorte” havia feito concomitantemente à 

graduação o curso do PROFA – Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores, o que me garantiu, apesar da experiência praticamente nula, fazer 

com que meus alunos avançassem em suas hipóteses de leitura e escrita.  

Infelizmente essa experiência como professora nas séries iniciais não foi tão 

agradável quanto idealizei que seria. Fui designada para atuar em uma comunidade 

extremamente carente, em uma classe superlotada e com alunos que vinham para 

escola com fome, sem uniforme e sem material escolar. Tive que lidar com a 

indisciplina dos alunos, que foi o que mais me incomodou e me frustrou como pessoa 

e como profissional. Tudo que eu pensava ser possível, por acreditar que o professor 

faz a diferença na sala de aula, caiu por terra.  

Mesmo com todo empenho e com tudo o que havia aprendido na faculdade, 

senti-me despreparada e muito sozinha, apesar das constantes solicitações de auxílio 

junto à coordenação e aos colegas. Mas todos estavam no mesmo “barco”, 

sobrecarregados e talvez sentindo as mesmas angústias que eu! Foi uma fase de 

muitas contradições e um pouco de descrença, o que me levou a desistir de atuar na 

rede pública e a pedir exoneração do cargo.  

Contudo, não desisti de acreditar na educação, pois educadores que somos 

não podemos deixar de pensar que a educação escolar é apenas um dos caminhos 

da educação. Assim sendo busquei novos caminhos, até que recebi o convite para 

lecionar como professora-tutora no curso de Pedagogia EaD (Educação a Distância) 

na Universidade onde me formei, mais um sonho sendo concretizado!  

Desta forma, em meados de 2010, assumi o cargo de professora-tutora (hoje 

professora-auxiliar) do curso de Pedagogia EaD da Universidade Metodista de São 

Paulo. Não cabia em mim tanta satisfação, e para atender as especificidades desta 

área de atuação precisei me especializar na própria Universidade, que ofereceu aos 

seus docentes em 2011 o curso de Pós-Graduação Lato-Sensu “A Construção da 

Docência no Ensino Superior: Fundamentos e Práticas”. Esse curso contribuiu 

sobremaneira para a minha prática docente. 

Por atuar na docência do ensino superior na modalidade a distância, senti a 

necessidade de uma especialização mais específica nessa área. Isso me levou a 

iniciar em outra instituição o curso de Pós-Graduação Lato-Sensu “Educação a 
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Distância: elaboração de material, Tutoria e Ambientes Virtuais”. Tratava-se de um 

curso a distância em que pude “inverter os papéis” e descobrir como os alunos se 

sentem em um curso EaD, quais seus anseios e suas necessidades – o que também 

foi muito significativo para a minha prática pedagógica. 

Como acredito que a formação docente sempre está por se fazer, vislumbrei 

no Mestrado o caminho para formação continuada. Inicialmente cursei dois semestres 

como aluna especial, o que foi uma experiência enriquecedora e que fortaleceu em 

mim a confiança que precisava para o enfrentamento deste novo desafio. Desta forma, 

entre tantas pessoas que se candidataram para ingressar na pós-graduação, fui 

selecionada! Mais um momento de alegria e gratidão por todo caminho percorrido até 

ali e que me garantiu o ingresso no Stricto Sensu.  

A sensação de saber que muito já aprendi e que muito ainda tenho por aprender 

é reconfortante e se traduz em mim como um privilégio, pois tenho a oportunidade de 

alcançar uma formação mais completa tanto pessoal quanto profissional. Hoje, 

fazendo esta retrospectiva da minha história formativa, percebo que ao recontar minha 

própria história realizo uma autorreflexão capaz de demonstrar que minha experiência 

vivida representa uma experiência transformadora no processo de formação. Essa 

vivência culmina, portanto, em um processo de tomada de consciência, o que de 

acordo com Josso (2010, p. 69): 

 
A história de vida narrada é assim uma mediação do conhecimento de 
si, em sua existencialidade, o qual oferece à reflexão de seu autor 
oportunidades de tomada de consciência sobre seus diferentes 
registros de expressão e de representações de si, assim como sobre 
as dinâmicas que orientam a formação. 

 

Dessa forma posso analisar como o meu passado desempenhou um papel 

ativo na construção da minha identidade profissional e pessoal, o que, de acordo com 

Rodrigues (2010, p. 182), é um “exercício de enxerga”, onde se é possível visualizar 

o passado e o presente e de onde se pode vislumbrar proposições para o futuro. É “a 

necessidade quase palpável de dar sentido àquilo que é sentido, vivido, evidenciado” 

(RODRIGUES, 2010, p. 184).  

E nesse exercício de enxerga, com a necessidade de dar sentido àquilo que é 

vivido, busco com minha pesquisa evidenciar como a formação dos alunos no curso 

de Pedagogia EaD – que é permeado pelas tecnologias – impacta suas práticas em 

sala de aula com o uso da tecnologia. 
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Sendo assim, a escolha do tema: “Caminhos para formação e atuação docente: 

um estudo sobre estudantes concluintes e egressos de um Curso de Pedagogia EaD” 

se deu em decorrência da minha própria experiência como docente na educação a 

distância no curso de Pedagogia. Essa vivência como professora auxiliar descortinou 

uma nova forma de aprendizagem que até então era relativamente desconhecida. 

Essa possibilidade de adquirir conhecimentos revelou-se fascinante e surpreendente, 

não só pelo poder de abrangência possibilitado por esta modalidade educativa, mas 

também pelas relações que se estabelecem entre professores, alunos, equipe técnica 

e pedagógica – enfim, entre todos os envolvidos nesse processo de ensino.  

A partir desta experiência como docente na EaD surgiram algumas 

inquietações que me levaram a questionar: quais percepções emergem a partir das 

narrativas dos estudantes concluintes e egressos sobre sua prática docente ao 

refletirem sobre sua trajetória formativa permeada pelas tecnologias digitais de 

informação e comunicação em seus processos de ensino-aprendizagem?  Como os 

estudantes concluintes e egressos fazem uso da tecnologia em sala de aula? A 

formação na EaD contribui para o uso consciente e reflexivo das tecnologias enquanto 

linguagem de comunicação? 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar – no âmbito de um curso de 

Pedagogia na modalidade EAD e a partir das narrativas autobiográficas dos 

estudantes concluintes e egressos – se o fato de o Pedagogo ser formado na 

modalidade a distância, onde a tecnologia permeia todo processo formativo, faz desse 

professor um usuário das tecnologias em suas práticas.  

Já os objetivos específicos são: analisar as relações possíveis entre educação 

e tecnologias e seus desdobramentos na prática pedagógica; contextualizar a 

educação a distância no cenário de intensa presença de TDIC (Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação) na sociedade e analisar a formação docente nesse 

contexto; identificar quais práticas com TDIC o egresso desenvolve; evidenciar se a 

tecnologia, como elemento mediador durante sua formação docente, garante o uso 

desta ferramenta em seu fazer pedagógico. 

A pesquisa está fundamentada na abordagem qualitativa de cunho 

investigativo – na perspectiva (auto)biográfica – partindo das reflexões e dos 

princípios epistemológicos presentes nos estudos de Delory-Momberger (2012), 

Ferrarotti (2010), Josso (2010), Passeggi (2011), Azevedo (2015), entre outros. Sobre 

pesquisa narrativa a fundamentação utilizada se baseia nos estudos de Clandinin e 
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Connelly (2015), entre outros. E para realização das interpretações das narrativas 

será utilizada a abordagem hermenêutico-fenomenológica, na forma como sugerida 

por Maximina Freire (2010, 2012), entre outros. Estes autores versam sobre a 

compreensão da experiência como histórias vividas e narradas, estruturadas na 

intencionalidade de compreender e interpretar as dimensões pessoais e humanas – 

não como esquemas fechados, recortados e quantificáveis, mas que possuem 

movimento para além das fronteiras. 

Sob este aspecto, apesar de estarmos nos reportando a um curso mediado 

pelas tecnologias, há que se ter o cuidado ao utilizá-las, não sendo estas o fim que se 

busca, mas sim um meio empregado para se atingir um objetivo, ou seja, “não é a 

tecnologia que deve estar no centro dos processos, mesmo sendo estes mediados 

por ela, mas, sim, o ser humano” (AZEVEDO, 2013, p. 153). 

Portanto, a educação à distância, ao contrário do que se pensa, pode ser uma 

modalidade educativa que humaniza as relações quando promove uma interação 

efetiva e dialógica, buscando romper as barreiras da distância e estabelecer uma 

relação entre professores e alunos mediados pela tecnologia. O que significa 

considerar as contribuições de práticas conscientes nos processos de aprendizagem, 

levando em conta o aluno como um ser social, inteiro, capaz de participar da 

construção do seu conhecimento de forma efetiva, fundamentada no diálogo, nas 

experiências reais destes alunos e em seu contexto sociocultural.  

Caminhando para um maior detalhamento desta dissertação, esclareço que no 

Capítulo Tecnologia e Educação na Sociedade Contemporânea discuto as teorias que 

embasam o estudo, trazendo um panorama das tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) na contemporaneidade. 

No Capítulo Educação a Distância e Formação Docente analiso os conceitos, 

regulamentação e evolução da EaD no cenário contemporâneo, onde a tecnologia é 

o elemento mediador no processo formativo, contribuindo e estabelecendo relações 

entre professores e alunos na era digital. 

No Capítulo Investigando a Formação: abordagem hermenêutico-

fenomenológica, explicito o embasamento metodológico que orienta esta pesquisa 

narrativa (CLANDININ; CONNELLY, 2015) e a abordagem hermenêutico-

fenomenológica (FREIRE, M., 2010, 2012), detalhando seu contexto, participantes, 

instrumentos e procedimentos de registro de textos e suas etapas de interpretação. 
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Nas Considerações Finais são retomadas, em síntese, as discussões 

realizadas nos Capítulos em interface com os resultados obtidos. 
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2 TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

 

O movimento é acelerado. A atualização é permanente.  
Novas informações derrubam velhas certezas, implodem  

teorias, reformulam leis, transformam hábitos, alteram práticas, 
 mudam as rotinas das pessoas. Informações que se deslocam  

velozmente por todo o mundo. Todos precisam estar em “estado  
constante de aprendizagem” sobre tudo. Sobretudo. 

(Vani Moreira Kenski) 

  

A evolução da humanidade confunde-se com as evoluções tecnológicas – cada 

uma a seu tempo, como as idades da pedra, do ferro e do ouro, por exemplo – não se 

restringindo apenas aos novos usos de determinados equipamentos e produtos, mas 

operando alterações no comportamento social que se manifesta em progressos para 

a sociedade como um todo. De acordo com Kenski (2004) o conhecimento sobre os 

recursos tecnológicos se amplia com o avanço científico da humanidade e cria 

permanentemente novas (e cada vez mais sofisticadas) tecnologias. 

As tecnologias estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas, 

mudando a maneira de agir, de comunicar e de pensar. A esse respeito Tori (2010) 

infere que as atividades virtuais, com auxílio das tecnologias interativas, estão 

aumentando cada vez mais a sensação de proximidade percebida entre os 

aprendizes. Reforça ainda que por meio das novas linguagens é possível estar 

presente, mesmo que a distância. 

Assim sendo, não podemos deixar de perceber que, nas relações cotidianas, 

as tecnologias transformam o modo como nos dispomos, compreendemos e 

representamos o tempo e o espaço à nossa volta. 

O tempo, o espaço, a memória, a história, a noção de progresso, a realidade, 

a virtualidade e a ficção são algumas das muitas categorias que são reconsideradas 

em novas concepções baseadas nos impactos atuais que as tecnologias eletrônicas 

têm em nossas vidas (KENSKI, 2004). 

No atual cenário as comunicações evoluem com rapidez e de forma constante 

– o que reflete na forma de aprender e ensinar – e exigem uma nova postura da escola 

que, mais que se instrumentalizar, precisa se adequar para o uso das tecnologias 

como importantes auxiliares no processo de ensino-aprendizagem. O uso da Internet 



21 
 

possibilita o acesso às informações quase que instantaneamente; também pode 

integrar a escola neste universo digital para concretizar diversos objetivos 

educacionais. Contudo para que esses objetivos se solidifiquem e integrem o 

conhecimento desejado, faz-se necessário possuir infraestrutura adequada, tanto na 

parte física (equipamentos, hardware, softwares, rede, etc.) quanto na parte de 

capacitação dos envolvidos nesse processo (gestores, professores, alunos – toda a 

comunidade escolar), garantindo a concretização de um ensino crítico e transformador 

de qualidade.  

Desta forma, apesar de não ser uma tarefa fácil, identificar o nível de uso de 

tecnologia nas escolas é essencial para que gestores educacionais possam planejar 

investimentos e otimizar a infraestrutura que possuem.  

Neste sentido, o item a seguir busca contextualizar o uso da tecnologia na 

educação, entendendo-a como forma de linguagem capaz de otimizar e promover a 

aprendizagem – além de aprimorar a gestão das redes escolares. 

 

2.1 Tecnologia e a sociedade da informação 

 

A tecnologia constituiu-se ao longo do desenvolvimento da humanidade como 

instrumento que possibilita ao homem interferir na natureza de forma a modificá-la e 

adaptá-la para a garantia de sua sobrevivência. Mais notadamente a partir da segunda 

metade do século XX tornou-se um elemento fundante para a sociedade 

contemporânea devido seu impacto nas atividades cotidianas. Almeida (2006, p. 206) 

nos assevera que “a tecnologia não é neutra e sim um elemento de um sistema 

complexo, em constante evolução, caracterizado pela diversidade e interdependência 

entre todos os seus componentes”. 

De acordo com Guimarães (2003, p. 60) “a tecnologia não é um apanágio que 

vai solucionar todos os desafios e as carências educacionais, mas sim um caminho 

na busca pelo conhecimento, é uma parte importante presente na sociedade e que 

interage com outros fatores”.  

Manuel Castells (1999, p. 43) aponta o impasse do determinismo tecnológico 

como um aspecto que deve ser contestado, pois para ele a “tecnologia é sociedade e 

esta última não pode ser compreendida sem suas ferramentas técnicas, daí que tanto 

a presença como a ausência de instrumentos técnicos expressam a capacidade de 

uma sociedade concreta transformar-se”. Ao que Paulo Freire (1996, p. 98) assevera: 
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“o homem concreto deve se instrumentar com os recursos da ciência e da tecnologia 

para melhor lutar pela causa de sua humanização e de sua libertação”. 

Um dos caminhos possíveis para instrumentalizar e acelerar o uso da 

tecnologia foi a criação da rede mundial de computadores, a Internet, que permitiu que 

houvesse um desenvolvimento das ciências e das técnicas nunca antes visto na 

história da humanidade. Com o advento do computador as possibilidades de 

comunicação, em tempo real ou não, permitiram a realização de vários tipos de 

atividades interativas.  

Na década de 90 houve um grande avanço nos recursos de comunicação, 

marcando quebras de paradigmas e estabelecendo relações entre redes sociais e 

diferentes mídias. Esse novo paradigma possibilitou a emergência de novas práticas 

educativas.  

As tecnologias digitais de informação e comunicação vêm sendo, portanto, 

“desafiadas pelas novas práticas verificadas em espaços dominados pelos 

paradigmas digitais e pela cultura de redes” (JUNQUEIRA; PASSARELLI; BOTELHO 

FRANCISCO, 2012, p. 1). Neste sentido Junqueira, Passarelli e Botelho Francisco 

(2012, p.1-2) nos apontam as literacias digitais como uma proposta de abordagem 

para o uso das TDIC na educação: 

 
[...] conceito que surge para subsidiar um segundo momento da 
discussão sobre a sociedade contemporânea e sua relação com as 
TIC, no qual é premente o desenvolvimento pessoal de um tipo de 
aptidão, habilidades e competências na apropriação do digital. Nesse 
sentido, mais do que constatar uma visão binária do acesso à 
tecnologia – ou seja, ter ou não ter posse e acesso a elas – o desafio 
gira em torno da construção do conhecimento e de perspectivas 
cidadãs de participação na sociedade.   

 

De acordo com a autora a literacia “caracteriza-se por indicar a habilidade de 

usar a informação de maneira efetiva e criativa” (PASSARELLI, 2010, p. 73). 

Passarelli (2012, p. 7) define ainda que: 

 
[...] as literacias envolvem as habilidades e competências para uma 
apropriação consciente do ciberespaço numa postura de aprendizado 
dinâmico, colaborativo e constante. Não se trata de usar a informação, 
mas adotar uma postura de construção coletiva do conhecimento e de 
participação, comunicação e interação que, certamente, ainda não 
experimentamos sequer o seu potencial. Obviamente isso é o ensaio 
de um conceito, já que temos a consciência de que as literacias fazem 
parte de um terreno emergente também para novas perspectivas 
teóricas. 
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Assim sendo, quando refletimos sobre o presente devemos pensar na escola 

como promotora da formação de novas gerações, articulando-se a estas novas formas 

de produção e distribuição de conhecimento. Conforme Sá e Endlish (2014, p. 65): 

 
Em relação à escola, as TICs representam, de certa forma, uma 
revolução nos processos lineares e tradicionais de comunicação 
escolar, uma cultura baseada na oralidade, na escrita linear, na leitura 
linear, com pouca apropriação das novas linguagens manifestadas 
nas tecnologias contemporâneas que invadem o espaço educativo 
escolar. As TICs precisam ser concebidas em suas especificidades, 
características e linguagens, as quais se tornam, no âmbito do 
processo educativo, mediadoras entre os atores do processo 
pedagógico (professores e alunos). O foco do processo passa a ser a 
própria aprendizagem nas interações multidirecionais, não lineares. 

 

A tecnologia passa a ser, portanto, um dos componentes para a construção de 

uma educação de qualidade. A educação pode até ser construída sem ela, mas no 

mundo atual, onde a maioria das pessoas está conectada em redes, as vantagens de 

sua utilização são incalculáveis – com destaque para uma educação dialógica e 

transformadora. Mas essa educação também precisa ir além das simples mediações 

tecnológicas, pois deve priorizar o papel ativo dos educandos na construção do 

conhecimento.  Como nos afirma Gómez (2014, p. 281) “a educação já não é só 

produto de um ensino, nem tampouco só o resultado de outras interações e encontros, 

sobretudo de descobrimentos e explorações dos próprios educandos”. 

O conhecimento está em constante atualização e novas demandas surgem 

“criando assim novas áreas de atuação, ao passo que outras se tornam obsoletas” 

(PASSARELLI, 2007, p. 22). É neste sentido que a educação deve rever suas práticas, 

bem como suas teorias, a fim de desenvolver a inclusão digital dos professores, 

envolvendo também outros atores, como apontado em Passarelli (2007, p. 23): 

“alastra-se para além de seus muros permeando pais, parentes, comunidade próxima 

desembocando, neste movimento contínuo de fluxo e refluxo, na sociedade”. 

Para tanto, é imperativo que os professores se apropriem destes recursos e os 

incorporem em sala de aula, agindo como curadores de conteúdos, mediadores do 

processo de ensino e aprendizagem, colaboradores no desenvolvimento de cada 

aluno e na interação entre estes e o uso das tecnologias, estabelecendo uma parceria 

capaz de gerar conhecimento e contribuindo para o desenvolvimento intelectual, 

cognitivo, afetivo, social e emocional, e onde o educando é o protagonista, “numa 



24 
 

atitude autônoma e crítica frente a sua própria aprendizagem e com o professor num 

papel de orientador” (BOTELHO-FRANCISCO; PASSARELLI, 2013, p. 3). 

De acordo com Azevedo (2013), precisamos descobrir o que é valioso no novo 

para podermos trabalhar com as novidades – mas não em função delas. Neste sentido 

Kenski (2004, p. 33) corrobora em seus estudos sobre o conhecimento na nova era, 

onde afirma que:  

 
O estilo digital engendra obrigatoriamente, não apenas o uso de novos 
equipamentos para a produção e a preensão de conhecimentos, mas 
também novos comportamentos de aprendizagem, novas 
racionalidades, novos estímulos perceptivos. Seu rápido alastramento 
e sua rápida multiplicação obrigam-nos a não mais ignorar sua 
presença e sua importância. 

 

O uso das tecnologias digitais da informação e comunicação trouxe 

modificações radicais na forma como se vem produzindo conhecimento, uma vez que 

a cultura digital impacta a atividade humana como um todo. A simples apropriação 

destas tecnologias não garante a produção de informações e de conhecimento. Sobre 

a apropriação das tecnologias digitais na escola, Pretto e Pinto (2006) chamam a 

atenção para a necessidade do uso consciente dessas ferramentas por parte dos 

professores, bem como dos alunos, destacando a importância e a necessidade do 

cultivo da inteligência coletiva como foco das atividades com o computador no mundo 

educacional. Os autores reforçam ainda que 

 
Isso significa que não podemos nos contentar com simples 
apropriações dessas tecnologias, como se elas fossem, por si só, 
capazes de reverter situações. É por isso que precisamos enxergar 
que, com essas potencialidades, pululam elementos que, longe de 
serem unificadores, constituem-se em diferenciadores dos seres e de 
suas culturas, passando a polos geradores de novas articulações. A 
inteligência coletiva, como afirma Lévy (1993), passa a ser o elemento 
mais significativo a ser perseguido (PRETTO; PINTO. 2006, p. 23). 

 

Lindamir Oliveira (2003) afirma que as inovações não devem ser prescritas, 

mas planejadas, implementadas, avaliadas pela equipe escolar, adaptadas a sua 

realidade – ou seja, a escola deve usufruir dos benefícios que as inovações sociais 

lhe apresentam, adequando-se às suas finalidades e tornando-se um espaço de 

inovação e de experimentação saudável de novos caminhos. Não há a necessidade 

de se romper com tudo que já existe e que promove o conhecimento, mas implementar 

e supervisionar mudanças necessárias e inovadoras capazes de desenvolver um 
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conjunto de propostas capazes de integrar, complementar e combinar eixos 

importantes da educação que desperte nos alunos o exercício do autoconhecimento, 

contribuindo com a formação integral deste educando.  

Dentro deste contexto temos que primar pelas questões sociais e morais que 

envolvem o uso das tecnologias, pois estas não podem ser utilizadas de forma 

indiscriminada e sem uma orientação para o seu fim (especialmente quando se trata 

do seu uso na educação). É nesse sentido que Santos (2012) nos chama a atenção 

para as questões morais que nem sempre são privilegiadas com os avanços 

tecnológicos. Por isso a escola, seu corpo diretivo e docentes devem estar atentos às 

contribuições das inovações trazidas pela tecnologia. Santos (2012) ainda salienta 

que a globalização marca um momento de ruptura no processo de evolução social e 

moral, mas que nem sempre se apresenta a serviço da humanidade, uma vez que 

“mata a noção de solidariedade” e desperta o sentimento de cada um por si. 

 
O período atual tem como uma das bases esse casamento entre 
ciência e técnica, essa tecnociência, cujo uso é condicionado pelo 
mercado. Por conseguinte, trata-se de uma técnica e de uma ciência 
seletivas. Como, frequentemente, a ciência passa a produzir aquilo 
que interessa ao mercado, e não à humanidade em geral, o progresso 
técnico e científico não é sempre um progresso moral. Pior, talvez, do 
que isso: a ausência desse progresso moral e tudo o que é feito a partir 
dessa ausência vai pesar fortemente sobre o modelo de construção 
histórica dominante no último quartel do século XX (SANTOS, 2012, 
p. 65). 

 

Sendo assim, é primordial que haja uma efetiva mediação pedagógica por meio 

de uma educação baseada no diálogo e na participação – que não exigem somente 

tecnologias, mas também mudanças de atitude e de concepções. Não se trata, 

portanto, apenas de uma questão tecnológica, mas – e muito mais que isso – de uma 

problemática pedagógica e ideológica, onde (em uma concepção freiriana de 

educação) o diálogo é a base da conscientização e onde os seres interagem no mundo 

e com o mundo, transformando-o e se transformando. 

 

2.2 Tecnologia Digitais da Informação e Comunicação: estabelecendo fronteiras 

 

A tecnologia, com o decorrer do tempo, foi sendo introduzida nas diversas 

áreas da vida prática. Estamos imersos em tecnologia que influencia inclusive no 

modo como aprendemos. Toda tecnologia introduzida no ambiente nos afeta e nos 
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modifica, podendo também ampliar as nossas capacidades cognitivas. Podemos por 

assim dizer, que nenhuma tecnologia é neutra: ao contrário, as tecnologias estão cada 

vez mais impactando a nossa forma de ver, viver, perceber e agir no mundo. De 

acordo com Gabriel (2013, p. 7): 

 
As novas tecnologias não afetam apenas o modo como fazemos as 
coisas, mas afetam principalmente nossos modelos e paradigmas – 
as regras intrínsecas de como as coisas deveriam ser -, é de se 
esperar que, nesta nova estrutura sociotecnológica, às expectativas e 
os relacionamentos educacionais sofram as mesmas modificações 
significativas e perceptíveis que têm ocorrido em nossas vidas 
cotidianas.  

 

Sendo assim, a escola precisa acompanhar esta realidade social para não se 

tornar obsoleta e sem atrativos. Quando observamos o espaço escolar constatamos 

que ainda se encontra no formato industrial, com seu modo cartesiano de ensino-

aprendizagem baseado na transmissão de conteúdo – sem considerar os saberes dos 

alunos. Lindamir Oliveira (2003, p. 48-49) nos assevera que: 

 
Em países como o Brasil, com uma tradição de organização do 
trabalho escolar bastante verticalizada, hierarquizada e centralizada, 
a luta pela concretização da gestão democrática é uma garantia de 
que a organização escolar pode chegar a ser aprendente de si mesma, 
do seu papel na comunidade, dos efeitos que exerce na vida dos seus 
alunos em termos mediatos e imediatos. E é neste contexto que ela 
pode dar sentido a inovações no seu fazer pedagógico cotidiano a 
partir do que ela dispõe, vê, entende como necessário e possível. [...] 
podemos dizer que, a partir dos estudos de diversos autores, a meta 
que nos é colocada é a conquista de uma escola com uma estrutura 
que as inovações não sejam prescritas, mas planejadas, 
implementadas avaliadas pela equipe escolar, adaptadas a sua 
realidade.  

 

Temos grandes desafios com relação ao uso da tecnologia na educação. 

Apesar de o Brasil ter participado desde o início dos anos 80 da vanguarda de projetos 

de uso de tecnologia na educação, a política vigente é o Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (ProInfo). Criado em 1997, foi reestruturado a partir de 12 de 

dezembro de 2007 (mediante a criação do Decreto n° 6.300) e passou a ter o objetivo 

de promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas 

redes públicas de educação básica. A figura a seguir demonstra, com base nos 

estudos do Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), a evolução da 



27 
 

política de inovação e tecnologia na educação desde 1985 até o presente momento, 

evidenciando que já se passaram 20 anos desde a criação do ProInfo: 

 

Figura 1 – Evolução da Política de Inovação e Tecnologia na Educação 

 

       Fonte: CENTRO DE INOVAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA, (2017)  

 

 Vale ressaltar, portanto, que o ProInfo caracterizou-se nos últimos anos 

como um conjunto de ações que contemplaram dimensões isoladas de uma política 

de inovação e tecnologia educacional. Contudo, há uma necessidade premente de 

atualização das políticas para o uso das tecnologias na educação, especialmente 

devido aos avanços tecnológicos da última década e considerando que a inovação e 

a tecnologia podem ser importantes alavancas para a melhoria de qualidade e 

equidade na educação pública.  

 Diante do exposto, pode-se concluir que o conhecimento técnico é 

importante e necessário. Contudo não é suficiente para dar conta dos aspectos 

pedagógicos, assim como a prática pedagógica carece dos conhecimentos 

tecnológicos para se ampliar. Sá e Endlish (2014, p. 64) enfatizam que “o uso 

pedagógico necessita de conhecimentos tecnológicos para se integrar no 

planejamento didático-pedagógico e na utilização crítica e criativa das tecnologias na 

escola”. Levando-se sempre em consideração as experiências e os saberes dos 

alunos que estão cada vez mais participativos em sua formação, Demo (2011, p. 15-

16) destaca:  
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Um dos fatos mais marcantes é que os aprendizes estão se tornando, 
cada vez mais, participativos em suas experiências de aprendizagem, 
moldando crescentemente seus ambientes educacionais. Essa 
transição parece ser ponto de partida fundamental para os educadores 
de hoje, condição crucial para poderem entender a nova geração e 
suas pretensões, sem que daí decorra, porém, que o passado se 
tornou inútil ou que tudo tenha mudado. 

Para tanto é importante compreender qual o papel da tecnologia na 

educação. Nas palavras de Azevedo (2013, p. 154): 

 
A técnica e as tecnologias, portanto, são meios, não o fim que se 
busca. Em nosso trabalho educativo envolvendo tecnologias, quando 
elegemos como fim o que era para ser meio, agregamos grandes 
possibilidades de realizarmos um trabalho medíocre, de pouco valor e 
que resulta em pouca aprendizagem. Segundo as características da 
aprendizagem as tecnologias devem possibilitar o desenvolvimento de 
vários aspectos, por exemplo, que o ensino seja ativo e participativo, 
orientado à prática e a resolução de problemas e apoiado por 
diferentes recursos técnicos e códigos audiovisuais.   

Com o advento da Internet e o consequente surgimento da cibercultura e do 

ciberespaço, houve mudanças nas perspectivas paradigmáticas sociais e linguísticas. 

Essas mudanças de paradigmas refletem-se no âmbito escolar – o que não significa 

afirmar que a escola ou a instituição de ensino deve ter a mais alta tecnologia, já que 

a tecnologia é o meio e não o fim que se busca. Assim sendo, Azevedo (2013) 

assevera que, se analisarmos o cenário atual do ambiente escolar, talvez percebamos 

que uma tecnologia menos avançada e não tão nova pode dar conta das demandas 

que temos. 

Nos processos educativos a tecnologia atua como uma linguagem que 

permite novas situações de aprendizagem e de interação, contribuindo na construção 

do conhecimento e modificando as relações sociais que, consequentemente, 

transformam as relações no espaço escolar. Isso significa dizer que a mera presença 

das tecnologias na educação por si só não é uma vantagem, mas o seu uso apropriado 

o é. 

 
Uma vez que a aprendizagem é um processo ativo, que melhora no 
trabalho com os outros e, em outras vezes, um processo individual em 
que cada um tem seu ritmo, sua realização é mais plena quando 
associada a situações reais e experiências práticas, nas quais a 
motivação, o desafio e o interesse têm um papel importante. O 
processamento da informação é mais completo quando a 
aprendizagem se aproveita equilibradamente de todos os códigos que 
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utilizamos na sociedade (auditivos, visuais, audiovisuais etc.). Nesse 
sentido, a última tecnologia, ou a mais avançada, não se faz 
indispensável para desencadear tais processos de aprendizagem 
(AZEVEDO, 2013, p. 154-155). 

 

Diante do exposto podemos depreender que a tecnologia na educação é uma 

forma de linguagem – além de ser um suporte que estabelece um caminho para o 

diálogo entre os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, como nos aponta 

Almeida (2006, p. 205): 

 
Para compreender o pensamento humano, a sociedade, a cultura e a 
educação é essencial ir além dos condicionantes da cibercultura e 
analisar o papel da tecnologia como um suporte que permite 
estabelecer o diálogo entre o indivíduo e o grupo, a virtualidade e a 
realidade, a razão e a emoção, o analógico e o digital. O potencial 
interativo do uso da TIC no ato pedagógico se revela na possibilidade 
de criação dialógica e intersubjetiva propiciada pelas interações entre 
pensamentos, conceitos, imagens, mídias e ideias, nas quais o sujeito 
atua de forma consciente com os objetivos e conhecimento.  

 
 A esse respeito Jay Lemke (2010) afirma que nenhuma tecnologia é uma 

ilha e, na medida em que as tecnologias se tornam mais complexas, tendem a se 

estabelecer em redes mais amplas e longas de outras tecnologias e de outras práticas 

culturais. Portanto, “toda prática letrada de construção de significado estabelece 

relação de interdependência com habilidades que vão desde a navegação no teclado 

até a virada de uma página, da composição à encadernação, da edição às venda e 

distribuição” (LEMKE, 2010, p. 459).   

 O autor reforça ainda que:  

 
Todo novo sistema de práticas convencionais para comunicações 
significativas já é um novo letramento, englobado em novas 
tecnologias. Todos os participantes em novas comunidades, em novas 
práticas sociais, potencialmente tornam disponíveis para nós novas 
identidades enquanto indivíduos e novas formas de humanidade 
enquanto membros de comunidades. Na medida em que a educação 
é iniciação em comunidades e especialmente em práticas de 
letramento genéricas e especializadas, novas tecnologias da 
informação, novas práticas de comunicação e novas redes sociais 
possibilitam novos paradigmas para a educação e a aprendizagem, e 
colocam em debate os pressupostos sobre os quais os paradigmas 
mais antigos se apoiam (LEMKE, 2010, p. 460-461).   

 

Dessa forma, a tecnologia na sociedade atual – por permear as relações entre 

indivíduos e comunidades – está também presente na educação. Professores, 
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mediadores e organizadores dos conteúdos e dos processos de ensino-aprendizagem 

são desafiados a assimilarem os novos paradigmas: estabelecendo uma relação 

dialógica que envolva os vários contextos culturais em que a escola está inserida; 

contemplando as culturas locais; acolhendo as práticas já presentes no cotidiano de 

seus alunos; considerando e respeitando a diversidade da realidade cultural destes; 

buscando compreender como estes aprendem; dialogando e compartilhando saberes. 

É nessa perspectiva que se pode resgatar Paulo Freire (1996, p. 24) no sentido de 

evitar o risco de tornar o discurso do educador hipócrita e vazio de significação: 

 
Saber que devo respeito à autonomia, à dignidade e à identidade do 
educando e, na prática, procurar a coerência com este saber, me leva 
inapelavelmente à criação de algumas virtudes ou qualidades sem as 
quais aquele saber vira inautêntico, palavreado vazio e inoperante. De 
nada serve, a não ser para irritar o educando e desmoralizar o discurso 
hipócrita do educador, falar em democracia e liberdade mas impor ao 
educando a vontade arrogante do mestre.  

 

Nesta linha de raciocínio Gabriel (2013, p. 111) aponta que há dois tipos de 

professores “coexistentes na atualidade: o professor-conteúdo (focado em 

informação) e o professor-interface (focado na mediação, formação)”. A autora 

defende que o modelo de professor-conteúdo não se sustenta mais neste novo 

cenário, uma vez que o conteúdo disponível pode ser ilimitado, mas o professor não 

(GABRIEL, 2013, p. 111):  

 
O professor-conteúdo nunca conseguirá esgotar o potencial da 
disciplina. O professor-interface também não – o conteúdo hoje é 
praticamente inesgotável. A diferença, no entanto, está no fato de que 
aquele tende a esgotar a disciplina em si próprio, em suas limitações, 
ao passo que este tenha a iniciar o conteúdo em si, abrindo a partir de 
si os possíveis hiperlinks para o mundo ilimitado, não deixando que 
suas limitações bloqueiem o aluno. [...] o professor-interface funciona 
como uma porta, que, apesar de estar fixa e limitada no mesmo lugar, 
abre-se aos alunos para que a atravessem e atinjam o mundo sem 
limitações.  

 

A educação por meio de memorização de conteúdos deve dar lugar à educação 

por meio da criatividade, que possibilita aos alunos conectarem-se na busca pela 

solução de problemas. Porto (2012) observa que as ferramentas tecnológicas podem 

e devem ser usadas em situações educativas não só por seu fim utilitário, mas 

principalmente pelo seu potencial de criação, descoberta e autonomia que possibilitam 

ao sujeito que delas se apropria.  
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 A diversificada quantidade de conteúdos gera a necessidade de mediação 

pedagógica e tecnológica para filtrar e validar a informação, o que cria um ambiente 

fértil para os processos de busca. Portanto, não basta simplesmente introduzir 

tecnologias no processo de ensino-aprendizagem: é fundamental pensar em como 

elas estão sendo disponibilizadas e como o seu uso pode efetivamente desafiar as 

estruturas existentes ao invés de reforçá-las. A tecnologia deve ser pensada como o 

fio condutor desse processo de mudança, o que requer constante atualização, 

qualificação e formação continuada (PORTO, 2012).  

A esse respeito Belloni (2002, p. 117) salienta que os processos de socialização 

estão intimamente ligados aos processos pedagógicos e tecnológicos:  

 
Pedagogia e tecnologia (entendidas como processos sociais) sempre 
andaram de mãos dadas: o processo de socialização das novas 
gerações inclui necessária e logicamente a preparação dos jovens 
indivíduos para o uso dos meios técnicos disponíveis na sociedade, 
seja o arado seja o computador. O que diferencia uma sociedade de 
outra e diferentes momentos históricos são as finalidades, as formas 
e as instituições sociais envolvidas nessa preparação, que a sociologia 
chama “processo de socialização”.  

 

Sendo assim a educação dialógica reconhece o papel ativo dos educandos, 

tanto na construção de seu próprio conhecimento como na mutação de seu ambiente 

social (DRUETTA, 2014, p. 131). A autora traz em seu texto a importância da relação 

comunicação-educação, que é uma relação capaz de abrir caminhos para uma 

inovação pedagógica aliada ao uso inovador dos recursos tecnológicos de forma 

dialógica e participativa. 

Ao que corrobora Moran (2009a, p. 25) quando afirma que os processos de 

comunicação tendem a ser mais participativos quando há uma relação professor-

aluno mais aberta e interativa. 

 
Os processos de comunicação tendem a ser mais participativos. A 
relação professor-aluno mais aberta, interativa. Haverá uma 
integração profunda entre a sociedade e a escola, entre a 
aprendizagem e a vida. A aula não é um espaço determinado, mas 
tempo e espaço contínuos de aprendizagem. Os cursos serão híbridos 
no estilo, presença, tecnologias, requisitos. Haverá muito mais 
flexibilidade em todos os sentidos. Uma parte das matérias será 
predominantemente presencial e outra predominantemente virtual. O 
importante é aprender e não impor um padrão único de ensinar.  
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Neste sentido, podemos recorrer às contribuições da abordagem 

educomunicativa, que apresenta em seu cerne a inter-relação de dois campos de 

estudo: educação e comunicação. De acordo com Aparici (2014, p. 29) “É também 

conhecida como recepção crítica da mídia, pedagogia da comunicação, educação 

para a televisão, pedagogia da imagem, didática dos meios audiovisuais, educação 

para a comunicação, educação midiática, etc.”. 

Muitos dos princípios pedagógicos da educomunicação2 são baseados nos 

estudos de Paulo Freire, que defende uma educação dialética – onde todos são 

sujeitos ativos de uma educação baseada na participação, na autogestão e na 

comunicação dialógica, sem a presença de emissores e receptores. 

Desta forma, para que de fato ocorra uma educação dialógica, é preciso 

considerar as experiências de todos – suas culturas, seus saberes práticos e seus 

horizontes (OLIVEIRA, I., 2014). O que significa dizer que, em um processo de ensino-

aprendizagem, não se pode deixar de considerar as perspectivas reais dos sujeitos 

envolvidos. 

Neste sentido pode-se afirmar que é necessário reconhecer que o agente do 

processo educativo é a coletividade.  

 
A comunicação e a educação são concebidas como atividades 
grupais, em que, antes de mais nada, há um grupo que dialoga 
consigo mesmo e em que se atribui ao educador (comunicador) o 
papel, não de transmitir um conhecimento acabado e irrefutável, mas 
o de facilitador e ajudar o grupo a compartilhar o conhecimento que 
tem em seu interior e a receber do mundo novos conhecimentos. 
Conhecimentos que possam ser usados com a finalidade de 
transformar o mundo e as relações sociais que o conformam. A 
comunicação educativa, então, é essa produção coletiva de 
conhecimento que gera novas ferramentas (conceituais, valorativas, 
técnicas, comportamentais etc.) que ajudam a modificar as práticas e 
a visualizar as múltiplas maneiras em que se produzem relações 
opressoras, ao mesmo tempo em que proporciona novas cotas de 
poder que provocam a emergência de sensibilidades e de níveis de 
consciência para transformá-las (GALL, 2005, p. 2-3, apud OLIVEIRA, 
I., 2014, p. 150). 

 

Portanto, as práticas educomunicativas são multiculturais: fortalecidas pelo 

diálogo e visando sempre a autonomia e a liberdade de expressão na construção do 

                                            
2 Educomunicação inclui, sem reduzir-se, o conhecimento das múltiplas linguagens e meios através 
dos quais se realiza a comunicação pessoal, grupal e social. Abrange também a formação do senso 
crítico, inteligente, diante dos processos comunicativos e de suas mensagens, para descobrir os valores 
culturais próprios e a verdade (CENECA/UNICEF/UNESCO, 1992, apud APARICI, 2014, p.29). 
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conhecimento – que é uma via de mão dupla onde professor-aluno, aluno-aluno e 

aluno-professor interagem e aprendem entre si. 

Neste diálogo educomunicativo as tecnologias digitais de informação e 

comunicação são fundamentais e ultrapassam as fronteiras de tempo e espaço:  

estimulam a extensão das informações e as possibilidades de acessos (onde cabe ao 

professor o papel de mediador) e auxiliam seus alunos a interpretar, relacionar e 

contextualizar as informações disponíveis em rede.  

 

2.3 TDIC e Educação: caminhos possíveis 

 

A tecnologia está presente em nossa vida diária há muitas décadas. Um 

exemplo é o sistema bancário, cujas mudanças estão presentes desde meados dos 

anos 80 e perpassou por diversas áreas – como o comércio, as empresas, serviços e 

processos de produção. O principal efeito dessa presença tecnológica foi a passagem 

de determinadas atividades para os seus próprios usuários através de sistemas e 

equipamentos de automação.  

Dentro deste panorama a aprendizagem on-line tem influenciado cada vez mais 

o ensino, proporcionando novos modelos e designs de ensino e aprendizagem – cujo 

efeito foi trazer para a educação as inovações que têm transformado as demais áreas 

de atuação. Essas mudanças demandam pessoas dispostas a aprender e a se 

reinventar a cada dia. 

Essa pedagogia que visa a autonomia dos alunos não é uma inovação recente. 

Há estudos que fazem referência ao uso de tecnologias desde a década de 20, na 

França, com Freinet. Tais tecnologias trouxeram para a sala de aula recursos da área 

da comunicação como imprensa manual, gramofone, etc. Tinham como finalidade 

promover uma autoaprendizagem em uma concepção coletiva do processo educativo. 

 
Uma educação – seja ela presencial ou através da mídia – capaz de 
responder aos desafios formativos contemporâneos deverá ativar as 
potencialidades de autoaprendizagem e coaprendizagem que se 
encontram latentes em seus destinatários e estimular a gestão 
autônoma dos educandos em seu aprender a aprender, em seu 
próprio caminho para o conhecimento: a observação pessoal, a 
confrontação e o intercâmbio, o cotejo de alternativas, o raciocínio 
crítico, a elaboração criativa. Assim concebida, mais que de ensino a 
distância, seria apropriado falar de uma autoeducação orientada 
(KAPLUN, 2014, p. 67). 
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As tecnologias digitais começam a fazer parte das rotinas da escola por meio 

do ensino híbrido3. Fizeram um convite aos professores para uma mudança de 

mentalidade e procuraram valorizar os saberes dos alunos que, a partir do uso desta 

ferramenta, passam a ter uma participação mais ativa no processo de construção de 

seus saberes – o que requer mais autonomia e responsabilidade por parte dos alunos. 

 
O aspecto mais importante do ensino híbrido, que é o de promover a 
autonomia e a responsabilidade do aprendiz, de modo que ele tenha 
um contato mais profundo com o material de apoio e, em sala de aula, 
possa ser desafiado por um processo bem preparado que saiba criar 
condições para consolidar o processo de construção do conhecimento 
(VALENTE, 2015, p. 17). 

 

As possibilidades e os caminhos para a utilização das TDIC na educação são 

inúmeros. Por meio destas tecnologias professores e aprendizes criam novas 

possibilidades de comunicação e expressão – com uso de imagens, sons, animação 

e a combinação entre estas modalidades. Para isso os processos de ensino e 

aprendizagem devem incorporar cada vez mais o uso das TDIC, criando novas formas 

de aprender a expressar-se.   

Neste sentido, a contribuição de Henry Jenkins (2008) para a temática foi 

propor uma conceituação para definir as transformações tecnológicas, 

mercadológicas, culturais e sociais percebidas nos meios de comunicação – dentro 

do cenário atual que, consequentemente, impactam os processos educativos. Jenkis 

fundamenta seus estudos na relação entre três conceitos básicos: convergência dos 

meios de comunicação, cultura participativa e inteligência coletiva.   

 
Por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos 
suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos 
e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de 
comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 
experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma 
palavra que se consegue definir transformações tecnológicas, 
mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando 
e de que imaginam estar falando (JENKINS, 2008, p. 27). 

 

Para Jenkins (2008, p. 46) “a convergência representa uma mudança no modo 

como encaramos nossas relações com as mídias”. O autor menciona que estas 

                                            
3 Ensino híbrido é qualquer programa educacional formal no qual um estudante aprende, pelo menos 
em parte, por meio do ensino on-line, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o 
lugar, o caminho e/ou o ritmo. (HORN; STAKER, 2015, p. 34).  
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relações implicam de forma considerável no modo como aprendemos, trabalhamos e 

participamos na vida em sociedade. 

Desta forma é imperativo que o aluno seja acompanhado em seu processo de 

“navegação” e busca de informação, primando-se por uma educação centrada no 

aluno e que pode ser reforçada por uma aprendizagem baseada na competência – 

um elemento fundamental na aprendizagem centrada no estudante. 

 
[...] ou seja, a ideia de que os alunos devem demonstrar domínio de 
um determinado assunto – incluindo a posse, a aplicação ou a criação 
de conhecimento, de uma habilidade ou de uma disposição – antes de 
passar para o próximo. Os estudantes não seguem em frente a partir 
de um conceito com base no ritmo médio de classe ou dentro de uma 
quantidade de tempo preestabelecida, fixa. A aprendizagem baseada 
na competência implica aspectos de perseverança e determinação, 
porque os estudantes, a fim de progredir, têm de trabalhar nos 
problemas até que estes sejam resolvidos com sucesso; eles não 
podem simplesmente esperar até que a unidade termine (HORN; 
STAKER, 2015, p. 9). 

 

É neste sentido que o ensino híbrido surge como uma possibilidade, como um 

aliado na aprendizagem centrada no estudante – que somado à aprendizagem 

baseada na competência formam uma base sustentável para este tipo de 

aprendizagem.  

 
A tecnologia fornece aos estudantes uma forma simples de tomar 
diferentes caminhos para chegar a um destino comum. Ela pode 
liberar os professores para que se tornem planejadores, mentores, 
facilitadores, tutores, avaliadores e orientadores de ensino para 
chegar a cada estudante de maneiras antes impossíveis (HORN; 
STAKER, 2015, p. 10-11). 

 

É evidente que o simples fato de uma escola adotar o ensino on-line não é 

garantia de que esta possuirá um ensino personalizado ou baseado nas 

competências. No entanto, a integração do ensino on-line nas escolas contribui para 

o desenvolvimento de oportunidades que respeitem o tempo de aprendizagem de 

seus alunos ao oferecer recursos que os auxiliem neste processo. 

 
As modificações possibilitadas pelas tecnologias digitais requerem 
novas metodologias de ensino, as quais necessitam de novos 
suportes pedagógicos, transformando o papel do professor e dos 
estudantes e ressignificando o conceito de ensino e aprendizagem. 
Nesse sentido, o ensino on-line permite tal personalização, uma vez 
que pode ajudar a preencher lacunas no processo de aprendizagem 
(BACICH; TANZI NETO; TREVISAN, 2015, p. 51). 
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Sob este aspecto há que se considerar o conceito de competência que 

inicialmente era associado ao mundo do trabalho e dos negócios, mas gradativamente 

foi se incorporando ao mundo acadêmico e passou a ser um conceito central para as 

reformas educativas ocorridas em países da União Europeia. De acordo com Ferrés 

e Piscitelli (2015, p. 3) a “competência é geralmente entendida como uma combinação 

de conhecimentos, habilidades e atitudes consideradas necessárias para um contexto 

determinado”. Reforçam ainda que no “fenômeno da comunicação midiática, a 

linguagem, por exemplo, não pode ser entendida sem a tecnologia. Da mesma forma, 

nem ideologia ou estética podem ser compreendidas sem a linguagem” (FERRÉS; 

PISCITELLI, 2015, p. 4). 

Como exemplo de aprendizagens permeadas pelas tecnologias há o programa 

chamado “Educomunicação pelas Ondas do Rádio (Educom.radio)”, apresentado por 

Ismar de Oliveira no capítulo “Caminhos da educomunicação: utopias, confrontações, 

reconhecimento” do livro organizado por Roberto Aparici (OLIVEIRA, I., 2014). Esta 

proposta, realizada em escolas públicas de São Paulo com a finalidade de reduzir a 

violência, foi coordenada pelo Núcleo de Comunicação e Educação da USP no 

período de 2001 a 2014. O projeto consistia em práticas educativas compartilhadas 

por mediadores devidamente preparados, com diálogos compartilhados para escolha 

do tema e com a proposta de gestão democrática das tecnologias – em especial o 

rádio. Além de o objetivo inicial ser contemplado (controle da violência nas escolas), 

outras conquistas surgiram a partir deste projeto. 

 
[...] O entusiasmo foi tanto, que o poder público tomou duas iniciativas 
transcendentais: em primeiro lugar, transferiu a educomunicação da 
área dos projetos especiais (combate à violência) à área central do 
currículo (gestão de conhecimento); e em segundo lugar, aprovou uma 
lei que estabelece a educomunicação como prática no município (Lei 
Educom), independentemente das mudanças políticas periódicas. 
Atualmente, na terceira administração pública desde o início do 
programa, a educomunicação continua sendo tema de debate, de 
formação e de exercício educativo (OLIVEIRA, I., 2014, p. 158). 

 

Experiências educativas com o uso das tecnologias nos mostram o poder de 

atuação desta ferramenta – que veio para ficar e para romper com o modelo industrial 

de educação com o qual ainda nos deparamos nos currículos das escolas, sejam 

públicas ou particulares. 
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Não podemos ignorar que a atividade educativa é, antes de tudo, uma 
manifestação cultural e, portanto, constitui-se ao longo do tempo por 
meio de rupturas, mudanças e transformações sociais, políticas e 
econômicas. Além disso, ela está diretamente vinculada às tradições, 
aos valores, às ideias e aos costumes de um povo, em um 
determinado período histórico (SILVA; CAMARGO, 2015, p. 169). 

 

Outros exemplos de sucesso são observados em outros projetos em 

andamento que trazem uma proposta de atividade participativa, dialógica e que 

atendem aos anseios dos alunos. Tais alunos trazem consigo experiências diversas 

que contribuem de forma significativa na construção do seu saber, exercitando sua 

cidadania de forma crítica e ativa. 

Almeida (2013) apresenta em seu capítulo do livro “Cenários de inovação para 

educação na sociedade digital” que desde 2007 já vinha se desenvolvendo no Brasil 

o Programa Um Computador por Aluno (PROUCA).  Esta iniciativa, coordenada pelo 

Ministério da Educação, determinava que Estados e Municípios pudessem comprar 

equipamentos com recursos próprios ou com financiamento do BNDES, propiciando 

a todos os alunos e professores o acesso a um computador portátil – na proporção de 

1:1.  

A partir do final de 2009 o Ministério da Educação (MEC) implantou o Programa 

um computador por aluno (PROUCA) e adquiriu 150.000 computadores do tipo 

Classmate. Ao longo de 2010 esses equipamentos foram implantados em 300 escolas 

localizadas em todas as regiões do país. 

De acordo com dados do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – “o equipamento adquirido contém sistema operacional específico e 

características físicas que facilitam o uso e garantem a segurança dos estudantes e 

foi desenvolvido especialmente para uso no ambiente escolar” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2010). 

No estudo de Almeida (2013) são apontadas as mudanças evidenciadas nos 

tempos da aula, na gestão da sala de aula e da escola, na participação dos alunos e 

na presença dos pais, com o objetivo de gerar e socializar o uso do computador portátil 

nas escolas públicas. Para isso o programa contou com a parceria de Universidades, 

Estados e Municípios – com o intuito de desenvolver a inclusão digital. 

Neste sentido Valente e Martins (2011, p. 119) reforçam que:  

 
Os argumentos para o uso dos laptops na situação 1-1, em geral, 
versam sobre a melhora do desempenho do aluno nos assuntos 
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disciplinares, avaliada pelos testes nacionais ou internacionais, 
inclusão social de alunos de classes socioeconomicamente 
desfavorecidas e preparação para o mercado de trabalho. No entanto, 
os resultados que mais se sobressaem das experiências tratadas na 
literatura indicam que a maior parte dos projetos está em uma fase de 
adaptação ao uso da tecnologia (Penuel, 2006) e indicam que houve 
melhora substancial em alguns aspectos, porém nenhuma mudança 
significativa foi observada, principalmente nos resultados dos testes 
de avaliação sobre o desempenho do aluno nas disciplinas 
curriculares. 

 

A iniciativa do governo para implantação do PROUCA trouxe uma proposta 

inovadora no contexto educacional. Contudo, a simples inserção de tecnologia não se 

mostrou suficiente para atender a demanda da escola, pois há que se investir também 

na formação e na capacitação dos docentes e discentes para o seu uso. Conforme 

Pretto et al. (2012, p. 76): 

 
Os depoimentos de professores e gestores que atuam em escolas 
envolvidas no Programa evidenciam a falta de orientações sobre o que 
fazer com os computadores que chegam às escolas (como apresentá-
los e distribuí-los às crianças e suas famílias) assim como a falta de 
competências para o seu uso crítico, o que transcende as dimensões 
de acesso à máquina. 

 

Denota-se com isso que não basta inserir a tecnologia no âmbito escolar. É 

necessário criar caminhos para a sua efetiva implantação, superando o caráter 

instrumental através de uma política de formação que capacite seus usuários. Sob 

este aspecto Marco Silva salienta que:  

 
[...] o conceito mais amplo de inclusão digital não se contenta com a 
acepção mais usual apoiada meramente na distribuição da tecnologia: 
distribuir em massa o computador e o acesso à internet. [...] A inclusão 
meramente tecnológica não sustenta a cibercidadania. É preciso 
garantir a inclusão do sujeito como autor e coautor nos ambientes por 
onde ele transita de conexão em conexão. É preciso formá-lo para 
atuar na cibercidade ou nas redes sociais reconfiguradas pelas 
tecnologias digitais e pela internet [...] (SILVA, M., 2010, p. 141). 

 

A utilização do ensino híbrido em sala de aula também é um projeto bem-

sucedido, pois propicia uma reformulação metodológica ao oferecer atividades que 

envolvem toda a turma e permite organizar os alunos em agrupamentos dinâmicos –  

favorecendo, dessa forma, a individualização, a diferenciação e a personalização 

(CANATTÁ; AZEVEDO, 2016). 
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Canattá (2015) nos traz um relato de sua própria experiência docente, como 

professora de tecnologia educacional com ensino híbrido realizada em uma escola 

particular do município de São Paulo – juntamente com a Fundação Lemann e o 

Instituto Península e sob a observação da coordenação do Departamento de 

Tecnologia Educacional – através de uma oficina extracurricular com 25 alunos do 5º 

e 6º anos do ensino fundamental. 

Nesta experiência de sucesso a professora relata que havia sido escolhida uma 

oficina educomunicativa para experimentação do ensino híbrido (em parceria com a 

jornalista Bárbara Endo) na qual os alunos foram orientados a trabalhar (por meio da 

plataforma Moodle4) com as mais variadas mídias digitais e impressas (internet, redes 

sociais, fotografia, edição de vídeos e áudio, informativos, revistas, TV e rádio).  

Além deste projeto também foi implementada outra oficina no colégio em 

questão, a HisTec: gincana de história e tecnologia educacional, realizada com alunos 

de 7º ano do ensino fundamental. 

 
[...] a HisTec, gincana de história e tecnologia educacional, realizada 
em 20 de setembro de 2014. Alunos do 7º ano do ensino fundamental 
com o modelo de rotação por estações, responderam a questões 
sobre a história das Copas do Mundo em dinâmica de escolha 
aleatória de envelopes, cumpriram 12 tarefas (Os doze trabalhos de 
Hércules), responderam a um quiz publicado no ambiente Moodle 
sobre questões de conteúdo do 7º ano e fizeram, motivados pela 
competição, a doação de leite e achocolatados em pó, que foram 
destinados a 10 instituições carentes. A arrecadação de 2014 
ultrapassou a uma tonelada de produtos (CANATTÁ, 2015, p. 165). 

 

Podemos depreender destas experiências que os alunos participantes das 

oficinas, além de estarem no centro do processo pedagógico, eram coautores de seus 

saberes e tiveram uma melhor apreensão dos conteúdos – exercendo ainda o ato de 

oferecer alguma coisa a alguém em forma de doações. De acordo com Bacich, Tanzi 

Neto e Trevisani (2015) é importante que a construção do conhecimento ocorra de 

forma colaborativa e num processo de ensino e aprendizagem com foco no 

compartilhamento de experiências e na construção do conhecimento – onde a escola, 

em conjunto com seu sistema educativo, é uma instância de mediação entre a 

comunidade social e o desenvolvimento das novas gerações. 

                                            
4 Conforme Renato Sabbatini (2007), “o Moodle é uma plataforma de aprendizagem a distância 
baseada em software livre. É um acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
(ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a objetos).  
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Para concluir este tópico busco a fundamentação em Horn e Staker (2015, 

p.171) que afirmam: 

 
Ao longo do tempo, supomos que outras escolas se voltarão para o 
ensino on-line para fornecer conteúdo e instrução e, então, ajustarão 
seus processos de recrutamento, treinamento e avaliação dos 
professores para cultivar uma equipe que inclua muitos com uma 
responsabilidade de orientação acadêmica e menos que planejem 
aulas e deem palestras para uma classe inteira de forma pré-
formatada. 

 

Assim sendo, pode-se inferir que essas mudanças no processo educacional 

proporcionadas pelas tecnologias (por mais que pareçam naturais pelo uso cotidiano 

das TDIC) precisam ser fomentadas, mediadas, questionadas e, portanto, refletidas 

de forma crítica na prática docente – revelando-se benéficas para o processo de 

ensino-aprendizagem.  
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3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E FORMAÇÃO DOCENTE  

 

 

A ninguém se pode negar a oportunidade de aprender 
por ser pobre, estar isolado geograficamente, 
marginalizado, doente ou por qualquer outra  

circunstância que impeça seu acesso a alguma  
instituição de ensino. Esses são elementos  

que supõem o reconhecimento de uma  
liberdade para alguém decidir se  

quer ou não estudar. 
(Charles A. Wedemeyer, 1966)  

 

Neste capítulo procuro apresentar e discutir a implicação dos condicionantes 

para a relação pedagógica e para a construção do conhecimento na modalidade de 

ensino e aprendizagem a distância, trazendo um breve histórico e modelos da EaD e 

os aspectos primários e secundários que são intervenientes nessa relação. 

 
3.1 EaD: conceitos, regulamentos e evolução no cenário contemporâneo 

 

A história da educação a distância remonta a algumas civilizações antigas, 

quando as cartas eram utilizadas para a instrução e permitiam a comunicação – tais 

práticas encontravam-se presentes em civilizações como Grécia antiga, Suméria e 

Roma. 

No entanto, a EaD no modelo que hoje conhecemos – ou pelo menos próximo 

dele – teve início em meados do século XIX. Seu intuito era preparar, profissional e 

culturalmente, pessoas que por vários motivos – entre eles a falta de tempo ou as 

longas distâncias percorridas entre os locais de trabalho, a escola e as residências – 

não tinham condições de frequentar instituições formais de ensino em situações 

regulares. 

De acordo com Jacques Vigneron (2005, p. 56) a EaD – enquanto uma ação 

institucionalizada e direcionada para a educação – teve início na Europa em 1840 

através de cursos por correspondência dirigidos especialmente para agricultores e 

pecuaristas: 
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A aventura, contudo, começou em 1840 na Inglaterra, quando foi 
lançado o primeiro selo da história do correio, usando uma tarifa única 
para todo o território de sua Graciosa Majestade, a Rainha Vitória. 
Isaac Pitimann, o inventor da estenografia, aproveitou-se dessa nova 
facilidade para comercializar a sua invenção e criou o primeiro curso 
por correspondência. A primeira instituição que utilizou o ensino a 
distância, era alemã. O Instituto Toussaint e Langenseherdt (1856) 
dedicou-se ao ensino de línguas estrangeiras. Em 1873, em Boston, 
nos EUA, Anna Ticknor fundou a Sociedade de Apoio ao Ensino em 
Casa. No mesmo ano, a Universidade de Bloomington criou um 
departamento de curso por correspondência.   

 

A partir disso vários outros cursos por correspondências para ensino de artes, 

cultura geral, línguas e formação técnica surgiram em outros países da Europa 

(França e Alemanha), nos Estados Unidos (Boston, Chicago, Oxford) e Suécia. 

Com o final da Primeira Guerra Mundial e a crescente necessidade de atender 

a demanda social por educação – o que se intensificou, posteriormente, com a 

Segunda Guerra Mundial – a modalidade de educação a distância ampliou-se, 

aperfeiçoando os métodos e os formatos de forma mais abrangente. Esse fato 

também decorreu da expansão e do aperfeiçoamento de setores de comunicação – 

como os serviços de correio, meios de transporte e as tecnologias de comunicação e 

de informação. 

No Brasil uma das primeiras experiências com educação a distância surge por 

meio das ondas do rádio. Há registros que datam de 1923, conforme Kenski (2010, 

p.2) nos relata: 

 
Já em 1923, a Fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 
transmitia programas de literatura, radiotelegrafia e telefonia, línguas 
e outros. Desde então, entre os suportes mediáticos de comunicação, 
o rádio tem sido o veículo com maior tempo de uso para iniciativas em 
EAD no Brasil. Em 1939 criou-se o Instituto Rádio Monitor, preocupado 
em utilizar o rádio para ensinar. Em todas as últimas décadas muitas 
ações de ensino a distância utilizaram-se do rádio em diferenciados 
tipos de projetos, quase sempre governamentais. Destacam-se, entre 
eles, as escolas radiofônicas ou as tele-aulas dramatizadas do 
Movimento de Educação de Base – MEB (1956) e o Projeto Minerva, 
que transmitia cursos em cadeia nacional por emissoras de rádio 
(1970). 

 

Vale ressaltar que a EaD no Brasil não é um evento recente e não se 

estabeleceu inicialmente pela via impressa – sabe-se de sua existência desde 1941, 

com cursos criados com caráter supletivo e cursos profissionalizantes, oferecidos pelo 

Instituto Universal Brasileiro (empresa particular).  
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Nos anos 70 foram realizadas em território nacional, com programação cultural 

variada, inúmeras iniciativas de “tvs educativas” que abrangeram projetos de ensino 

a distância com objetivos diversos. Em 1996 surgiu o TV Escola, um projeto nacional 

orientado principalmente para a formação de professores – que também apoiou o 

trabalho docente através da disponibilização de vídeos educativos e programas 

televisivos. 

Desde a segunda metade da década de 1960 até meados de 1970, o país vivia 

a influência da ciência e da tecnologia com seu deslumbramento diante das 

possibilidades abertas a partir das novas tecnologias de comunicação que 

proporcionariam um desenvolvimento maior, ilimitado e solidário. Lobo Neto (2006, p. 

401) nos aponta este fascínio ao afirmar: 

 
[...] A verdade é que, mesmo no desencantamento do mundo, 
preserva-se o encanto da teimosa esperança. Falava-se na aldeia 
global. No campo da comunicação, o milagre da multiplicação e 
extensão do som pela radiodifusão, superador do deslumbramento 
com a multiplicação da palavra escrita pela imprensa, foi logo 
superado pela difusão integrada das imagens e sons. Os 
equipamentos viabilizadores dessas tecnologias, em desenfreada 
corrida, venciam os desafios de tempo e espaço. Tudo (as 
informações, as ideias, o verdadeiro, o falso, o ilusório, o real, o virtual, 
o fato e as versões do fato) passou a ser cada vez mais presente e 
vizinho para um número cada vez maior de pessoas. 

 

Denota-se com isso que a EaD sempre lançou mão dos recursos tecnológicos 

disponíveis em cada fase de sua existência para chegar a um número cada vez maior 

de pessoas, possibilitando a democratização do ensino em um território tão extenso e 

complexo como o do Brasil. Não se tratava apenas de um interesse em atingir um 

número cada vez maior de pessoas, mas visava primordialmente desenvolver uma 

melhor qualidade de ensino – com maior flexibilidade, liberdade e criticidade (NUNES, 

2009). 

Com o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 

9394/96), a modalidade de educação a distância sai da informalidade e passa a 

ocupar um novo patamar: o da democratização do ensino superior. Diante da 

possibilidade de abrangência em todo território nacional – através do uso 

predominante da tecnologia como instrumento de intermediação dos processos de 

ensino-aprendizagem – essa democratização do ensino superior se estabeleceria 

como mecanismo de promoção da igualdade social de acesso ao ensino através da 
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participação e da inclusão de alunos e por meio da diminuição das fronteiras físicas 

(BRASIL, 1996). 

 
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação 
de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades 
de ensino, e de educação continuada.  
§1º A educação a distância, organizada com abertura e regime 
especiais, será oferecida por instituições especificamente 
credenciadas pela União.  
§2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames 
e registro de diploma relativos a cursos de educação a distância.  
§3º As normas para a produção, controle e avaliação de programas de 
educação a distância e a autorização para sua implementação, 
caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 
cooperação e integração entre os diferentes sistemas.  
§4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que 
incluirá:  
I – custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens;  
II – concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;  
III – reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais. 

 

No entanto, o passo fundamental para a inserção da educação a distância no 

sistema educacional brasileiro se deu com Decreto nº 5.622 de dezembro de 2005, 

que regulamentou o Art. 80 da LDB 9394/96 através da Portaria nº 301/98. Por essa 

iniciativa o Ministério da Educação e Desporto estabeleceu os procedimentos para o 

credenciamento de instituições e a autorização de cursos a distância no nível de 

graduação (LOBO NETO, 2006).  

Em 2007, dada a necessidade de atualização do documento anterior, foram 

sugeridas mudanças nos Referenciais de Qualidade para Educação a Distância, 

inicialmente elaborada em 2003. Esses Referenciais de Qualidade – após mais de 

150 sugestões e críticas, quase todas incorporadas ao documento – circunscreveram-

se no ordenamento legal vigente e em complemento às determinações específicas da 

LDB 9394/96, do Decreto 9.057/2017 e da Portaria Normativa nº 11 de 20 de junho de 

2017. Embora publicados em 2007, os Referenciais são um documento que não 

possuem força de lei. Porém se trata de um referencial norteador, fundamental para 

subsidiar atos legais e específicos sobre a regulação, supervisão e avaliação da 

modalidade a distância. 

Nas Diretrizes e Normas Nacionais da Resolução nº 1, de 11 de março de 2016 

(em especial na parte que trata da oferta de Programas e Cursos de Educação 
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Superior na modalidade a distância) o Conselho Nacional de Educação (CNE) 

conceitua, no Art. 2º (BRASIL, 2016, p. 1): 

 
[...] a educação a distância é caracterizada como modalidade 
educacional na qual 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 pessoal 
qualificado, políticas de acesso, acompanhamento e avaliação 
compatíveis, entre outros, de modo que se propicie, ainda, maior 
articulação e efetiva interação e complementariedade entre 
presencialidade e a virtualidade “real”, o local e o global, a 
subjetividade e a participação democrática nos processos de ensino e 
aprendizagem em rede, envolvendo estudantes e profissionais da 
educação (professores, tutores e gestores), que desenvolvem 
atividades educativas em lugares e/ou tempos diversos. 

 

A partir de 25 de maio de 2017 um novo Decreto passou a regulamentar o art. 

80 da Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação a distância. 

O Decreto 9.057/2017 (BRASIL, 2017, p. 1) define em seu artigo 1º que:  

 
Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios 
e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, 
com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação 
compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por 
estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 
tempos diversos. 

 

De um modo geral, os cursos de Pedagogia na modalidade a distância vêm 

sendo cada vez mais ofertados pelas instituições de ensino superior e, 

consequentemente, mais procurados pelos alunos – seja pela facilidade que a EaD 

possibilita, seja pelo valor das mensalidades. Essa situação vem garantindo um 

número cada vez maior de alunos ingressantes no ensino superior. De acordo com 

Norinês Bahia (2015, p. 304), 

 
O Curso de Pedagogia a distância hoje, no Brasil, é um dos maiores 
em número de matriculados, juntamente com o Curso de 
Administração (ABED, 2010), o que significa uma acelerada e 
expressiva expansão, levando em consideração o pouco tempo que 
esta modalidade faz parte do nosso contexto educacional. [...] Não 
podemos deixar de considerar como aspecto positivo o acesso ao 
ensino superior, via educação a distância, de boa parte da população 
brasileira, antes  excluída deste nível de ensino – quer pela facilitação 
em termos do acesso em regiões que não possuíam Instituições  de 
ensino superior; quer pela facilitação em termos financeiros, 
considerando que um curso, quando na modalidade a distância, 
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normalmente custa a metade do valor do mesmo curso na modalidade 
presencial – e, sem dúvida, somente por estas razões, podemos 
entender o significativo número de matrículas nos cursos a distância. 

 

Vale também ressaltar – recorrendo novamente a Bahia (2015, p. 304) –  que 

na modalidade a distância o perfil dos alunos dos cursos de Pedagogia, de um modo 

geral,  

 
[...] tem se caracterizado por uma clientela com idade mais avançada 
(se comparada com a dos alunos do presencial), na faixa etária dos 
30 anos; com uma renda mensal baixa (em torno de 1 a 3 salários 
mínimos); predominantemente do sexo feminino, casadas, com filhos 
e que trabalham. Alguns estudos indicam que a escolha pela 
modalidade tem sempre como justificativa a comodidade em termos 
da conciliação entre estudo, trabalho e cuidados com a família, além 
do baixo custo das mensalidades.  

 

Dentro deste cenário nacional a educação a distância vem constituindo sua 

trajetória e o número de instituições que oferecem cursos a distância têm aumentado 

vertiginosamente. O Brasil contava em 2008 com 85 instituições credenciadas pelo 

Governo Federal para ministrar cursos de graduação e pós-graduação latu sensu que 

utilizavam a EaD em suas modalidades de ensino (ALVES, 2009). 

Informações mais recentes como as do Censo EAD Brasil 2016, realizado em 

2017 pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), nos traz dados que 

evidenciam uma maior adesão por partes das instituições de ensino ao modelo EaD, 

contando com 312 universidades participantes, conforme gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 – Número de Instituições que participaram do Censo EAD.BR 2016, por 
categoria administrativa 

 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (2017, p. 61) 

 

 Dentre as 312 instituições formadoras que contribuíram com suas respostas, 

houve a participação de todas as categorias administrativas: instituições públicas 

(federais, estaduais e municipais), instituições privadas (com e sem fins lucrativos), 

instituições do SNA (SESI, SEBRAE, SENAC, SENAI, etc.)5, organizações não 

governamentais (ONGs), terceiro setor e órgão públicos. 

Neste estudo houve a participação de instituições de ensino de todas as regiões 

do país, onde os dados revelaram que a EaD é um segmento bem distribuído pelo 

território nacional, conforme demonstrado no gráfico a seguir: 

  

                                            
5 Os serviços mencionados são: SESI - Serviço Social da Indústria; SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas; SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; SENAI - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial. São exemplos de serviços que compõe o SNA - Serviço Nacional de Aprendizagem. 
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Gráfico 2 – Localização das sedes das Instituições formadoras, por região (%) 

 

 Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (2017, p. 62) 

 

Dentre essas regiões, o Censo EAD.BR 2016 contabilizou ao menos um 

representante de cada unidade da federação, sendo que a concentração das sedes 

está nos estados de São Paulo (58), Paraná (33), Rio de Janeiro (31), Rio Grande do 

Sul (29) e Minas Gerais (27). Os dados comprovam a presença da EaD em todos os 

estados brasileiros, de acordo com o gráfico a seguir: 
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Gráfico 3 – Número de instituições formadoras participantes do Censo EAD.BR 
2016, por unidade da federação 

 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (2017, p. 63) 

 

Pode-se denotar que, comparativamente aos dados do ano de 2008 

apresentados por Alves (2009), os gráficos extraídos do Censo EAD Brasil 2016 

apresentam um novo cenário nacional. Nesse cenário pode-se observar a grande 

expansão da oferta da EaD pelas instituições de ensino em todo território nacional – 

portanto em espaço de tempo relativamente curto. Muitas dessas instituições 

possuem polos de apoio presencial em estados diferentes daqueles onde estão 

localizadas suas sedes, o que demonstra o quanto a modalidade de educação a 

distância lhes permite ampliar o seu alcance – possibilitando uma maior 

democratização do ensino. 

Com o aumento de números de vagas e acessos ao ensino superior e a 

expansão de oferta de cursos na modalidade a distância, a qualidade de ensino 
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assume posição central diante do impacto das tecnologias e dos novos paradigmas 

educacionais. Diante do movimento de democratização da informação e do 

conhecimento, a qualidade neste momento não pode ser dissociada da quantidade de 

ofertas e oportunidades para a formação profissional. A esse respeito Gadotti (2010, 

p. 7) nos alerta: 

 
Precisamos construir uma nova qualidade, como dizia o educador 
Paulo Freire (1921-1997), que consiga acolher a todos e a todas. 
Qualidade significa melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas. 
Na educação, a qualidade está ligada diretamente ao bem-viver de 
todas as nossas comunidades, a partir da comunidade escolar. A 
qualidade na educação não pode ser boa se a qualidade do professor, 
do aluno, da comunidade é ruim. Não podemos separar a qualidade 
da educação da qualidade como um todo, como se fosse possível ser 
de qualidade ao entrar na escola e piorar a qualidade ao sair dela. 

 

Para tanto, conforme Tarcia et al. (2016, p. 15-16), é imprescindível que o 

projeto político-pedagógico de um curso na modalidade a distância compreenda 

categorias que envolvam 

 
aspectos pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura conforme 
os seguintes tópicos: concepção de educação e currículo no processo 
de ensino e aprendizagem; sistemas de comunicação; material 
didático; avaliação; equipe multidisciplinar; infraestrutura de apoio; 
gestão acadêmico-administrativa; e sustentabilidade financeira [...]. É 
preciso vislumbrar a possibilidade de construção de critérios e 
diretrizes que considerem o caráter inovador e ativo da EAD frente aos 
avanços tecnológicos. O salto de qualidade diante desse desafio 
reside necessariamente no trabalho multiprofissional e de fato 
colaborativo.  

 

Diante desse cenário nacional sobre a expansão da EaD, evidencia-se a 

necessidade de se preparar o profissional para atuação nesta modalidade em virtude 

dos diferentes papéis presentes na formação e atuação docente, o que será discutido 

no próximo item deste capítulo.   

 

3.2 Formação docente na sociedade de informação e tecnologias 

 

O atual processo de ensino-aprendizagem está inserido em uma realidade em 

que vêm ocorrendo profundas transformações tecnológicas com impactos no tecido 

social: trata-se da chamada “sociedade da informação”, que se consolidou com o 
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advento da internet e das tecnologias digitais da informação e comunicação. Nessa 

nova sociedade os processos de aquisição do conhecimento assumem um papel de 

destaque e exigem dos envolvidos no ambiente escolar cada vez mais criatividade, 

criticidade e capacidade de pensar e agir – de aprender a aprender, de ter flexibilidade 

para trabalhar em grupo e de se conhecer como indivíduo. Outro ponto relevante está 

no ser e no estar da profissão docente, que “nos remetem a reflexões marcadas pelos 

processos formativos e pelas experiências profissionais, que se imbricam pelos 

caminhos da profissionalização e da profissionalidade docentes” (BAHIA, 2016, p. 37). 

No contexto de uma sociedade do conhecimento é necessário que a educação 

se utilize de uma abordagem na qual não seja ignorado o componente tecnológico, 

formando e capacitando profissionais para que favoreça a construção do 

conhecimento pelo aluno e para que haja o desenvolvimento de novas competências 

– e não a simples transmissão de conteúdos que Paulo Freire (1987) tanto 

questionava.  

Uma das funções da universidade deve ser a de preparar os futuros pedagogos 

para pensar, resolver problemas e responder rapidamente às mudanças contínuas.  

 
Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa 
a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 
mundo. Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que, na prática 
“bancária”, são possuídos pelo educador que os descreve ou os 
deposita nos educandos passivos (FREIRE, P. 1987, p. 96). 

 

Frente a esta situação o professor precisa orientar seus educandos sobre onde 

buscar informações e como utilizá-las – conduzindo a aprendizagem de seus alunos 

num processo de autoaprendizagem. Com base na proposição de Paulo Freire (1987) 

sobre o “aprender ao ensinar”, convém investigar sobre a curadoria de conteúdos 

como processo de socialização das aprendizagens – como indicam Lopes, Sommer e 

Schimidt (2014, p. 9-10)  

 
Eis aqui um elemento fundamental que revela a importância de se 
pensar a curadoria no contexto da educação on-line, pois pode vir a 
se constituir numa metodologia de ensino e de aprendizagem que se 
baseia na premissa do estabelecimento de redes de 
leitores/observadores/seguidores/visitantes para quem se deseja 
comunicar ou informar. Nesse sentido, para a prática da curadoria é 
imprescindível o reconhecimento da aprendizagem.  
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De acordo com Moran (2000, p. 138) “o papel do professor se amplia 

significativamente. Do informador, que dita conteúdo, se transforma em orientador de 

aprendizagem, em gerenciador de pesquisa e comunicação, dentro e fora da sala de 

aula”.  Moran (1999) ainda ressalta que cada vez menos a aquisição da informação 

dependerá do professor, pois o seu papel principal é auxiliar seus alunos em formação 

a interpretarem esses dados – a relacioná-los, a contextualizá-los. Para tanto, é 

imprescindível que o educador se mantenha atualizado quanto ao uso das 

ferramentas tecnológicas educacionais, pois o docente mais experiente nessas 

tecnologias pode “potencializar o desenvolvimento dos alunos e facilitar a resolução 

de problemas encontrados em sala de aula por meio das ferramentas metodológicas, 

onde se pode utilizar a tecnologia durante o processo de ensino e aprendizagem” 

(MARQUES e VITTI, 2016, p. 112). 

Com as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) abrem-se 

novas possibilidades à educação, exigindo uma nova postura – tanto do professor 

quanto do aluno. Introduzir novas tecnologias na escola exige uma mudança no 

processo de comunicação e de atuação, capacitando os alunos na busca da 

informação em diversas fontes e conscientizando-os da importância da tecnologia 

para o desenvolvimento social e cultural.  

Neste contexto Demo (2009) nos aponta que uma pedagogia tecnologicamente 

correta teria a pretensão de estabelecer uma cooperação com novas tecnologias 

marcada pela reciprocidade respeitosa e produtiva, capaz de cooperar no conceito da 

aprendizagem virtual. Essa forma de construir maneiras virtuais de aprender, 

associada à capacidade de cooperação, reforça a importância do curso de Pedagogia 

a distância para a formação docente como um dos caminhos para a inclusão digital 

dos estudantes.  

De acordo com as considerações já arroladas, “o professor deve intervir no 

processo que visa transformar informação em conhecimento, acessibilidade em 

inclusão social e é fundamental situar o aluno no centro do processo de ensino-

aprendizagem” (AZEVEDO, 2012a, p. 86). Nesse sentido, 

 
Os professores reaparecem, neste início do século XXI, como 
elementos insubstituíveis, não só na promoção das aprendizagens, 
mas também na construção de processos de inclusão que respondam 
aos desafios da diversidade e no desenvolvimento de métodos 
apropriados de utilização das novas tecnologias (NÓVOA, 2009, p. 
12). 
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Novas formas de aprender e novas competências são exigidas dos professores 

no cenário contemporâneo permeado pelas TDIC. Ou seja, novas formas de se 

realizar o trabalho docente onde a tecnologia é mediadora do processo ensino-

aprendizagem – formando-se continuamente o novo professor. E este, ao planejar sua 

prática pedagógica, deve partir da integração das tecnologias a um currículo capaz de 

possibilitar a reflexão sistemática acerca dos objetivos a serem alcançados e das 

técnicas que serão utilizadas e dos conteúdos escolhidos. Este “novo profissional da 

educação” deve ter claro, em sua prática, qual o significado da educação em sua 

forma mais abrangente. 

É nesse contexto Azevedo nos aponta que a educação a distância pode ser um 

fator importante para a socialização e democratização do saber, tendo como traço 

primordial a midiatização das relações entre professores e alunos, e sugerindo uma 

forma de educação baseada em uma proposta na qual o tempo e o espaço podem ser 

distintos.  

 
[...] o que se tem em termos de formação de profissionais para EAD é 
bastante heterogêneo; não há nenhum parâmetro de qualidade 
compartilhado que possa servir como orientador para quem deseja 
propor cursos na área e como parâmetro para a análise da qualidade 
do que se oferece. Desta forma, cada instituição propositora ocupa-se 
em defender a validade de sua própria proposta e o mercado ganha 
uma massa de “especialistas” de uma especialidade de contornos 
pouco claros para todos (AZEVEDO, 2012b, p. 4). 

 

A esse respeito Azevedo (2014) indica a importância de se pensar em uma 

formação permanente para os docentes que vise a capacitação e ampliação de seus 

conhecimentos no desenvolvimento de sua prática pedagógica. Neste contexto não 

basta ser um especialista em conteúdos, mas sim um parceiro que faz uso da 

tecnologia para realizar abordagens pedagógicas capazes de facilitar a aprendizagem 

dos alunos na construção dos seus saberes.  

Os cursos de Pedagogia a distância precisam levar em consideração a 

retomada da luta pela identidade do curso e, de acordo com Bahia (2012a), 

considerando o docente como um pesquisador que reflete sobre a teoria e a prática, 

sobre seus saberes pedagógicos e científicos e que compreenda de forma crítica e 

ampla o contexto educacional brasileiro. 
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Assim sendo, para que haja uma mudança significativa é preciso que a 

formação de professores esteja imbricada com a prática docente. Se estabelecemos 

que o professor precisa ser reflexivo e participativo, é indispensável uma maior 

profissionalização do docente em sua formação – profissionalização comprometida 

com a sociedade e com a perspectiva de mudança. 

 
[...] nossas propostas teóricas só fazem sentido se forem construídas 
dentro da profissão, se forem apropriadas a partir de uma reflexão dos 
professores sobre o seu próprio trabalho. Enquanto forem apenas 
injunções do exterior, serão bem pobres as mudanças que terão lugar 
no interior do campo profissional docente (NÓVOA, 2009, p. 18). 

 

Diante do exposto, o desafio não está apenas na necessidade de internalizar o 

trabalho docente buscando refletir sobre sua prática, mas em fazer do uso das 

tecnologias como processos do ensino que podem auxiliar na promoção de uma 

pedagogia mais reflexiva sobre os saberes docentes. Isso será discutido no próximo 

item deste capítulo. 

 

3.3 Relação de professores e alunos na era digital 

 

Na definição de Moore e Kearsley (2007) a educação a distância é “[...] o 

aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local de 

ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação 

por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas 

especiais” (MOORE E KEARSLEY, 2007 apud KONRATH; TAROUCO e BEHAR, 

2009, p. 1). 

Com a criação da Internet e a disseminação das tecnologias digitais de 

informação e comunicação, houve um crescente uso dos recursos de comunicação 

por meio da rede – de forma síncrona (tempo real) e assíncrona (tempo diferenciado). 

Com isso ocorreu também um aumento significativo do oferecimento de cursos de 

formação continuada de professores – tanto das universidades particulares quanto da 

públicas.  

A educação a distância é, portanto, uma forma de fazer educação. Como o 

fundamento da educação é integrar o projeto individual ao projeto coletivo, a educação 

a distância está conectada ao contexto histórico, político e social e possui uma 

natureza cultural que, por sua vez, está fortemente atrelada ao processo daquele que 
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se educa – e que necessariamente está em relação com o outro. Esta interação 

interpessoal é tão essencial à educação quanto o é para a prática social (LOBO NETO, 

2006). 

De acordo com Trindade (1992) a EaD é uma metodologia de ensino 

especialmente formulada para adultos aprendentes, “[...] baseada no postulado que, 

estando dadas sua motivação para adquirir conhecimento e qualificações e a 

disponibilidade de materiais apropriados para aprender, eles estão aptos a terem êxito 

em um modo de autoaprendizagem6” (TRINDADE, 1992, p. 52, apud BELLONI, 2015, 

p. 33).  

Apesar desta definição indicar que a disposição dos materiais de forma 

organizada garante a aprendizagem dos alunos adultos em um movimento de 

autoaprendizagem, deve-se ter o cuidado de não incorrer no erro de reproduzir velhos 

problemas do ensino tradicional em um ambiente tecnológico. Pode-se incorrer no 

risco alertado por Paulo Freire (1987, p. 80): “em lugar de comunicar-se, o educador 

faz ‘comunicados’ e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem 

pacientemente, memorizam e repetem”. 

Masetto (2009, p. 144-145) define mediação pedagógica como: 

 
[...] a atitude, o comportamento do professor que se coloca como um 
facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem que se 
apresenta com a disposição de uma ponte entre o aprendiz e sua 
aprendizagem – não numa ponte estática, mas uma ponte “rolante”, 
que ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus 
objetivos.  

 

Essas considerações nos remetem às reflexões de Paulo Freire (1987, p. 89) 

quanto à dialogicidade no processo de ensino aprendizagem (onde o aluno é coautor 

dos seus saberes), pois “o pensar do educador somente ganha autenticidade na 

autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados ambos pela realidade, 

portanto, na intercomunicação”.  

Segundo Ramal (2006), quando nos referimos à qualidade de um processo de 

EaD esta somente se confirma se “for coerente com os princípios dos mais novos 

paradigmas educacionais, superando as limitações das abordagens empiristas e 

reprodutivistas e propondo novos papéis ao estudante” (RAMAL, 2006, p. 190). 

                                            
6Autoaprendizagem: decorre do trabalho individual do estudante fora de uma sala de aula e da presença 
de um professor. Definição do autor (Trindade, [2001]).  
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É nesse sentido que Almeida (2006) nos alerta sobre os desafios da EaD, 

análogos aos desafios do sistema educacional em sua complexidade. Almeida 

também indica a necessidade de identificar e analisar sobre qual educação se 

pretende realizar: para quem será direcionada, com quem irá se desenvolver e com o 

quais tecnologias serão aplicadas. Isso não significa que a EaD se opõe à educação 

presencial, mas indica qual a necessidade de se estudar a relação do ponto de 

conexão entre a Ead e a educação presencial com as mudanças que interferem nos 

processos de ensino-aprendizagem quando se utiliza as TDIC.  

Sendo assim, a busca pela compreensão da complexidade da EaD implica no 

estabelecimento de uma relação mútua entre as abordagens que fundamentam tanto 

a educação presencial como a virtual. Lobo Neto (2006, p. 414) corrobora:   

 
Aprender e ensinar a distância, assim como presencialmente, implica 
intencionalizar a ação de apoio pedagógico, desenvolvendo ações 
capazes de efetivamente concretizar este apoio. É necessária portanto 
a redefinição profunda das relações didática, comunicacional e 
interativa, quando os modos de colher, armazenar, relacionar, 
direcionar, transmitir e utilizar a informação promovem uma renovação 
acelerada na geração e organização do conhecimento, em 
permanente reconstrução. 

 

Na modalidade a distância a ação de apoio pedagógico, ou seja, a 

mediatização, ocorre por meio da tecnologia, onde a interação entre professor e aluno 

é estabelecida de modo indireto e assíncrono – à distância e de forma não simultânea. 

Isso, de acordo com Belloni (2015), confere maior complexidade ao já complexo 

processo de ensino e aprendizagem na educação a distância. A autora ainda ressalta 

que os problemas gerados pela distância podem ser facilmente superados quando 

são adotados sistemas eficientes de comunicação pessoal (simultânea ou 

contemporizada) entre os estudantes, os tutores, os professores e entre os próprios 

alunos. 

Acerca deste assunto, Azevedo (2014, p. 3) corrobora: 

 
Nesse sentido, o professor entendido como mediador e organizador 
do processo de ensino-aprendizagem é constantemente desafiado 
assimilar inovações. Porém, a introdução das tecnologias da 
informação e da comunicação – TICs – não garante um ensino melhor, 
se não houver um projeto intencional e deliberado de mudanças, que 
incorpore ações estratégicas de planejamento, tanto administrativo 
quanto das práticas pedagógicas. 
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Masetto (2009, p. 146), em consonância com a autora, reforça que:  

 
A mediação pedagógica coloca em evidência o papel de sujeito do 
aprendiz e o fortalece como ator de atividades que lhe permitirão 
aprender e conseguir atingir seus objetivos; e dá um novo colorido ao 
papel do professor e aos novos materiais e elementos com que ele 
deverá trabalhar para crescer e se desenvolver.  

 

Evidencia-se, portanto, que a EaD está intrinsicamente ligada às TDIC. Por 

serem estas tecnologias dinâmicas e inovadoras, capazes de se transformar e de se 

modernizar de maneira acelerada, a tecnologia digital se apresenta como um 

fenômeno descontínuo que rompe com a narrativa contínua e sequenciada dos textos 

escritos (KENSKI, 2010). 

Formiga (2009, p. 39) alerta que, para se trabalhar com EaD, é necessário que 

os profissionais e atores sejam sensíveis e dispostos à inovação, pois atuam em uma 

área em que todo desfecho é transitório e onde a única certeza que se tem é a da 

mudança (trazida de vários países e que acabam por influenciar a atuação docente). 

O autor reforça ainda que: 

 
O profissional da EAD muito se assemelha ao conceito 
schumpeteriano de empresário inovador. Não há espaço para 
conservadores ou acomodados, exigem-se atividades ousadas e 
celeridade nas decisões, que obrigatoriamente envolvem riscos nas 
opções com as quais se defronta. Estar sempre de cabeça aberta às 
novidades e ser flexível para mudar a qualquer momento. Não é um 
território para dogmas ou verdades absolutas. 

 

Tanto a instituição de ensino quanto o docente precisam estar atentos às 

necessidades dos alunos, pois se suas necessidades e dúvidas não sejam sanadas 

poderão desencadear em desestímulo. Nessa situação é imperativo que haja um 

aprimoramento do sistema de ensino, preservando a qualidade e o acesso ao 

conhecimento. 

Valente (2003, p. 140) denomina esta ação de “estar junto virtual” do aluno por 

meio da tecnologia, que aproxima e estabelece relações de aprendizagem: 

 
As diferentes pedagogias adotadas em EAD podem variar em um 
contínuo, estando em um extremo a “broadcast”, que usa os meios 
tecnológicos para entregar a informação aos aprendizes. Neste caso, 
não há interação professor-aluno e tampouco entre os alunos. No 
outro extremo está o acompanhamento e assessoramento ao 
processo de construção de conhecimento mediada pela tecnologia, o 
que temos denominado de “estar junto virtual”. 
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Valente reforça que a interação via internet colabora na realização de ciclos de 

ações capazes de gerar nos alunos (protagonistas do seu processo formativo) 

conhecimentos sobre como desenvolver ações que os mantenham no processo de 

realização de atividades inovadoras, mas necessariamente assistidos pelo professor. 

Barbosa (2003, p. 113) ressalta outro aspecto, que é a importância de saber 

ouvir o aluno e estar atento ao que ele tem a dizer. É necessário respeitar as vivências 

do discente e possibilitar-lhe participação nos rumos da sua formação, afinal a 

aprendizagem é dele: 

 
Ouvir o aluno, reconhecer o seu olhar é conhecer o contexto, suas 
práticas, seu cotidiano, é estabelecer as bases para um diálogo que 
tem início com a busca de metodologias, sistemas, materiais e 
interação e que se estenderá ao longo do processo educacional 
desenvolvido com a perspectiva de superar de um lado a visão 
informacional e de outro a visão de isolamento em relação ao aluno. 
O que é significativo é a prática e a percepção dos alunos e as 
relações que estabelecem. 

 

Para isso o aluno precisa contar com metodologias adequadas e com um 

ambiente virtual de aprendizagem favorável para o desenvolvimento de sua 

autonomia no processo de ensino-aprendizagem, sem que isso signifique 

sobrecarrega de dúvidas o professor. É importante que as dificuldades do discente 

possam ser sanadas pelo processo de navegação no ambiente de aprendizagem – 

por isso a interação professor-aluno, aluno-aluno e aluno-conteúdo é tão fundamental.  

Azevedo (2013, p. 156) reforça que: 

 
O professor é mediador e coparticipante, assumindo funções de 
facilitador, problematizador, articulador e orientador da aprendizagem, 
de forma que o conteúdo seja construído na criação de redes de 
informação, o que incentiva a atividade do sujeito, a autoria e o 
desenvolvimento da autonomia em um processo de interação mútua. 

 

A autora ainda chama a atenção para os estudos de Pierre Lévy, que abordam 

a importância do papel do professor não mais como o único detentor do saber, mas 

como um provocador do aprender e do pensar: 

 
[...] torna-se um animador da inteligência coletiva dos grupos com os 
quais ele ocupa. Sua atividade estará centrada no acompanhamento 
e na gestão dos aprendizados: incitando à troca de saberes; mediação 
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relacional e simbólica, condução personalizada dos percursos de 
aprendizagem, etc. (LÉVY, 1999, p. 5 apud AZEVEDO, 2013, p. 157). 

 

A essência da discussão sobre a inserção das tecnologias digitais da 

informação e comunicação a serviço da educação não está nas tecnologias 

disponíveis, mas principalmente nas mudanças no processo educacional que podem 

ocorrer a partir destas. Trata-se de realmente colocar o aluno como centro de toda 

atividade, inclusive de forma a privilegiar a relação epistemológica (GUIMARÃES, 

2003). 

Diante do exposto é essencial pensar em novas formas de vivenciar a escola, 

trazendo conectividade, multidisciplinaridade e interatividade para que haja o 

desenvolvimento de práticas mais atrativas aos novos sujeitos – imersos num novo 

cenário de hiperconectividade. Pensar em uma escola conectada é pensar na criação 

de múltiplos espaços capazes de atrair estes jovens para escola. Nesse sentido é que 

Palloff e Pratt (2002, p. 27) indicam que 

 
Na arena on-line, o professor pode continuar a definir o conteúdo e a 
dirigi-lo. Contudo, há espaço para que os alunos explorem o conteúdo 
de forma colaborativa ou para que busquem seus interesses. Não há 
mais uma comunicação unidirecional do conhecimento vinda de um 
especialista em determinado assunto. [...] fundamentais aos 
processos de aprendizagem são as interações entre os próprios 
estudantes, as interações entre os professores e os estudantes e a 
colaboração na aprendizagem que resulta de tais interações.  

 

Para se obter bons resultados uma boa opção é a formação de comunidades 

de alunos. Nessas comunidades os conhecimentos podem fluir e criar conjuntamente 

significados, onde o “aprender é um processo ativo, do qual tanto o professor quanto 

o aluno devem participar para que ele tenha sucesso” (PALLOFF; PRATT, 2002, p. 

28).    

As comunidades de aprendizagem estabelecidas por meio da educação a 

distância tomam novas proporções – consequentemente devem ser estimuladas e 

desenvolvidas a fim de serem um veículo ativo e dinâmico na educação. Nelas os 

alunos podem interagir (com outros alunos e com o professor) para a construção do 

conhecimento através do ambiente virtual de aprendizagem. Ao professor cabe o 

papel de mediador, de facilitador do processo de aprendizagem, promovendo o 

desenvolvimento do pensamento crítico e participativo e tendo em vista que o 

processo educacional está centrado no aluno. 
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Após as reflexões sobre a presença das tecnologias digitais da informação e 

comunicação na sociedade contemporânea e, consequentemente, sobre sua 

influência no âmbito escolar (onde papéis dos atores devem ser repensados), o 

capítulo seguinte voltará o olhar para a investigação necessária à verificação da 

hipótese considerada nesse trabalho. 
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4 INVESTIGANDO A FORMAÇÃO: ABORDAGEM HERMENÊUTICO-

FENOMENOLÓGICA 

 

 

Aprendemos sobre educação pensando sobre a vida, e  
pensamos sobre a vida pensando em Educação.  

 (CLANDININ e CONNELLY) 
 

 

4.1 Orientações Metodológicas 

 

Neste capítulo aborda-se a metodologia de pesquisa narrativa, cuja proposta é 

dar voz aos estudantes concluintes e egressos de um curso de Pedagogia EaD 

participantes desta pesquisa. Esses estudantes, ao narrarem suas experiências 

vividas e contadas, refletem e expressam suas práticas docentes em relação ao uso 

das tecnologias em sala de aula. É nesse contexto que se adota a conceituação da 

narrativa como “uma forma de compreender a experiência. É um tipo de colaboração 

entre pesquisador e participantes, ao longo de um tempo, em um lugar ou série de 

lugares, e interação com milieus7” (CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 51). 

É dessa forma que as experiências vividas e contadas pelos envolvidos na 

pesquisa propiciaram envolvimento e colaboração entre os participantes. “Experiência 

acontece narrativamente. Pesquisa narrativa é uma forma de experiência narrativa. 

Portanto, experiência educacional deve ser estudada narrativamente” (CLANDININ; 

CONNELLY, 2015, p. 49). 

É nesse sentido que Clandinin e Connelly (2015, p. 48) articulam o “fenômeno” 

da narrativa como um tipo de método que pretendem privilegiar: o “método narrativo”: 

 
Para cientistas sociais, e consequentemente para nós, experiência é 
uma palavra-chave. Educação e estudos em Educação são formas de 
experiência. Para nós, narrativa é o melhor modo de representar e 
entender a experiência. Experiência é o que estudamos, e estudamos 
a experiência de forma narrativa porque o pensamento narrativo é uma 
forma-chave de experiência e um modo-chave de escrever e pensar 
sobre ela. Cabe dizer que o método narrativo é uma parte ou aspecto 
do fenômeno narrativo. Assim dizemos que o método narrativo é o 

                                            
7 Do francês: meio. Disponível em: <http://dicionario.reverso.net/frances-portugues/milieu>. Acesso em: 
12 set. 2017.  

http://dicionario.reverso.net/frances-portugues/milieu
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fenômeno e também o método das ciências sociais (CLANDININ; 
CONNELLY, 2015, p. 48). 

 

Se o mundo é percebido de forma narrativa, a proposta dessa pesquisa é refleti-

lo narrativamente – com seus tempos e espaços históricos. O problema de pesquisa 

apresentado nessa dissertação busca averiguar as percepções que emergem quando 

os estudantes concluintes e egressos de um curso de Pedagogia EaD, em seus 

processos de ensino-aprendizagem, refletem sobre o seu processo formativo e a 

presença das tecnologias digitais de informação e comunicação em seus processos 

de ensino-aprendizagem. Essa relação entre processo e vivência possibilita articular 

a investigação “[...] como uma tentativa de pensar sobre continuidade e o todo de uma 

experiência de vida individual” (CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 48). 

Procura-se ainda mostrar a importância da experiência tal como ela é proposta 

por Passeggi (2011, p. 152), que se baseia na capacidade humana de aprender a 

partir das próprias experiências – que “é compreender-se como um si transformado 

[...], como um si mesmo refletido, mediante a narrativa autobiográfica” (grifos da 

autora).  

A autora ainda reforça que narrar sobre suas experiências na perspectiva de 

reflexividade autobiográfica pode propiciar, para quem narra, a possibilidade de 

vislumbrar novas experiências. Daí pode-se “acatar a ideia da experiência em 

formação no seu duplo sentido: o de prática formadora e o de reelaboração 

permanente” (PASSEGGI, 2011, p. 155). No entanto Azevedo (2015, p. 31) pondera 

que a “experiência vivida e transmitida pelo narrador nos sensibiliza, nos alcança, nos 

traz significados que atribuímos à experiência, assimilando-a de acordo com a nossa 

própria vivência”. 

Nesta perspectiva, Ferrarotti (2010) nos esclarece que a história individual está 

presente na história social e a autobiografia se torna um elemento de união entre 

ambas histórias que se complementam – ou seja, a vida individual é o espelho da vida 

social.  

 
Uma antropologia social que considera todo o homem como a síntese 
individualizada e ativa de uma sociedade, elimina a distinção do geral 
e do particular num indivíduo. Se nós somos, se todo o indivíduo é a 
reapropriação singular do universal social e histórico que o rodeia, 
podemos conhecer o social a partir da especificidade irredutível de 
uma práxis individual (FERRAROTTI, 2010, p. 47, grifos do autor). 
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O sujeito é parte de um todo e o todo está na parte – ao que Josso (2010) 

classifica como a existencialidade singular-plural deste universo. “É por isso que a 

questão da identidade reflete sempre uma dimensão subjacente a categorias 

sociológicas em favor de uma antropologia fundamental que observa, apresenta, 

narra: a existencialidade singular-plural” (JOSSO, 2010, p. 66 – grifos da autora). 

Esta singularidade – propiciada pela pesquisa autobiográfica a que se reporta 

Josso (2010) – é também apoiada por Delory-Momberger (2012, p. 524), que observa 

que não se trata de uma singularidade individual e solitária, mas sim de “uma 

singularidade que é atravessada, informada pelo social, no sentido em que o social 

lhe dá seu quadro e seus materiais” (grifos da autora). 

Delory-Momberger (2012, p. 524) ainda reforça que em uma pesquisa 

biográfica a postura específica “é a de mostrar como a inscrição forçosamente singular 

da experiência individual em um tempo biográfico se situa na origem de uma 

percepção e de uma elaboração peculiar dos espaços da vida social” (grifos da 

autora). 

É nesse movimento dialético que, de acordo com Josso (2010), nos tornamos 

seres humanos, capazes de sermos criativos, responsáveis e originais e ao mesmo 

tempo. Além disso é partilhado um destino comum, uma vez que pertencemos a uma 

comunidade. A autora ressalta ainda que “é nessa polaridade que vivemos 

plenamente a nossa humanidade, nas suas dimensões individuais e coletivas” 

(JOSSO, 2010, p. 55).  

Por fim, com base nas reflexões teóricas propiciadas pelos autores que 

acabamos de abordar, consideramos que, independentemente da quantidade de 

participantes envolvidos, o estudo é relevante, uma vez que cada indivíduo é um ser 

singular-plural. 

 

4.2 Contexto 

 

A pesquisa proposta nesta dissertação foi realizada em um curso de Pedagogia 

a distância de uma universidade particular do Grande ABC, que em 2006 passou a 

oferecer cursos de graduação na modalidade a distância. Esse curso de Pedagogia 

EaD é semestral e tem a duração de 4 anos. 

No modelo adotado pela instituição pesquisada para a modalidade a distância 

os alunos participam semanalmente de um encontro presencial no polo, onde ocorre 
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a transmissão da teleaula ao vivo e a aula-atividade – que somadas totalizam 3 horas 

e 20 minutos.  

Esta teleaula ocorre nos estúdios da sede com auxílio de recursos audiovisuais 

e é ministrada pelo professor temático responsável pelo conteúdo da aula. Neste dia 

a interação entre alunos e professores é em tempo real, via internet, e conta com o 

apoio de professores-auxiliares no estúdio e dos monitores nos polos via chat do 

moodle.  

No momento da teleaula as dúvidas dos alunos são recebidas pelo professor 

auxiliar, que as edita para serem encaminhadas ao professor-temático. Desse modo 

o professor temático pode sanar as dúvidas dos alunos ao vivo, estabelecendo uma 

integração com os alunos nos diferentes estados do país – o que caracteriza o modelo 

de teleaula conforme nos apresenta Moran8 (2009b).  

Como o curso é oferecido na modalidade a distância os alunos têm à disposição 

um Ambiente Virtual de Aprendizagem9 (AVA), ou seja, uma sala de aula virtual onde 

tiram suas dúvidas por meio de mensagem e têm contato com todas as informações 

do curso. No AVA os alunos também acessam o planejamento semanal, intitulado 

Leitura @tiva, que equivale a uma carga horária de 16 horas e 40 minutos no decorrer 

da semana e no qual devem realizar as atividades teórico-práticas propostas. Neste 

ambiente os alunos podem acessar também as aulas ministradas anteriormente, 

podendo estudar e rever os conteúdos.   

Semanalmente os alunos participam de uma discussão no fórum do 

AVA/Moodle, que precede ou antecede a teleaula – em virtude da disponibilidade do 

estúdio em alguns meses as aulas são ministradas no primeiro horário, e em outros 

no segundo horário –, tudo orientado por um cronograma de teleaulas disponível no 

Moodle. Nesse fórum – onde são postadas as reflexões dos grupos a partir de uma 

provocação/reflexão proposta pelo professor temático durante as Aulas-Atividade que 

são um momento de reflexão e interação entre os alunos – o professor temático faz a 

                                            
8 Moran (2009b, p. 3) define o modelo de teleaula como a reunião de “alunos em salas e um professor 
transmite uma ou duas aulas por semana, ao vivo. Os alunos enviam perguntas e o professor responde 
a algumas que considera mais importantes.”  
9 De acordo com Almeida (2003) ambientes virtuais de aprendizagem são destinados ao suporte de 
atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação, no tempo, ritmo de trabalho e 
espaço em que cada participante se localiza, e permitem a integração de múltiplas mídias, linguagens 
e recursos, apresentando informações de forma previamente organizada, a fim de desenvolver 
interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista 
atingir determinados objetivos. 
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mediação, interagindo com os grupos e intervindo, quando necessário, acerca dos 

conteúdos ministrados na teleaula.  

Cabe aqui completar essa contextualização com minha própria experiência 

pessoal na formação de docentes por meio da EaD. Em 2010 iniciei na instituição 

como professora-auxiliar, realizando a mediação pedagógica de alunos iniciantes do 

curso de Pedagogia EaD. Foi nesse cenário que as relações entre professora e alunos 

se estabeleceram e se fortaleceram – por meio de mensagens, num “estar junto 

virtual” (VALENTE, 2010). Essa convivência fez emergir inquietações acerca da 

compreensão sobre o fato de o Pedagogo ser formado na modalidade a distância – 

onde a tecnologia permeia todo processo formativo – fez desse professor um usuário 

das tecnologias em suas práticas docentes.  

 

4.3 Participantes da pesquisa 

 

As participantes desta pesquisa são sete estudantes – concluintes e egressas 

– do curso de Pedagogia EaD, as quais são ou foram alunas da instituição pesquisada.  

Como requisito para a participação desta pesquisa as estudantes (ou ex-

estudantes) precisariam estar atuando na Educação Infantil ou Ensino Fundamental. 

A seleção dos possíveis participantes da pesquisa ocorreu no segundo 

semestre de 2016 com a aplicação de um questionário online (Apêndice C), onde 

participaram vinte e sete estudantes (entre concluintes e egressos) para a verificação 

do requisito básico da pesquisa, conforme os gráficos a seguir. 
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Gráfico 4 – Gênero dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: A autora (2017) 

 

Evidencia-se neste gráfico que a maioria dos estudantes que responderam ao 

questionário são do sexo feminino (88%). Quanto a femininização da docência, vários 

estudos apontam a presença dominante da mulher no magistério desde o final do 

século XIX, quando:   

 
[...] as mulheres começaram a ser recrutadas para o magistério das 
primeiras letras. A própria escolarização de nível médio da mulher se 
deu pela expansão dos cursos de formação para o magistério, 
permeados pela representação do ofício docente como prorrogação 
das atividades maternas e pela naturalização da escolha feminina pela 
educação” (GATTI, 2011, p. 75).  
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Gráfico 5 – Faixa etária dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: A autora (2017) 

 

Com relação à faixa etária dos participantes, a maior concentração de 

respondentes (42%) está entre 36 a 45 anos. A esse respeito Gatti (2011, p. 74) 

aponta em seus estudos que “os alunos do curso de Pedagogia são também mais 

numerosos nas faixas etárias dos mais velhos, no intervalo de 30 a 39 anos ou acima 

de 40 anos”. 
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Gráfico 6 – Cidades/Estados em que atuam os participantes da pesquisa 

 

Fonte: A autora (2017) 

 

Em relação às Cidades/Estados brasileiros em que atuam os participantes do 

referido questionário, 100% são provenientes do Estado de São Paulo – em que pese 

serem de diferentes cidades.  
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Gráfico 7 – Áreas de docência dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: A autora (2017) 

 

Com relação às áreas da docência que lecionam os participantes, a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental destacam-se como as maiores áreas de atuação dos 

docentes – 40% e 30%, respectivamente.   

Uma vez realizada a seleção, em meados de 2017, estabeleci contato 

telefônico com as estudantes concluintes e egressas para esclarecer o intuito da 

pesquisa e averiguar a possibilidade de participação das mesmas.  Feito este primeiro 

contato, onde sete participantes concordaram em compartilhar suas experiências, 

ficou combinado que faríamos as entrevistas por meio do aplicativo móvel WhatsApp 

devido à distância geográfica. Com a concordância das participantes as entrevistas 

foram agendadas para início em abril, estendendo-se até maio de 2017. 

A Participante 1 é aluna egressa e atua como Coordenadora de uma creche 

conveniada do município de Guarulhos – desde dezembro de 2016. 

A Participante 2 é aluna concluinte, leciona há mais de vinte anos e atualmente 

está trabalhando em uma instituição filantrópica do município de Guarulhos como 

professora volante na educação infantil. 

A Participante 3 é aluna egressa e trabalha como docente no Ensino 

Fundamental há cinco anos na prefeitura de Caieiras. 
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A Participante 4 é aluna concluinte e trabalha como auxiliar de 

desenvolvimento infantil há mais de 13 anos na prefeitura de Mauá. 

A Participante 5 formou-se em 2009 – segunda turma formada pelo curso de 

Pedagogia EaD da instituição – e atua desde 2010 na prefeitura de Mauá; teve 

experiência docente na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Atualmente é 

Vice-Diretora da escola onde trabalha. 

A Participante 6 formou-se em 2011 e atua desde 2012 na Educação Infantil 

(pela Prefeitura de São Paulo) e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), no município 

de São Bernardo do Campo (desde 2016). 

A Participante 7 é aluna egressa do polo Macaé e atua no SESI desde 2015 – 

incialmente como professora de Educação Infantil e recentemente passou por um 

processo seletivo e está atuando como Pedagoga nesta Instituição; também acumula 

o cargo de Coordenação do Polo de Apoio Presencial da cidade de Macaé na 

Universidade em que se formou.    

Todas as participantes concordaram em participar da entrevista mediante o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), aprovado pelo Comitê de 

Ética da Universidade Metodista de São Paulo – documento onde foram apresentados 

os objetivos da pesquisa e os esclarecimentos de que a mesma não envolveria 

nenhum tipo de custo – sendo que suas identidades e as das instituições citadas 

durante a conversa seriam resguardadas, bem como teriam o direito de declinar da 

participação quando bem aprouvessem. As conversas tiveram duração em média 30 

minutos, excetuando-se uma que teve duração de 59 minutos. As entrevistas 

transcritas na íntegra encontram-se no Apêndice F. 

 

4.4 A AHF e as Unidades de Significados 

 

Após as experiências narradas pelas alunas concluintes e egressas 

participantes desta pesquisa, encontro a fundamentação teórica na abordagem 

hermenêutico-fenomenológica que busca descrever e interpretar fenômenos a partir 

de um interesse investigativo baseado nas experiências vividas e narradas com o 

intuito de averiguar sua essência por meio da identificação de temas. 

Nas palavras de Maximina Freire (2010, p. 19) a Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica (AHF) 
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[...] contempla um interesse de pesquisa que é, essencialmente, 
baseado em experiências vividas, pois concordo com McCoy (1993:4) 
quando afirma que “o mundo não é fundamentalmente o que se pensa 
sobre ele, mas o que nele se vive”. Seguindo a mesma linha de 
pensamento, Dilthey (1985) e van Manen (1990:36) concluem que 
experiências vividas possuem qualidades que percebemos quando 
nos engajamos em atividades de retrospecção, uma vez que “o mundo 
é primeiramente concebido pela participação e, depois, pela reflexão” 
(McCoy, 1993:4). Minha identificação com tais percepções filosóficas 
me conduz à definição de uma abordagem de pesquisa, ao mesmo 
tempo, hermenêutica e fenomenológica, voltada a descrições 
retrospectivas e a interpretações de experiências de vida. 

 

A autora baseia-se em Van Manen (1990, p. 180-181 apud FREIRE, M., 2012, 

p. 188) que corrobora: 

 
A fenomenologia-hermenêutica procura atender a ambos os termos 
que a compõem: ela é uma metodologia descritiva (fenomenológica), 
porque quer dar conta de como as coisa aparecem, ela quer deixar 
que as coisas falem por si mesmas; ela é uma metodologia 
interpretativa (hermenêutica), porque clama não existir algo como 
fenômenos não interpretáveis. A contradição implícita pode ser 
resolvida se reconhecermos que o “fatos” (fenomenológicos) da 
experiência vivida são sempre significativamente 
(hermeneuticamente) experienciados. Além disso, mesmo os “fatos” 
da experiência vivida precisam ser capturados por meio da linguagem 
(o texto da ciência humana), e isso é, inevitavelmente, um processo 
interpretativo. 

 

Assim sendo a denominação da abordagem hermenêutico-fenomenológica é 

grafada, conforme sugere Maximina Freire (2012), com junção através de hífen, pois 

de acordo com a autora isto lhe confere o seu caráter indissociável. Esse aspecto 

também legitima e confere à investigação um olhar humanizado, onde os sujeitos da 

pesquisa integram-se à mesma como sujeitos históricos e capazes de interpretar os 

fatos ocorridos na medida em que narram suas experiências. Outra característica 

dessa abordagem é possibilitar uma participação ativa e reflexiva do pesquisador 

como articulador e participante da pesquisa, sempre em busca de uma compreensão 

aprofundada do fenômeno apresentado e contribuindo para possíveis interpretações 

e construções de significados. 

Nesse processo, a conversa hermenêutica (FREIRE, M., 2012) configurou-se 

como instrumento de registros textuais das narrativas no processo investigativo. Foi 

possível apreender a singularidade e a experiência trazidas nas falas das 
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participantes, ao que Delory-Momberger (2012, p. 524) classifica como sendo a 

finalidade da entrevista em uma pesquisa biográfica. 

 
O objetivo da pesquisa biográfica é explorar os processos de gênese 
e de devir dos indivíduos no seio do espaço social, de mostrar como 
eles dão forma a suas experiências, como fazem significar as 
situações e os acontecimentos de sua existência. 

 

De acordo com Maximina Freire (2012) a conversa hermenêutica – como 

instrumento de investigação – é estabelecida por meio de diálogo entre pesquisador 

e pesquisado, diferentemente do que ocorre numa entrevista, quando o pesquisado 

fornece informações de que o pesquisador necessita. Neste diálogo proposto pela 

abordagem hermenêutico-fenomenológica 

 
ambos se engajam, genuinamente, na negociação mútua e na 
construção conjunta de significados. [...] se diferencia de uma 
entrevista [...]. Na conversa hermenêutica, ao contrário, ambos se 
tornam investigadores de algo que sinceramente, procuram 
compreender e, para tanto, expõem, discutem e refletem a cerca de 
suas visões individuais, argumentando sobre pontos e contrapontos, 
e envolvendo-se num círculo hermenêutico (Heidegger, 2006) de 
interpretação e reinterpretação que expande o entendimento inicial 
(FREIRE, M., 2012, p. 191). 

 

As conversas hermenêuticas registradas por meio de áudio serviram de bases 

geradoras para textualização, que é a transcrição literal de todos os textos e que 

permite a captura das experiências vividas pelas participantes através das 

informações fornecidas. Este registro escrito de manifestação dos fenômenos da 

experiência narrada torna-se um recurso de mediação “entre o momento em que elas 

foram compartilhadas, o momento em que foram registradas e os muitos momentos 

em que foram lidas e relidas, interpretadas e reinterpretadas [...] em função do 

interesse em desvendar um fenômeno” (FREIRE, M., 2012, p. 187). 

Partindo-se dessa textualização seguiu-se a etapa seguinte, correspondente 

ao processo de tematização: identificação das unidades de significado, refinamento, 

ressignificação (FREIRE, M., 2012, p. 193). Essa tematização emergiu das leituras e 

releituras do material resultante do registro das experiências vividas, revelando o 

fenômeno investigado e conferindo-lhe identidade – ultrapassando, portanto, a mera 

intenção de fazer emergir os temas hermenêutico-fenomenológicos.  
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O que se busca com o processo de tematização é a compreensão da essência 

do texto a partir da sua abordagem, estabelecendo-se cruzamentos até a emersão 

dos temas por meio de um movimento circular. Através do círculo de validação é 

possível reproduzir o “caminho da compreensão, como o entende a hermenêutica e 

como expresso por Heidegger (2006), quando utiliza o termo círculo hermenêutico” 

(FREIRE, M., 2012, p. 193). 

Os temas, menores unidades da textualização, são substantivos extraídos da 

leitura e releitura dos textos (por meio do refinamento e ressignificação). Busca-se 

através dos temas interpretar os fenômenos, que se configuram como “constructos 

que compõem a essência de um fenômeno da experiência humana e que, portanto, 

lhe conferem identidade” (FREIRE, M., 2012, p. 189).  

No processo de refinamento e ressignificação destacam-se as unidades de 

significado a partir do cruzamento das informações e do estabelecimento das 

primeiras articulações entre elas. Obtém-se assim as abstrações, que vão sendo 

nomeadas por meio de substantivos, que por sua vez nomeiam o fenômeno que traz 

em si a ideia da essência do tema hermenêutico-fenomenológico – gerando assim o 

ciclo de validação (van Manen, 1990).  

A seguir apresento o quadro da Rotina de organização e interpretação do 

fenômeno partindo dos estudos de Maximina Freire (2010): 
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Figura 2 – Rotinas de organização e interpretação 

 

Fonte: FREIRE, M. 2010, p. 25. 

 

Na figura a seguir, fundamentada em M. Freire (2010), elucido a identificação 

das primeiras unidades de significado que emergiram dos registros textuais das 

narrativas das alunas. Selecionei um trecho da narrativa vivida e experienciada pela 

Participante 3, conforme segue: 
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Figura 3 – Exemplo de rotina de organização e interpretação 

  

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de FREIRE, M. (2010) 

 

O trecho destacado na narrativa da participante 3 foi trazido integralmente na 

coluna de textualização. Conforme descrição no quadro de rotina de organização e 

interpretação, e após várias leituras e releituras para proceder o refinamento e a 

ressignificação, emergiu o tema USO, seus subtemas, sub-subtemas e sub-

subsubtemas.  

Assim se procedeu sucessivamente com as narrativas das demais participantes 

que, a partir do “mergulho interpretativo” (Freire, M., 2012), revelaram-se os demais 

temas hermenêutico-fenomenológicos, a saber: USO, CONHECIMENTO, 

MEDIAÇÃO e PESQUISA.   
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4.4.1 Uso 

 

O tema10 USO permeia as experiências vividas pelas participantes e relaciona-

se às necessidades de utilização dos recursos (subtema) e aos desafios (subtema) 

pedagógicos e tecnológicos de formação e prática docente.  

Percebo nos excertos destacados para representação deste tema que a 

tecnologia se tornou um desafio que permeou toda trajetória formativa destas 

participantes, possibilitando a aquisição do domínio (sub-subtema) que culminou no 

alcance da autonomia (sub-subsubtema) necessária para a prática.  

Para Azevedo (2015, p. 58) “o desafio está em compartilhar coletivamente 

descobertas e aprendizados, boas práticas, rupturas de barreiras das individualidades 

numa ação colaborativa que favoreça a multiplicação de ideias, de conhecimentos e 

de diferentes culturas”. O que se confirma nas palavras da participante 3 quando 

afirma: 

 
[...] para mim foi muito bom porque foi uma forma de voltar a estudar 
já enfrentando essa nova tecnologia. Estudar usando computador, 
usando algumas ferramentas ali que eu não tinha hábito. Então foi um 
desafio muito grande, mas foi enriquecedor.  [...] Foi enriquecedor 
porque fui obrigada a aprender a lidar com a internet, com esse mundo 
tecnológico, para enviar os trabalhos [...]. (participante 3)  

 

Azevedo (2015, p. 15) salienta ainda que:  

 
[...] mais do que fazer a apropriação das tecnologias digitais é preciso 
superar as limitações de toda prática tecnicista/positivista em que 
fomos formados, quer no âmbito da educação básica quer no da 
formação inicial em nível superior. Também percebo que trabalhar na 
docência na atualidade exige do professor certos saberes e um saber-
fazer que é novo, ou ao menos que necessita ser renovado, 
resignificado, a partir do emprego das tecnologias da informação e 
comunicação.  

 

É nesse contexto que o aluno em formação adquire a autonomia e se apropria 

dos recursos que tem a seu dispor para alcançar novas compreensões, conforme 

expresso nos trechos que emergiram das narrativas da participante 5. 

 

                                            
10 A título de elucidação utilizarei CAIXA ALTA (letras maiúsculas) para determinar os substantivos que 
identificam os temas; negrito para subtemas; itálico e negrito para sub-subtemas e apenas itálico 
para os sub-subsubtemas.  
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[...] eu, por exemplo, eu nunca tinha tido computador na minha casa e 
tive que comprar um, não sabia mexer naquele bicho. [...] a gente ia 
pesquisar, mas a gente que ia atrás, então exigia muito do aluno. 
Então eu vejo que o ensino a distância é para aquele aluno que quer 
aprender de verdade.  
 
[...] além do meu conhecimento com a minha formação acadêmica, eu 
tive que ter conhecimento com relação ao outro item que é a 
informática, mexia com o computador, programas. [...] para esse lado 
tecnológico, mais da informática, como uma necessidade que eu tive 
mesmo. Porque ou eu aprendia ou não conseguia resolver. 

 

Fica evidente nos excertos acima a necessidade sentida pela participante de 

se ter e se desenvolver a autonomia em seu processo de aprendizagem. Esta 

autonomia apresenta-se como um requisito básico através da reflexão da participante 

sobre sua trajetória formativa, permeada pelas tecnologias digitais da informação e 

comunicação. A esse respeito encontro respaldo em Masetto (2009, p. 141): 

 
O aluno, num processo de aprendizagem, assume papel de aprendiz 
ativo e participante (não mais passivo e repetidor), de sujeito de ações 
que levam a aprender e a mudar seu comportamento. Essas ações, 
ele as realiza sozinho (auto-aprendizagem), com o professor e com os 
seus colegas (interaprendizagem). Busca-se uma mudança de 
mentalidade e de atitude por parte do aluno[...]. 

 

Sobre este aspecto encontro amparo também em Kenski (2005, p. 73) quando 

afirma que: 

 
É preciso que os alunos ganhem autonomia em relação às suas 
próprias aprendizagens, que consigam administrar os seus tempos de 
estudo, que saibam selecionar os conteúdos que mais lhe interessam, 
que participem das atividades, independente do horário ou local em 
que estejam.  

 

As narrativas das alunas evidenciam que a apropriação das TDIC, além de 

possibilitar-lhes a autonomia, constituem também um aspecto inclusivo, trazendo-as 

para uma realidade nova – uma realidade de pertencimento social. A tecnologia, de 

acordo com Guimarães (2003, p. 60), é um “caminho na busca pelo conhecimento, é 

uma parte importante presente na sociedade e que interage com outros fatores”.  

Nessa perspectiva dois dos objetivos específicos são elucidados: as narrativas 

comprovam as relações possíveis entre educação e tecnologia e seus 

desdobramentos na prática pedagógica, bem como descrevem o contexto da EaD no 

cenário de intensa presença das TDIC na sociedade. 
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Chamo a atenção para o trecho a seguir, pois nele constatei que, apesar de 

todos os recursos disponíveis, se o docente não tiver cuidado, reflexão e criticidade 

em suas escolhas, passa a ser um mero reprodutor de conteúdos, sem o olhar de 

curador que deveria ter desenvolvido no decorrer de sua formação – ou seja, utilizando 

a internet apenas como um repositório de materiais: 

 
Então assim, a internet para mim, a tecnologia é o meu instrumento de 
trabalho. Então eu entro lá, eu pego atividade, tem muita atividade 
legal, muita coisa legal, muita coisa diferente. Eu entro em blog, sabe 
esses blogs de escola chique, particular, eu adoro esses blogs, eu 
entro lá e fico mexendo, fuçando, e pego as mesmas atividades e 
aplico para as crianças. Quer dizer, graças a uma tecnologia, o que 
uma criança de um colégio particular faz, então as crianças lá da 
creche também fazem porque eu uso essa ferramenta, eu entro no 
blog e fico pesquisando, principalmente para o berçário porque é muito 
pouca atividade que se posta para eles. (participante 1) 

 

Evidencio nesta narrativa interpretada – em respondência a uma das questões 

da pesquisa – que a formação na EaD, para esta participante, não trouxe contribuições 

para o uso consciente e reflexivo das tecnologias e das linguagens de comunicação. 

Essa perspectiva pode ser elucidada com o pensamento de Pretto e Pinto (2006, p. 

23): 

 
[...] não podemos nos contentar com simples apropriações dessas 
tecnologias, como se elas fossem, por si sós, capazes de reverter 
situações. É por isso que precisamos enxergar que, com essas 
potencialidades, pululam elementos que, longe de serem unificadores, 
constituem-se em diferenciadores dos seres e de suas culturas, 
passando a polos geradores de novas articulações.  

 

Acerca disso Paulo Freire (1996, p. 15), em seu Livro Pedagogia da Autonomia, 

adverte que ensinar exige criticidade: 

 
A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade 
ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a 
ser curiosidade, se criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se então, 
permito-me repetir, curiosidade epistemológica, metodicamente 
“rigorizando-se” na sua aproximação ao objeto, conota seus achados 
de maior exatidão. Na verdade, a curiosidade ingênua que, 
“desarmada”, está associada ao saber do senso comum, é a mesma 
curiosidade que, criticizando-se, aproximando-se de forma cada vez 
mais metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, se torna 
curiosidade epistemológica. Muda de qualidade mas não de essência. 
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Sob este aspecto esperava-se que, ao final do curso de Pedagogia EaD, os 

docentes tivessem desenvolvido a curiosidade epistemológica citada por Freire (1996) 

– que faz do professor um pesquisador crítico e reflexivo, capaz de superar o senso 

comum e tornar seus aprendizes igualmente críticos e reflexivos.  

Desta forma os recursos tecnológicos não se restringem apenas à reprodução 

de atividades que serão realizadas em sala de aula – há que se questionar de forma 

reflexiva quanto a pertinência ou não das informações disponíveis.  

Azevedo (2015, p. 22) assevera que  

 
O aluno não pode continuar fazendo com as TDIC o que fazia em seu 
caderno ou no quadro negro, pois as possibilidades de inovação com 
uso de TDIC passam por uma nova visão metodológica diferenciada 
que deve contemplar a produção, a pesquisa, as atividades 
colaborativas, o debate de ideias, a criação e cocriação, a autoria e 
coautoria, os protagonismos. 

 

Refletir sobre as informações disponíveis não é tarefa simples e requer uma 

(re)significação da função do professor. Tal função se amplia significativamente “do 

informador, que dita conteúdo, se transforma em orientador de aprendizagem, em 

gerenciador de pesquisa e comunicação, dentro e fora da sala de aula” (MORAN, 

2000, p. 2). 

 
Hoje eu não tenho mais dúvida, uma coisa que aprendi desde a época 
da faculdade, como colocar um arquivo coletivo no google para todos 
terem acesso, se eu tiver dúvida eu coloco lá no youtube. A gente cria 
autonomia de saber pesquisar, de correr atrás para poder encontrar 
aquela resposta. [...] E fazer a faculdade a distância foi muito 
importante nesse sentido, de abrir minha visão para essas 
ferramentas, não só com as crianças. (participante 7) 

 

Este excerto traz a confirmação do objetivo geral desta pesquisa, uma vez que 

enfatiza que o fato do Pedagogo ser formado na modalidade a distância, onde a 

tecnologia permeia todo processo formativo, fez desse professor um usuário das 

tecnologias em suas práticas.   

A organização do curso com os recursos disponíveis no ambiente virtual de 

aprendizagem também emergiu nas narrativas: “[...] Foi um curso muito bom, bem 

estruturado, e me ajudou bastante a ter essa autonomia mesmo, me ajudou bastante 

o curso de EAD” (participante 5).  
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A esse respeito Azevedo (2013, p. 168) nos esclarece que “os AVAs devem 

estar bem configurados, de acordo com o interesse e objetivos pedagógicos propostos 

nas matrizes curriculares e por todos os envolvidos”.  

É neste momento que exploro a interpretação do sub-subtema linguagem na 

narrativa da participante 2: “[...] nós temos que ler mais, procurar mais os textos que 

colocam para poder fazer o trabalho. [...] Tem que aprender e ler [...] você tem que ler 

tudo que manda nas leituras, aí você aprende bastante”.  

Cabe, portanto, refletir que “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 (AZEVEDO, 2013, p. 167)”. 

A linguagem aqui configura-se como hipermodalidade linguística e cultural, 

possibilitada pelas TDIC na educação e que revela sua importância no contexto de 

ensino-aprendizagem. Quando nos referimos a linguagem na educação a distância é 

preciso considerar toda estrutura que a aporta – ou seja: os textos, os vídeos, as 

imagens e os sons em um ambiente virtual de aprendizagem. 

Para Bakhtin (1988, p. 31) o conceito de linguagem referencia a necessidade 

de compreendermos os espaços enquanto compostos de signos e ideologias:  

 
Toda linguagem é um produto ideológico que faz parte de uma 
realidade (natural ou social) como todo corpo físico, instrumento de 
produção ou produto de consumo; mas ao contrário destes, ele 
também reflete e refrata uma outra realidade, que lhe é exterior. Tudo 
que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de 
si mesmo, em outros termos tudo que é ideológico é um signo. Sem 
signos não existe ideologia. 

 

Portanto, toda linguagem é cultural e constituída socialmente – ou seja, possui 

origem na sociedade. Paulo Freire (1996, p. 32), no livro Pedagogia da Autonomia, 

discorre sobre a importância do educador saber “ler” o mundo ao seu redor, e 

questiona: “como alfabetizar sem conhecimentos precisos sobre a aquisição da 

linguagem, sobre a linguagem e ideologia, sobre técnicas e métodos do ensino da 

leitura e da escrita?”. Nesse sentido é indispensável que a linguagem tecnológica 

também seja “lida” e apreendida. Isso vale especialmente ao se tratar de um curso na 

modalidade a distância. 

Outro aspecto que corrobora com o problema da pesquisa – e que se manifesta 

nas narrativas das alunas – são as percepções que emergem das estudantes sobre 

sua trajetória formativa e que contribuem para a apreensão de novos saberes. Essas 
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percepções também ajudam a evidenciar outro objetivo específico demonstrado nas 

narrativas interpretadas: a existência de relações possíveis entre tecnologia e 

educação e seus desdobramentos na prática pedagógica.   

Retomo aqui as discussões do capítulo 2 referentes à importância das literacias 

digitais como proposta de abordagem para o uso das TDIC na educação. Evidencia-

se que “as literacias surgem para compreender o que é necessário para além da 

aquisição de leitura e escrita e como um campo emergente e já possuidor de grande 

diversidade de terminologias e abordagens” (PASSARELLI, 2013, p. 4).  

A internet é um recurso valioso para a educação, pois se constitui de múltiplas 

linguagens. Ao se apropriarem destas linguagens as participantes da pesquisa 

demonstram, através de seus relatos, a superação de desafios e a aquisição de novos 

conhecimentos, tornando-se protagonistas de sua formação. 

Os subtemas hermenêutico-fenomenológicos emergiram das narrativas a partir 

do tema USO, como se nota na síntese da interpretação, de acordo com a figura 

apresentada a seguir: 

   

Figura 4 – Tema USO e seus subtemas hermenêutico-fenomenológicos 

 

 

 Fonte: A autora 
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4.4.2 Percurso 

 

O tema PERCURSO, presente no processo formativo e profissional, emergiu 

dos registros textuais a partir das narrativas das estudantes egressas e concluintes 

como uma percepção do profissional docente – e que reconhece ser imperioso que 

haja a busca (subtema) pela formação e capacitação (sub-subtemas).  

Para interpretar os desafios que envolvem o subtema formação trago os 

excertos da participante 7: “[...] E fazer a faculdade a distância foi muito importante 

nesse sentido, de abrir minha visão para essas ferramentas, não só com as crianças. 

[...] O professor, na escola em que trabalho, precisa ter esse domínio de tecnologia, 

porque tudo nosso é com recurso tecnológico”. 

Essa postura retoma o objetivo geral da pesquisa, uma vez que é possível 

arguir que o fato de o Pedagogo ser formado na modalidade a distância, onde a 

tecnologia permeia todo processo formativo, fez desse professor um usuário das 

tecnologias em suas práticas.  

A formação revela os sub-subsubtemas insegurança, gerada pelo desafio 

inicial de retomar os estudos na modalidade a distância e seguido pelo sentimento de 

realização pessoal, na medida em que vão adquirindo domínio dos recursos 

tecnológicos e vão se apropriando dos conteúdos e instrumentos de desenvolvimento 

da aprendizagem presentes no curso de Pedagogia EaD.  

Apresento a seguir alguns excertos selecionados e que representam estes sub-

subtemas: 

 
Então ai quando eu conheci a Universidade, eu fui lá e conheci o polo 
e comecei. [...] No primeiro semestre foi com muito medo porque eu 
não sabia mexer muito, eu tinha medo, mas ai eu tive apoio, o pessoal 
foi me ensinando a mexer no Moodle. Acho que foi o primeiro site 
assim, o primeiro foi o facebook e o segundo foi o Moodle que eu vi na 
internet. (participante 1)  
 
E assim é assustador depois de um período longo você voltar a 
estudar e enfrentar a moçada na faculdade. Ai tinha o polo Perus 
próximo à minha casa e acabei sendo motivada por algumas pessoas 
conhecidas, que me falaram que já tinham pessoas de uma certa idade 
no polo e isso me animou mais, de enfrentar a faculdade e ir com o 
pessoal mais disposto ali mais focado ali, não que a molecada não 
seja. (participante 3) 
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Esta insegurança inicial é compreensível, uma vez que as estudantes ainda 

não se apropriaram desta nova forma de aprender a aprender com o uso da tecnologia 

– especialmente quando chegam à universidade. Contudo, a partir da interação e da 

mediação pedagógica, passam a ter o domínio desta nova linguagem e sentem-se 

mais confiantes.  

Demo (2009) reforça que uma pedagogia tecnologicamente correta teria que 

estabelecer com as novas tecnologias uma cooperação marcada pela reciprocidade 

respeitosa e produtiva, capaz de cooperar no conceito da aprendizagem virtual de 

forma a construir maneiras virtuais de aprender – ou seja, de construir novos saberes. 

Sobre este aspecto Lobo Neto (2006, p. 413) corrobora: 

 
A educação a distância só tem sentido quando se realiza com 
ampliação das possibilidades de acesso à educação, apresentando-
se como uma alternativa de democratização da educação e do 
conhecimento. Uma característica, portanto, desafiadora de quaisquer 
limitações à sua utilização. Mas também – e sobretudo – como um 
compromisso a ser cumprido com diligente fidelidade.  

 

Os excertos a seguir denotam que as participantes passam da insegurança 

inicial à realização pessoal quando se apropriam desta linguagem, tornando sua 

aprendizagem significativa e resultando em seu aprimoramento profissional. 

 
Me ajudou muito. Se não fosse o EAD e a tecnologia talvez eu não 
teria conseguido fazer essa faculdade. [...] O EAD ele deu bastante 
oportunidade para as pessoas se formarem.  (participante 2)   
 
Era Coordenadora. Ai pensei comigo agora chegou a minha vez, vou 
atrás do meu sonho. Comecei a fazer Pedagogia, apaixonada, me 
encontrando em tudo, falei gente é o que eu gosto mesmo. Porque fiz 
gestão, gosto de gestão, mas a Pedagogia me realiza.  (participante 
7) 

 

Como salienta Moran (1999, p. 1):  

 
Aprender depende também do aluno, de que ele esteja pronto, 
maduro, para incorporar a real significação que essa informação tem 
para ele, para incorporá-la vivencialmente, emocionalmente. 
Enquanto a informação não fizer parte do contexto pessoal - intelectual 
e emocional - não se tornará verdadeiramente significativa, não será 
aprendida verdadeiramente. 

 

Masetto (2009, p. 146) reforça que o papel de sujeito do aprendiz “o fortalece 

como ator de atividades que lhe permitirão aprender e conseguir atingir seus objetivos; 
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e dá um novo colorido ao papel do professor e aos novos materiais e elementos com 

que ele deverá trabalhar para crescer e se desenvolver”.  

Esse aluno, que é também professor, passa a perceber que sua formação está 

sempre por “fazer-se”, pois compreende a necessidade contínua do aprimoramento e, 

consequentemente, da capacitação (sub-subtema) profissional para suas práticas 

docentes. Conforme relatos extraídos das interpretações dos registros textuais: 

 
[...] passei no concurso em Ribeirão, só que não pude assumir porque 
eu não tinha terminado ainda. Mas assim, foi excelente porque o 
currículo da universidade é muito rico.  [...] Eu só não assumi porque 
não terminei, não estava com o diploma na mão. [...] A classificação 
foi em nono lugar. (participante 3) 
 
Mas ai conversando com as pessoas que têm formação, acabaram me 
convencendo da importância que era de estar fazendo mesmo 
Pedagogia.  [...] Tenho amigas que já estão formadas, tem pós e 
continuam fazendo outras e mais outras e assim vai.  (participante 4) 
 
Procurei ver novos cursos, pós-graduação também, psicopedagogia, 
especialização em Educação Infantil, educação inclusiva eu também 
fiz. Ai fiz alguns cursos de extensão lá na área de gestão também. Fui 
me preparando, não é. Agora quero fazer o mestrado, mas vou com 
calma.  (participante 5) 
 
[...] estou até fazendo um curso de pós-graduação agora. 
(participante 6) 

 

A interpretação destes excertos evidencia de forma positiva o problema da 

pesquisa: quais percepções emergem a partir das narrativas dos estudantes 

concluintes e egressos sobre sua prática docente quando estes refletem sobre sua 

trajetória formativa permeada pelas tecnologias digitais de informação e comunicação 

em seus processos de ensino-aprendizagem.  

Os trechos transcritos acima reforçam a necessidade de aprimoramento da 

formação dessas participantes – necessidade percebida por elas mesmas – e que 

promova uma reflexão sobre sua prática capaz de despertar o desejo premente por 

uma formação que seja continuada.  

Essa consideração também encontra respaldo em Masetto (2009, p.148) ao 

afirmar que:  

 
O fato de o aprendiz entrar em contato com sua realidade profissional 
é altamente motivador para sua aprendizagem. Ajuda-o a dar 
significado para as teorias e os conceito que deve aprender e integrá-
los ao seu mundo intelectual; a levantar questões e elaborar perguntas 
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reais que têm a ver com seu trabalho. [...] Essas situações obrigam-no 
a pesquisar e estudar para responder a esses desafios, colaboram no 
desenvolvimento de sua responsabilidade diante do trabalho e do 
estudo. 

 

Os subtemas hermenêutico-fenomenológicos que emergiram a partir do tema 

PERCURSO, são os apresentados na síntese de interpretação, conforme a figura que 

segue: 

  

Figura 5 – Tema PERCURSO e seus subtemas hermenêutico-fenomenológicos 

 

 

 

Fonte: A autora 

 

4.4.3 Mediação 

 

Para as participantes desta pesquisa a experiência formativa em um curso a 

distância permeado pela tecnologia também se constituiu de MEDIAÇÃO – outro tema 

surgido a partir dos registros textuais. 

O uso da tecnologia enquanto linguagem deve promover a MEDIAÇÃO 

necessária na construção de saberes, tanto para as alunas no processo formativo 

quanto no exercício da docência (subtema) – conforme observa-se nos trechos a 

seguir: 

 
No meu caso eu não cresci com a tecnologia, então é difícil para eles 
entenderem que na minha formação não tinha internet.  Então eu que 
preciso cada vez mais conhecer essa tecnologia para poder usar 
dentro da sala de aula a favor da educação. [...] A gente precisa estar 
envolvida com a tecnologia para realmente direcionar, auxiliá-los 
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nessa formação nessa construção do conhecimento, não só dentro da 
escola, mas fora também. (participante 3) 
 
Então entendo que a tecnologia é uma ferramenta que vem só para 
acrescentar se souber ser usada. E isso com o curso ele me deu esse 
suporte nesse sentido, porque com as minhas pesquisas eu tive que 
fazer muito isso, sites da educação, entrar em vários sites muitas 
pesquisas eu tive que fazer, buscar muito e ai pude levar isso para a 
sala de aula também. (participante 5) 
 
Olha o uso da tecnologia eu acho que ajudou mais com os adultos. 
Porque com as crianças a questão da tecnologia é mais para pesquisa 
mesmo que eu faço, os projetos que eu posso trabalhar com eles. Com 
os adultos como eles têm aula de inclusão digital então a gente 
consegue trabalhar isso efetivamente, a questão da tecnologia, de 
usar a informática, usar as ferramentas digitais. A questão da prática 
está sendo boa com eles, da tecnologia. (participante 6) 
 
O meu primeiro projeto foi “Conto e Reconto que Gera Encontro”. [...] 
E eu fiz um reconto com eles da história de João e Maria às avessas, 
eu já até pensei de escrever e fazer tipo um livro com essa história.  
(participante 7) 

 

Os excertos acima demonstram as conquistas e os desafios relacionados ao 

subtema docência, que a partir da interpretação dos registros textuais desmembrou-

se em dois sub-subtemas que são a competência e as habilidades adquiridas no 

exercício da prática pedagógica.  

Nóvoa (2009, p. 30) reforça que “o trabalho do professor consiste na construção 

de práticas docentes que conduzam os alunos à aprendizagem”. A esse respeito o 

autor ainda reforça que “nossas propostas teóricas só fazem sentido se forem 

construídas dentro da profissão, se forem apropriadas a partir de uma reflexão dos 

professores sobre o seu próprio trabalho” (NÓVOA, 2009, p. 18).  

Essas reflexões sobre a prática docente emergem nas narrativas das alunas a 

partir das competências e das habilidades desenvolvidas no próprio exercício da 

docência, que não existe sem a discência (subtema). 

Em respondência às questões de pesquisa trago os relatos da participante 7, 

nos quais se pode inferir como os estudantes concluintes e egressos fazem uso da 

tecnologia em sala de aula.   

 
[...] nós temos a vantagem de ter uma sala multimídia, a minha sala 
tem lousa digital, tem computador à minha disposição, caixa de som. 
Então eu trabalho bastante com a lousa digital porque as crianças se 
amarram.   
Então sempre na semana, uma ou duas vezes eu utilizo um recurso 
tecnológico para dar um reforço naquilo que estou fazendo entendeu? 
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Para ficar uma coisa mais lúdica, e a lousa também utilizo muito, eles 
gostam de ir lá e ficar passando o dedinho.  Eles adoram. 

 

As narrativas acerca do subtema discência versam sobre outro assunto que 

se destacou como sub-subtema, que é o letramento – conforme apontado pela 

participante 3: “Na produção de texto é muito rico. Às vezes a criança não consegue 

fazer o registro, a escrita está um pouco comprometida, mas você vê que no net ele 

desenvolve bastante, é bem interessante”. 

O letramento pode ser verificado também no trecho a seguir em que a 

participante 4 relata sua experiência com os alunos da Educação Infantil.  

 
Então na escola tem uma sala de computador com alguns vídeos lá, 
só que eles são muito pequenos. Então a gente leva eles mais para 
conhecer, pôr o dedinho no teclado e vai sair a letrinha. [...] os nossos 
pequenininhos é mais assim, é conhecer, é mais a letrinha mesmo, a 
letrinha do nome, a gente utiliza mais nesse sentido. (participante 4)  

 

Apreende-se por letramento o “estado ou condição de quem não apenas sabe 

ler e escrever, mas cultiva e exerce práticas sociais que usam a escrita” (SOARES, 

2001, p.47). O letramento está intimamente ligado à alfabetização como “ação de 

ensinar a ler e a escrever” (SOARES, 2001, p.47). São, portanto, processos distintos, 

mas que se complementam, caminham juntos e contribuem para que haja novas e 

significativas aprendizagens (sub-subsubtema).   

Com a evolução social e com as inovações tecnológicas, passou-se a exigir 

dos indivíduos novos meios de utilização da leitura e da escrita. É desse modo que o 

termo letramento surge como uma forma de conceituar essas novas práticas – como 

nos afirma Magda Soares:  

 
Esse novo fenômeno só ganha visibilidade depois que é minimamente 
resolvido o problema do analfabetismo e que o desenvolvimento 
social, cultural, econômico e político traz novas, intensas e variadas 
práticas de leitura e de escrita, fazendo emergirem novas 
necessidades, além de novas alternativas de lazer. Aflorando o novo 
fenômeno, foi preciso dar um nome a ele: quando uma nova palavra 
surge na língua, é que um novo fenômeno surgiu e teve de ser 
nomeado. Por isso, e para nomear esse novo fenômeno, surgiu a 
palavra letramento (SOARES, 2001, p. 46). 

 

A partir do sub-subtema letramento foram desvelados os sub-subsubtemas 

confiança e aprendizagens. Compreendo que a confiança surge no momento em que 

o docente – e mais amplamente, a escola – demonstra respeito aos saberes dos 
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alunos. Ocorrerão, assim, aprendizagens significativas e contextualizadas. Paulo 

Freire (1996, p.15) já nos alertava sobre essa questão:  

 
Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais 
amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os saberes com 
que os educandos, sobretudo os da classes populares, chegam a ela 
– saberes socialmente construídos na prática comunitária – mas 
também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com 
os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o 
ensino dos conteúdos. 

 

Ainda nesta perspectiva revela-se, no próximo fragmento de texto que esse 

aluno já é um usuário das tecnologias fora do ambiente escolar e ao perceber no 

professor um parceiro na construção dos saberes, o aluno irá sentir-se ainda mais 

confiante para desenvolver a construção do conhecimento. 

 
Então muita coisa na parte tecnológica que a criança vê só na base de 
lazer mesmo, de entretenimento, então eu mostrei para eles que 
também servia para aprender e outras coisas. [...] eu estava com uma 
turma que estava com dificuldade de aprendizagem, então tinha que 
desenvolver e alfabetizá-los. E assim, nada melhor do que ensinar 
uma criança do que através de uma brincadeira. Então a gente 
conseguia pesquisar jogos educativos, inclusive nos nossos 
computadores já tinham jogos instalados, jogos educativos que a 
gente podia trabalhar com eles. Então eles iam para o computador, 
além do jogo em si com outra função porque estão aprendendo ali, 
aprendendo com a tecnologia em si.  (participante 5) 
 
[...] o resultado dessa turma (infantil) foi super bacana porque foi essa 
coisa lúdica, do estímulo com essas leituras, as crianças descobriram 
as letras, porque tudo a gente contextualizava. (participante 7)  

 

De acordo com Porto (2012, p. 169), as tecnologias digitais da informação e 

comunicação 

 
[...] propiciam aprendizagem e comunicação, e por meio da mediação 
do sujeito com ele próprio, do sujeito com outros sujeitos, instituições 
e serviços e do sujeito com a enorme potencialidade que a ferramenta 
e os aplicativos lhe oferecem independentemente do tempo e do 
espaço, onde estejam inseridas.  

 

A tecnologia, portanto, configura-se como aliada do processo de ensino-

aprendizagem no qual pode e deve ser usada em situações educativas não apenas 

com um fim utilitário mas, primordialmente, pelo seu potencial de criação, de 

descoberta e de autonomia.  
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Essa MEDIAÇÃO traz confiança ao discente, que se sente respeitado pelos 

saberes construídos. “Saber que devo respeito à autonomia e à identidade do 

educando exige de mim uma prática em tudo coerente com este saber” (FREIRE, P., 

1996, p. 24). 

O autor reforça ainda que:  

 
[...] o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto 
educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, 
também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que 
crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já, não valem. 
Em que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de 
estar sendo com as liberdades e não contra elas (FREIRE, P., 1987, 
p. 96 – grifos do autor).  

 

Esse fato é evidenciado nas narrativas das participantes 4 e 7 ao se referirem 

aos seus alunos como detentores de saberes e conhecimentos prévios, conforme 

apresento a seguir: 

 
Fazendo o curso [...] você começa enxergar os alunos de outra forma. 
Não são crianças que estão lá só para aprender sem conhecimento 
nenhum, não é assim, muito pelo contrário, eles enxergam tudo isso e 
o jeito que você vai trabalhar. (participante 4) 
 
Eu tive um aluno que me surpreendeu contando de 1 a 150. Eu pensei 
bom, ele deve ter aprendido com o irmão dele e deve estar fazendo 
aquele cálculo decorado, não deve fazer ideia do que é 150. Ai peguei 
um material dourado e coloquei na frente dele e falei mostra para mim 
a quantidade que forma 10, ele pegou, e de 100? “100 Tia é pra eu 
pegar essa de 10 e mais 9 dessa de 10?” [...] Eu não coloquei aquela 
grande de 100, tinha a de 1 e de 10, e ele sabia contar, gente conceito 
de decimal, fiquei encantada com aquele menino, faz cálculo mental. 
(participante 7) 

 

Neste sentido Azevedo (2015, p. 23) reforça que  

 
[...] precisamos de uma escola centrada na aprendizagem, que 
diminua as práticas excessivamente homogêneas e uniformes e 
introduzir pouco a pouco um trabalho de diferenciação pedagógica, 
apostando mais no trabalho coletivo, de cooperação entre os alunos 
mais e os menos avançados. Uma escola focada na aprendizagem é 
um local onde os alunos aprendem a estudar e a trabalhar juntos. As 
TDIC podem contribuir como ferramentas importantes nesse 
processo.  

 

Essa relação de dependência dos subtemas, sub-subtemas e sub-

subsubtemas é intrínseca à abordagem hermenêutico-fenomenológica e ao ciclo de 
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validação proposto por M. Freire (2012), possibilitando a interpretação, a descrição e 

a distinção de cada um, sendo que todos eles emergiram do tema MEDIAÇÃO 

conforme descrito na figura a seguir. 

   

Figura 6 – Tema MEDIAÇÃO e seus subtemas hermenêutico-fenomenológicos 

 

 

Fonte: A autora 

 

4.4.4 Reflexão 

 

O tema REFLEXÃO tem relação direta com seus subtemas teoria e prática. 

Para Nóvoa (2009) as propostas teóricas só são significativas quando construídas no 

exercício da profissão e a partir das reflexões dos professores sobre o seu fazer 

docente, pois quando não são internalizadas de fato não são capazes de promover 

mudanças reais no campo profissional. “É um percurso que é fácil porque você já tem 

o conhecimento na prática, e eu tive sorte de ter excelentes professores, então aprendi 

muita coisa, então só me faltava embasamento, entender quem foi que conversou o 

que, quem foi que estudou quem” (participante 4). 

As alunas participantes desta pesquisa são todas profissionais da área da 

educação e a maioria já lecionava antes mesmo de iniciar a formação em Pedagogia 

a distância. Por isso argumento que a teoria sustenta a prática – diferentemente do 

que se ouve no senso comum de que “a teoria na prática é outra”. Conforme excertos 

abaixo:  
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Na verdade eu aprendi muito, muito mesmo. Muita coisa que eu nem 
pensava, agora eu penso diferente. E vou te falar principalmente da 
inclusão.  Eu o que eu aprendi lá na teoria, foi bastante assim, como 
que eu vou te falar, melhor, porque a minha experiência aumentou 
inclusive na inclusão, muita coisa que eu não sabia eu aprendi nesses 
dois últimos anos. (participante 2) 
 
Eu sei que antes de fazer a faculdade tinha uma mentalidade sobre 
isso, depois de fazer o curso as coisas mudaram bastante. Hoje eu 
vejo a importância que tem a formação mesmo para trabalhar com os 
pequeninos.  (participante 4)  

 

Compreendo, a partir dos excertos revelados, que um professor reflexivo 

provoca seus alunos a refletirem sobre suas ações e ao refleti-las o mesmo passa a 

perceber o que pode ou não auxiliar na sua aprendizagem.  

É nessa perspectiva que Schön (2000) sugere uma gnosiologia da prática que 

fundamenta os conceitos de conhecimento. Essa gnosiologia constitui-se através de 

três ideias centrais: a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a 

reflexão na ação. Desse modo o conhecimento na ação seria espontâneo e estaria 

relacionado diretamente com o saber-fazer – que está implícito e surge na ação.   

Schön (2000) fundamenta seu trabalho nas teorias de Dewey, o qual enfoca 

que a aprendizagem ocorre por meio do fazer, ou seja, o papel do professor é o de 

orientador dos saberes, onde o aluno deve  

 
[...] enxergar, por si próprio e à sua maneira, as relações entre meios 
e métodos empregados e resultados atingidos. Ninguém mais pode 
ver por ele, e ele não poderá ver apenas “falando-se” a ele, mesmo 
que o falar correto possa guiar seu olhar e ajudá-lo a ver o que ele 
precisa ver (DEWEY apud SCHÖN, 2000, p.25). 

 

Depreendo, portanto, que quando as participantes refletem sobre sua formação 

docente e sobre sua prática em sala de aula esta REFLEXÃO leva à ressignificação 

de suas experiências, conforme nos alerta Passeggi (2011, 154):  

 
A ressignificação da experiência, que se faz no retorno sobre si 
mesmo, implica o distanciamento de nós mesmos e a possibilidade de 
nos vermos como os outros nos veem, o que também implica 
contradições, crises, rejeição, desejos de reconhecimento, dilemas... 
Mas, se assim não fosse, como poderíamos ancorar a formação no 
processo de ressignificação da experiência vivida? Se não 
entrássemos em contradição com a interpretação dada anteriormente 
a nossas experiências, como poderíamos ir além da nossa 
singularidade e permanecermos abertos para o diferente? 
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Essa ressignificação da experiência elucidada por Passeggi (2011) nos remete 

aos estudos da abordagem hermenêutico-fenomenológica – conforme proposto por 

Maximina Freire (2012) com base nos estudos de van Manen (1990): pesquisar “é 

sempre questionar a forma como experienciamos o mundo; é querer conhecer o 

mundo em que vivemos como seres humanos” (VAN MANEN, 1990, p. 5 apud 

FREIRE, M., 2012, p. 19).  

A reflexão na ação atribui valor ao processo de construção do conhecimento 

do docente, tanto pessoal quanto profissional, legitimando e fundamentando sua 

práxis. A prática reflexiva subsidia a práxis docente e propicia a efetivação do 

processo de ensino-aprendizagem, incentivando e possibilitando a transformação 

tanto de si mesmo quanto do seu contexto, fortalecendo os processos de ação-

reflexão-ação no espaço escolar.  

A partir das experiências vividas pelas participantes – num processo de ir e vir 

dentro das narrativas coletadas – fica evidente que a REFLEXÃO, tema seguido pelos 

subtemas teoria e prática, está imbricado na formação dessas docentes e em seu 

fazer pedagógico. É através da REFLEXÃO sobre sua prática que as participantes 

da pesquisa demonstram que a busca do embasamento que necessitam ocorre 

através da teoria. 

Os subtemas hermenêutico-fenomenológicos emergiram das narrativas a partir 

do tema REFLEXÃO. Na figura a seguir é apresentada a respectiva síntese dessa 

interpretação: 

 
Figura 7 – Tema REFLEXÃO e seus subtemas hermenêutico-fenomenológicos 

 

 

Fonte: A autora 
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4.5 Síntese e inter-relação da interpretação dos fenômenos 

 

Na próxima figura estão sintetizados os procedimentos interpretativos dos 

fenômenos emergentes que, sob minha ótica e interpretação, integram os temas e 

seus respectivos subtemas, sub-subtemas e sub-subsubtemas em um processo de 

inter-relação, interdependência e dialogicidade entre si. 

A ilustração que segue corresponde ao processo de refinamento adotado a 

partir da rotina de organização e interpretação proposta por M. Freire (2012), que me 

permitiu identificar os substantivos correspondentes ao fenômeno.  
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Figura 8 – Síntese e inter-relação dos temas, submetas, sub-subtemas e sub-
subsubtemas hermenêutico-fenomenológicos 

 

Fonte: A autora 

 

Segundo Maximina Freire (2010, p. 186) “buscar sentido não é soletrar-lhe a 

consciência, mas decifrar suas expressões”. Foi desse modo que minha interpretação 

do fenômeno chegou às expressões apresentadas na figura 8 (Síntese e inter-relação 

dos temas, submetas, sub-subtemas e sub-subsubtemas hermenêutico-

fenomenológicos). Tal interpretação partiu de minhas experiências formativas, 

profissionais e sociais – pensando na incompletude dos fenômenos que Maximina 
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Freire (2012) considera como bagagem experiencial e subjetividade que envolve o 

pesquisador colocado em contato com os textos coletados. Para outros 

pesquisadores, portanto, outras expressões poderiam surgir. 

Neste sentido Azevedo (2015, p.51) corrobora:  

 
A abordagem hermenêutico-fenomenológica (FREIRE, 2012) 
possibilita, portanto, a participação ativa e reflexiva do pesquisador 
como articulador e participante da pesquisa, contribuindo para 
possíveis interpretações e construções de significado de maneira 
considerável, sempre em busca de compreensão mais aprofundada 
do fenômeno apresentado, revelando, assim, elementos constitutivos 
qualitativos envolvidos na experiência, os quais revelam a sua 
essência. Ao ser interpretado, eu estou em transformação. 

 

Diante do exposto, o tema USO expresso no início das narrativas colhidas 

aparece como primeiro desafio na formação. Contudo, este USO está presente em 

todo o PERCURSO formativo e na prática docente das alunas. E fica também evidente 

que o que surgiu como um desafio a ser superado passou a ser um instrumento de 

pesquisa, de formação e de construção dos saberes a partir do seu domínio e 

compreensão – para além da instrumentalidade em si. 

O trabalho docente consiste na construção de práticas capazes de conduzir os 

alunos às aprendizagens significativas. Para isso a MEDIAÇÃO requer competências 

e habilidades promovidas no PERCURSO formativo e que levam as alunas à 

REFLEXÃO – não apenas de suas práticas, mas de toda experiência formativa, 

coadunando-as à teoria e à visão de mundo necessárias no exercício da docência. 

De acordo com Paulo Freire (1996, p. 16)  

 
O professor que realmente ensina, quer dizer, que trabalha os 
conteúdos no quadro da rigorosidade do pensar certo, nega, como 
falsa, a fórmula farisaica do “faça o que mando e não o que eu faço”. 
Quem pensa certo está cansado de saber que as palavras a que falta 
a corporeidade do exemplo pouco ou quase nada valem. Pensar certo 
é fazer certo.  

 

Refletir sobre suas ações enquanto educador exige do professor coerência 

entre o que fala e o que ensina, e neste sentido exige que haja uma MEDIAÇÃO 

consciente a partir da REFLEXÃO de suas práticas. Essas foram repensadas a partir 

do PERCURSO formativo, fazendo um bom USO dos recursos disponíveis.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa iniciou-se como uma inquietação pessoal no exercício da docência 

no curso de Pedagogia EaD. Dessa inquietação surgiu o tema central, ou seja: quais 

percepções emergem a partir das narrativas dos alunos concluintes e egressos sobre 

sua prática docente quando estes refletem sobre sua trajetória formativa permeada 

pelas tecnologias digitais de informação e comunicação em seus processos de 

ensino-aprendizagem.  

Dessa temática surgiram as seguintes questões: 

 Como os alunos concluintes e egressos fazem uso da tecnologia em sala 

de aula?  

 A formação na EaD contribuiu para o uso consciente e reflexivo das 

tecnologias e das novas linguagens de comunicação?  

A partir daí surgiu a metáfora da fronteira, não como limite ou perímetro a ser 

transposto, mas como um lugar fluido, onde há comunicação e troca, expansão e inter-

relação de saberes possíveis e alcançáveis. Essa metáfora possibilitou-me dar 

contornos de respostas aos questionamentos do início desta trajetória. 

Larrosa (2011, p. 6-7) denomina “princípio da reflexividade” a ação da 

experiência que se dá num movimento de ida e volta.  

 
Um movimento de ida porque a experiência supõe um movimento de 
exteriorização, de saída de mim mesmo, de saída para fora, um 
movimento que vai ao encontro com isso que passa, ao encontro do 
acontecimento. E um movimento de volta porque a experiência supõe 
que o acontecimento afeta a mim, que produz efeitos em mim, no que 
eu sou, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu sei, no que eu 
quero, etc.”  

 

O autor vai além e nos fala do “princípio da transformação”, onde o sujeito que 

é sensível deve estar aberto a sua própria transformação – a “transformação de suas 

palavras, de suas ideias, de seus sentimentos de suas representações” (LARROSA, 

2011, p. 7).   

Foi desse modo que as percepções que emergiram das experiências vividas e 

narradas pelas sete estudantes (concluintes e egressas, participantes desta pesquisa) 

deram origem a uma autorreflexão que passa pela minha experiência – também neste 

movimento de ida e volta assinalado por Larrosa.  



97 
 

Este princípio da reflexividade foi interpretado a partir das experiências vividas 

com inspiração na pesquisa narrativa de Clandinin e Connelly (2015); nos princípios 

teóricos da concepção biográfica de Delory-Momberger (2012), Passeggi (2011), 

Azevedo (2015), Josso (2010), Ferrarotti (2010); e na abordagem hermenêutico-

fenomenológica de Maximina Freire (2010, 2012).  

Nesta pesquisa as experiências elucidaram a importância do uso das TDIC 

como um componente para a construção da educação – e, consequentemente, para 

a aquisição da autonomia por parte dos educandos em seus processos de 

aprendizagens. A mediação pela tecnologia nesses processos requer, inclusive, que 

os alunos se apropriem desses processos com a finalidade de refletir sobre sua 

formação e consequentemente sobre suas práticas docentes.  

Nesta perspectiva os aportes teóricos que fundamentaram os estudos foram 

embasados em Kenski (2004, 2005, 2010), Moran (1999, 2000, 2004, 2009), Pretto et 

al. (2012), Demo (2009, 2011), Konrath, Tarouco e Behar (2009), Belloni (2002, 2015), 

entre outros. 

Os autores abordados desenvolveram suas reflexões em várias áreas do 

conhecimento. Contudo, todos estão articulados com o mesmo propósito de promover 

uma educação pensada no sujeito aprendente e buscam estabelecer uma ponte entre 

o aprendiz e suas aprendizagens (MASETTO, 2009).  

Verificam-se desta forma as possibilidades criadoras e inovadoras que as 

tecnologias podem proporcionar à formação e prática docente. Também se ressalta a 

atuação crítica dos sujeitos, que dela participam por meio do acolhimento da 

tecnologia como forma emancipadora e fundamentada – capaz de promover a 

mediação necessária na construção de saberes, ou seja: a “inovação é um elemento 

central do próprio processo de formação” (Nóvoa, 2009, p. 35).  

As experiências narradas indicam que é preciso valorizar os processos de 

ensino e aprendizagem e reforçam que o professor aprende ao ensinar e ensina ao 

aprender (Freire, P., 1996). Processos de ensino-aprendizagem, especialmente 

quando ocorrem com o uso dos meios de comunicação digital e dos recursos 

tecnológicos, desenvolvem-se através de relações específicas entre professores e 

alunos a partir das apropriações das suas próprias linguagens. Conforme ressalta 

Passeggi (2011, p. 147), trata-se de uma “relação dialética entre a reinvenção de si e 

a ressignificação da experiência”.  
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Em resposta à questão de pesquisa – quais percepções emergem a partir das 

narrativas dos estudantes concluintes e egressos sobre sua prática docente quando 

estes refletem sobre sua trajetória formativa permeada pelas tecnologias digitais de 

informação e comunicação em seus processos de ensino-aprendizagem – surgiram 

reflexões partindo das conversas hermenêuticas, que foram fundamentais e 

possibilitaram o surgimento dos quatro temas: USO, PERCURSO, MEDIAÇÃO e 

REFLEXÃO e seus desdobramentos em subtemas, sub-subtemas e sub-

subsubtemas, que embora restritos às páginas desta pesquisa, são mais amplos 

diante do todo de sua significação e somadas à experiência formativa.   

Das minhas incursões nas narrativas das alunas participantes da pesquisa o 

tema USO surgiu como uma superação dos desafios iniciais, pois representou um 

enfrentamento de uma situação de longo período longe do universo escolar (de acordo 

com a maioria dos relatos) complementada pela dificuldade de adaptação em um 

curso de graduação a distância – com todas as suas especificidades e, 

principalmente, devido à complexidade de adaptação ao uso da tecnologia.  

Contudo, pude observar que no decorrer do curso as estudantes adquiriram o 

domínio necessário para apreender as informações disponibilizadas no AVA e 

também no que se refere à utilização dos recursos. Essa competência resultou na 

AUTONOMIA, um dos requisitos necessários para o bom desempenho em um curso 

EaD. De acordo com Azevedo (2013, p. 163) nas práticas de desenvolvimento 

formativo devem ser consideradas “as potencialidades de cada aluno por meio de 

percursos individualizados de aprendizagem e respeitando as características e o ritmo 

de cada um”. 

Nesse ponto destaco a importância da organização do curso de Pedagogia EaD 

como formação inicial destas alunas, trazendo-lhes a profissionalização necessária 

para o desempenho de suas funções de acordo com os relatos coletados.  

É primordial, para tanto, que os ambientes virtuais de aprendizagens estejam 

bem configurados, atendendo aos interesses e aos objetivos pedagógicos contidos 

nas matrizes curriculares e contando com o trabalho sério e comprometido de todos 

os envolvidos nesse processo. É fundamental ter-se muito claro que uso da tecnologia 

em si, mesmo sendo de última geração, não garantirá o aprendizado se essa 

tecnologia não estiver devidamente adequada aos meios e às condições em que será 

utilizada. 
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Em contraponto, em uma das narrativas percebi que a aluna egressa não fez 

um uso consciente e reflexivo da tecnologia, uma vez que a utilizou somente como 

um repositório onde se pode “copiar” e “colar” uma atividade para ser aplicada com 

seus alunos em sua prática docente. Entendo assim que “se os professores não 

souberem utilizar e aprender com as tecnologias, nada irá acontecer com seus alunos” 

(AZEVEDO, 2015, 78). 

Tal situação emergiu como discordância desta pesquisadora, no sentido de que 

se percebe a falta de criticidade e de reflexão ao “filtrar” o que se “copia” da internet, 

mesmo que esse recurso possa ser oportuno no processo de ensino-aprendizagem. 

A simples reprodução de informações não garante o sucesso de sua utilização 

pedagógica, pois só pode ser válida se ocorrerem etapas de questionamentos, 

reflexões e validação da pertinência ou não das informações disponibilizadas. 

Alcanço neste momento o objetivo geral desta pesquisa, ao identificar – através 

das narrativas autobiográficas das estudantes concluintes e egressas no âmbito de 

um curso de Pedagogia na modalidade EAD – que o fato de o Pedagogo ser formado 

na modalidade a distância (onde a tecnologia permeia todo processo formativo) faz 

desse professor um usuário das tecnologias em suas práticas – embora haja, 

eventualmente, uma utilização equivocada dos recursos, sem uma reflexão crítica 

acerca da sua aplicação na prática docente.   

Ao emergir o tema PERCURSO, presente no processo formativo das 

estudantes, destacou-se a busca como uma necessidade de formação e capacitação, 

vencendo as inseguranças iniciais e os percalços surgidos durante a trajetória. 

Permitiu-se assim uma reafirmação da identidade pessoal e profissional dos sujeitos, 

oriundos de um contexto educacional (MASETTO, 2009) que me permitiu observar 

um dos objetivos específicos deste estudo: analisar as relações possíveis entre 

educação e tecnologia e seus desdobramentos na prática pedagógica. 

No que se refere aos objetivos específicos, a partir da interpretação do tema 

MEDIAÇÃO, tornou-se possível inferir que as participantes dessa pesquisa trouxeram 

(a partir de suas narrativas) a importância de se refletir sobre o exercício da docência 

na busca contínua pelo aprimoramento das práticas pedagógicas e capacitação 

profissional – práticas capazes de subsidiar cada vez mais um fazer pedagógico 

reflexivo e significativo.  

Compreendo que há uma troca de saberes e aprendizagens possibilitada pela 

linguagem tecnológica entre docentes e discentes, onde se atesta que o processo é 
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sempre de aprendizagem: “não são as tecnologias que vão revolucionar o ensino e, 

por extensão, a educação como um todo. Mas a maneira como esta tecnologia é 

utilizada para a mediação entre professores, alunos e a informação” (KENSKI, 2008, 

p. 9). 

Especula-se que modalidade EaD possui uma formação superficial e aligeirada, 

mas o que pôde ser constatado nesta pesquisa – sem a pretensão de avaliar qual 

modalidade é a melhor (EaD ou presencial) e sem excesso de otimismo que pode 

refrear novos avanços – é que as participantes tiveram uma formação que lhes 

possibilitou o ingresso em concursos públicos, dando sinais de que a graduação foi 

adequada na preparação destes professores para o exercício profissional.  

Sobre este aspecto Bahia (2015) enfatiza que a modalidade não é condição 

fundamental para uma formação que prepare adequadamente esses professores ou 

futuros professores para o exercício da docência. Bahia considera que há outros 

fatores que definem um bom desempenho profissional e a construção da 

profissionalização docente. Tais fatores estão relacionados com “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” (BAHIA, 2015, 

p. 303). 

A presença do tema REFLEXÃO corrobora com estas asserções e emerge 

positivamente a partir da interpretação das narrativas das alunas, revelando que a 

teoria embasa a prática docente, num processo de ação-reflexão-ação – conforme 

defendido por Schön (2000), para quem o professor não é o único detentor do saber 

e sim um mediador, parceiro mais experiente no processo formativo de seus alunos, 

provocando-os a serem também reflexivos e críticos em suas ações.  

Há nas narrativas interpretadas uma coerência entre os pensamentos, 

ratificando uma posição bem definida sobre os questionamentos. Observei, no 

entanto, que o fato de ser professora da instituição pesquisada pode ter causado nas 

alunas um receio de exporem aspectos críticos ao curso, enfatizando em suas 

colocações mais os aspectos positivos – já que as entrevistas foram mediadas pelo 

aplicativo de celular WhatsApp. 

Esclareço assim que a proposta deste trabalho não é ignorar os muitos desafios 

a que a modalidade a distância está submetida, pois conheço e reconheço as 

dificuldades, pois atuo nesta modalidade como professora mediadora. Mas fica 

evidente que mudanças só serão provocadas pela ação dos sujeitos envolvidos. 
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Espera-se com esta pesquisa trazer contribuições para a área da educação, 

tendo em vista que a partir dos levantamentos realizados e dos resultados obtidos 

novos temas e novas possibilidades de estudo possam se abrir, colaborando para que 

novas aprendizagens e reflexões possam ocorrer no futuro.  
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Eu, Simone Aparecida Possarli Oliveira, RG nº 19.160.300-4, mestranda do 

Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, 

sob a orientação do(a) Profa. Dra. Adriana Barroso de Azevedo, proponho o 

desenvolvimento da pesquisa intitulada: “Caminhos para formação e atuação docente: 

um estudo de alunos concluintes e egressos de um Curso de Pedagogia EaD” que 

tem por objetivo de contextualizar a educação a distância no cenário de intensa 

presença de TDIC na sociedade e analisar a formação docente nesse contexto, 

identificar quais práticas com Tecnologia Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC) o egresso desenvolve com o uso das TDIC e evidenciar se a tecnologia, como 

elemento mediador durante sua formação docente, garante o uso desta ferramenta 

em seu fazer pedagógico. 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 e/ou realização de uma 

entrevista. Caso alguma questão causar desconforto, o sujeito poderá 

declinar de respondê-la. 

São Bernardo do Campo, 18 de Abril de 2017. 

  ________________________________________ 
                                                Simone Aparecida Possarli Oliveira 

Consentimento do (a) colaborador (a) 

Nome completo:  ____________________________________________________ 

Local: ______________________, ______/______/2017. 

Assinatura: __________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Carta convite aos alunos 

 

Universidade Metodista de São Paulo 
Escola de Comunicação, Educação e Humanidades 
 
 
CONVITE AOS ALUNOS 
 
 
Prezados/as Alunos/as do Curso de Pedagogia a Distância da UMESP 
 
 
 Sou estudante do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação da 
Universidade Metodista de São Paulo e venho realizando estudos e pesquisas sobre 
as relações possíveis entre educação e tecnologias e seus desdobramentos na prática 
pedagógica. 
 
 Estou desenvolvendo a pesquisa “Caminhos para formação e atuação docente: 
um estudo de alunos concluintes e egressos de um Curso de Pedagogia EaD”,  com 
o objetivo de contextualizar a educação a distância no cenário de intensa presença de 
TDIC na sociedade e analisar a formação docente nesse contexto, identificar quais 
práticas com Tecnologia Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) o egresso 
desenvolve com o uso das TDIC e evidenciar se a tecnologia, como elemento 
mediador durante sua formação docente, garante o uso desta ferramenta em seu fazer 
pedagógico. 
   
 Espero que, os resultados desta pesquisa, possam auxiliar na construção de 
saberes sobre a própria modalidade a distância. Para tanto, estou convidando alunos 
e alunas para comporem a amostra, que será em torno de 5 participantes. É 
necessário esclarecer que a participação é voluntária, sem nenhum custo e sem 
nenhum prejuízo, e que todos os dados coletados serão utilizados única e 
exclusivamente para a pesquisa e/ou em artigos acadêmicos a serem apresentados 
em congressos da área, além de ser garantida a preservação da identidade de todos 
os envolvidos. 
 
 Por uma exigência ética, formal e legal junto ao Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade, é necessário que os participantes assinem um termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, para a realização da pesquisa. Reforço que este termo será de 
uso exclusivo da pesquisadora e que nenhum momento a identidade dos envolvidos 
será revelada.  
 
 Certa de poder contar com a participação e colaboração de vocês, agradeço 
imensamente. 
 
 
Simone Aparecida Possarli Oliveira 
São Bernardo do Campo, 18 de Abril de 2017. 
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APÊNDICE C – Modelo de questionário aplicado aos alunos 

 

 

 

Questionário para levantamento das percepções dos alunos concluintes e 

egressos a respeito de sua formação no curso de Pedagogia na modalidade a 

distância – seleção dos sujeitos da pesquisa 

 

Prezado(a) Aluno(a) 

Você está participando da Pesquisa “Caminhos da formação e atuação docente: 

um estudo de alunos concluintes e egressos de um Curso de Pedagogia EaD”, 

do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação da Escola de Comunicação, 

Educação e Humanidades da Universidade Metodista de São Paulo. Solicito sua 

especial atenção para que possa reservar um pouco do seu tempo para responder ao 

questionário abaixo, fazendo as considerações sobre o curso no qual você se formou. 

Não haverá identificação. Fique à vontade para expressar a sua opinião, ela é muito 

importante nesta pesquisa. 

 
Simone Ap. Possarli Oliveira 
Mestranda responsável pela pesquisa 
 

 

Sexo: 
(     ) feminino   
(     ) masculino 
 
Nome completo:  
_______________________________________________________________ 
 
Email: 
_______________________________________________________________ 
 
 
Cidade: 
_______________________________________________________________ 
 
Estado:  
_______________________________________________________________ 
 
Idade: 
(     ) 18 a 25 anos 
(     ) 26 a 35 anos 
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(     ) 36 a 45 anos 
(     )  46 a 55 anos 
(     )  acima de 56 anos 
 
Em sua casa tem computador? 
(     ) sim 
(     ) não 
 
Se sim, o computador está conectado à internet? 
(     ) sim 
(     ) não 
 
Sua vida escolar ocorreu em qual tipo de instituição? 
(     ) Escola pública 
(     ) Escola particular 
(     ) Parcialmente escola pública  
(     ) Parcialmente escola particular 
 
Além do curso de Pedagogia já realizou outro curso superior? Em caso afirmativo 
qual curso e em que modalidade?  
(     ) sim 
(     ) não 
_______________________________________________________________  
 
Por qual razão você escolheu realizar o curso de Pedagogia a distância? 
(     ) tempo disponível em função das responsabilidades profissionais 
(     ) facilidade de acesso ao polo regional 
(     ) custo acessível ao curso 
(     ) por entender que as tecnologias oferecem as condições necessárias à 
formação profissional  
(     ) Outros: 
______________________________________________________________  
 
Você trabalha atualmente? 
(     ) sim 
(     ) não 
 
Em que área? 
_______________________________________________________________ 
 
Função/cargo: 
_______________________________________________________________ 
 
Você tem experiência como professor/a? 
(     ) sim 
(     ) não 
 
Você possui quanto tempo de experiência como docente? 

_______________________________________________________________ 
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Em qual segmento? 
(     ) Educação Infantil 

(     ) Ensino Fundamental 

(     ) Ensino Médio 

(     ) Ensino Superior 

(     ) Outra: 

________________________________________________________________ 
 
A interação é uma característica dessa modalidade EaD, onde a linguagem e a 
comunicação é tida como uma atividade mediadora no ato de ensinar e aprender em 
AVA. Você considera que esse processo em seu curso foi: 
(     ) Insuficiente 
(     ) Regular 
(     ) Suficiente 
(     ) Ótimo 
_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Como você concebe sua experiência com a aprendizagem na modalidade a distância?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
A qualidade do curso de Pedagogia EaD atendeu suas expectativas? 
(     ) Sim 
(     ) Não 
Porque: 
_______________________________________________________________ 
 
Alguma atividade que você vivenciou no curso lhe possibilitou recursos para aplicar 
em sua prática como professor/a em sala de aula? 
(     ) Sim 
(     ) Não 
Quais:__________________________________________________________ 
De que 
forma:__________________________________________________________ 
 
Você acredita que o fato de ter se formado num curso de Pedagogia EaD lhe conferiu 
vantagens em relação a quem não teve o mesmo tipo de formação?  
(     ) Sim 
(     ) Não 
Porque:_________________________________________________________ 
 
O uso da tecnologia, como elemento mediador durante sua formação docente, o 
preparou para fazer uso desta ferramenta em sua atuação profissional?  
(     ) Sim 
(     ) Não 
De que 
forma:__________________________________________________________ 
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A instituição de ensino em que você atua lhe oferece recursos tecnológicos para 
serem utilizados com seus alunos/as? 
(     ) sim 
(     ) não 
Quais: 
_______________________________________________________________ 
 
Você desenvolve práticas com o uso das tecnologias digitais de informação e 
comunicação em suas aulas?   
(     ) Sim 
(     ) Não 
Quais:__________________________________________________________ 
 
Há alguma ferramenta/recurso tecnológico que lhe auxilie a desenvolver novas ideias 
e práticas pedagógicas? 
(     ) Sim 
(     ) Não 
Quais:__________________________________________________________ 
 
Em sua prática docente quais ferramentas você utiliza?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Dentre estas ferramentas, quais são as que oferecem melhores resultados junto aos 

alunos?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Como você planeja e utiliza a tecnologia em suas aulas? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
O que você pensa sobre a modalidade de educação a distância como possibilidade 
de formação profissional e sobre a formação de professores nesta modalidade? 
(     ) Ótima 
(     ) Boa 
(     ) Ruim 
(     ) Péssima 
Comente:____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Gráficos a partir das respostas do Questionário 

 

 

 

 

4%

96%

Concorda em participar da pesquisa?

Não, eu não concordo.

Sim, eu concordo.

88%

12%

1. Sexo

Feminino

Masculino
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8%

4%

15%

4%

4%

4%
15%

4%
4%

4%

4%

4%

19%

4% 4%

2. Cidade/Estado

Campinas - SP

Eldorado - SP

Guaratinguetá - SP

Guarulhos - SP

Itaberá - SP

Itapeva-São Paulo

Mauá - SP

Pongaí - SP

Praia grande - SP

4%

31%

42%

23%

3. Idade

18 a 25 anos

26 a 35 anos

36 a 45 anos

46 a 55 anos

4%

96%

4. Em sua casa tem computador?

não

sim
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100%

5. Se sim, o computador está conectado à internet?

sim

88%

8%

4%

6. Sua vida escolar ocorreu em qual tipo de 
instituição?

Escola pública

Parcialmente escola
particular

Parcialmente escola pública

69%

31%

7. Além do curso de Pedagogia já realizou outro 
curso superior?

não

sim
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12%

12%

12%

12%13%

13%

13%

13%

7.1. Em caso afirmativo qual 
curso e em que modalidade? 

Bacharelado em Música - habilitação em canto e arte lírica
(USP de Ribeirão Preto, sem concluir), Nutrição e
Metabolismo (FMRP - Usp Ribeirão Preto, sem concluir)

CONTABILIDADE

Cursos de especialização. Modalidade semi-presencial

engenharia

farmacia- presencial

Letras - português/inglês

Tecnica em Enfermagem

Teologia, Filosofia (EAD)

4%

8%

11%

35%

4%

38%

8. Por qual razão você escolheu 
realizar o curso de Pedagogia a distância?

Consegui bolsa pelo Pro Uni

custo acessível ao curso

facilidade de acesso ao polo regional

por entender que as tecnologias oferecem as condições
necessárias à formação profissional

Sou bolsista do Prouni e pedagogia foi a minha segunda
opção, a primeira Ciências Sociais não formou turma e tive
que iniciar na Pedagogia, gostei e fui até o final.

tempo disponível em função das responsabilidades
profissionais

19%

81%

9. Você trabalha atualmente?

não

sim
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9.1. Em que área? 9.2. Em qual cargo/função 

1. Não estou empregada no momento.  Não estou atuando 

2. Enfermagem Enfermagem 

3. Enfermagem Enfermagem 

4. Pedagogia Professora Ensino Fundamental  

5. Educação Oficial administrativo 

6. Educação  Coordenador Polo 

7. Educação Guia/Intérprete de Língua de Sinais 

8. Área da saúde Agente de vetores 

9. financeira análise 

10. Não trabalho Não trabalho 

11, Estágio em Educação infantil Estagiaria 

12. Não Não 

13. ADMINISTRAÇÃO GERENTE 

14, EDUCAÇÃO AGENTE ESCOLAR 

15. desempregada desempregada 

16. Educação Professora 

17. Saúde e manicure Agente de saúde 

18. Educação Auxiliar de limpeza 

19. Educação Pedagoga 

20. educação educadora 

21. Educação Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 

22. Escolar Auxiliar de turma 

23. Nenhuma Nenhuma 

24. No comercio e milito nos Movimentos 
Sociais e populares 

Vendo temperos, condimentos e vários 
produtos naturais 

25. educação musical 
supervisão educacional (canto coral, 
teclado, iniciação musical e fundamentos 
da música) 

26.    

27. farmácia  Farmacêutico  
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54%

46%

10. Você tem experiência como professor/a?

não

sim

7%
6%

13%

6%

6%

6%

19%
6%

13%

6%

6%
6%

11. Você possui quanto tempo 
de experiência como docente?

1 ano -Trabalhei como estágiaria

16 meses

2 anos

20 anos

3 anos

4 anos

5 anos

8 anos

apenas o estagio

Aproximadamente 2 anos

não atuei, somente no estágio

Nenhuma ,apenas o tempo de estágio

5%

40%

5%

30%

5%

5%

5%

5%

12. Em qual segmento?
Dei aula no Cursinho Pré Vestibular na
Comunidade do Jardim Pantanal e sou Educador
Social em Meio Ambiente e Cidadania

Educação Infantil

Educação infantil, fundamental e médio

Ensino Fundamental

estágio obrigatório: EI,EF

Médio e Superior

música (aulas coletivas)

técnico
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14. Como você concebe sua experiência com a aprendizagem na modalidade a distância?  

1. Satisfatória.  

2. Uma experiência boa, porém não é completa. 

3. Uma experiência boa, porém não é completa. 

4. Para mim foi excelente uma das melhores formas de aprender, pois se você não 
estudar não irá aprender. Na modalidade a distância você tem que ser rigoroso com 
você mesmo, e quando não entende tem que buscar aprender da melhor forma 
possível. Enfim se você quer ser um bom profissional você tem que aprender.  

5. Foi muito proveitosa e espero breve colocar em prática o que aprendi. 

6. Me adaptei super bem, conseguindo unir a teoria da sala de aula com a prática 
dentro da escola. 

7. Foi excelente, pela oportunidade de utilização de recursos tecnológicos antes 
desconhecidos, pela autonomia e responsabilidade que me forçou a equilibrar minha 
vida como um todo. A aprendizagem ocorreu de forma natural e prazerosa. 

8. Compreendo que o conhecimento e preparação para a vida acadêmica, não está 
relacionado a presença e sim em métodos aplicados, que fazem a pesquisa se 
tornar rotina. 

9. comparando com a presencial, falta "músculos" no aprendizado 

10. Está sendo ótimo 

11.Ótima 

12. A primeira ideia foi de que seria algo difícil, porém aos poucos vi como muito 
gratificante ter sido desafiada por um novo jeito de estudar e ter tido orientações de 
profissionais tão bem qualificados e capazes de me fazer perceber, desenvolver e 
utilizar minhas potencialidades, neste caso, em benefício da aprendizagem. 

13. Eu fiquei muito satisfeita. Os professores são capacitados, muito bem 
preparados para sanar nossas dúvidas. E os conteúdos colocados à nossa 
disposição são esclarecedores. 

14. Excelente, além da aprendizagem em pedagogia de qualidade aprendi a usar a 
tecnologia da informática para adquirir mais conhecimento em outras áreas e da 
própria. 

15. Foi uma experiência muito positiva, pois permite acessar conteúdos de acordo 
com a disponibilidade de tempo, e no conforto de casa. 

4%

50%

4%

42%

13. A interação é uma característica dessa modalidade EaD, onde a linguagem e a 
comunicação é tida como uma atividade mediadora no ato de ensinar e aprender em AVA. 

Você considera que esse processo em seu curso foi:

Insuficiente

Ótimo

Regular

Suficiente
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16. A modalidade a distância me fez expandir meus conhecimentos tecnológicos, 
visto que a utilização deste recurso é imprescindível para a conclusão do curso 
escolhido. 

17. Excelente, pois a exigência de se programar para os estudos é excelente, afinal 
no primeiro ano do curso fui classificada em um concurso para professor. E nem 
outros realizados consegui ser classificada em três concursos. 

18. O estudo foi para mim uma experiência muito importante por ter sido a distancia  

19. Espetacular 

20. Aprendi muito, o curso a distância exige disciplina de horário prá estudar 

21. Gratificante, construtiva, enriquecedora 

22. Regular 

23. Eficiente 

4. Foi uma experiência sensacional, a de interagir com as outras pessoas à distância 
e ao mesmo tempo está em uma turma ali junto com você, que as interagiam mais a 
distância do que com você ali presente. 

25. Exatamente o que eu precisava 

26. 

27. Boa 

 

 

15.1. Por quê? 

1. Porque a partir da disciplina e seriedade com as quais me dediquei no decorrer do 
curso, pude tirar proveito de todos os conteúdos apresentados no curso e me sinto 
tão preparada para atuar na Educação Infantil e Ensino fundamental quanto um 
aluno de curso presencial.  

2. Me proporcionou um aprendizado diferenciado. 

3. Me proporcionou um aprendizado diferenciado. 

4. Porque o material disponível é muito e excelente como falei anteriormente se 
você quer ser um bom profissional tem que estudar. E na modalidade EaD você tem 
tudo o material e ainda melhor você pode estudar a hora que quiser e quando quiser 
basta ter vontade.  

5. Apesar de ter sido a distância os professores foram muito presentes. 

8%

92%

15. A qualidade do curso de Pedagogia EaD atendeu 
suas expectativas?

Não

Sim
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6. Não é apenas com um conteúdo da sala de aula virtual que o aluno EAD aprende, 
pois este se torna um pesquisador devido a necessidade de buscar informações 
para a complementação de tudo aquilo que aprende em classe. 

7. Era o que eu esperava e me motivou a almejar objetivos maiores através dos meu 
esforço e dedicação. 

8. Porque faz com que o discente busque através das pesquisas novas maneiras de 
conhecer um mesmo assunto, descobrindo um jeito novo de transmitir 
conhecimentos. 

9. Na minha opinião, na modalidade EaD falta experienciar e sedimentar conteúdos 

10. Porque eu realmente consegui aprender mesmo sendo a distância  

11. já passei em 3 concursos públicos, enquanto outras que cursam presencial não 
passaram em nenhum. 

12. Conheço e convivo com pessoas que já fizeram cursos de graduação na 
modalidade presencial em universidades conceituadas e posso perceber que o 
curso EaD que pude fazer na Universidade Metodista não me deixa em nenhuma 
desvantagem. 

3. Me sinto preparada para atuar na área. O conteúdo foi sempre enriquecedor. 

14. Um conteúdo vasto de linguagem clara. 

15. Eu diria que superou minhas expectativas, porque não esperava tanta variedade 
de conteúdo. 

16. Tive contato com o conteúdo teórico necessário para formação docente, além de 
proporcionar o aprendizado do uso de diversas tecnologias atuais que fazem parte 
do processo de aprendizagem dos novos educandos.  

17. Pois foi além de ser apenas um profissional, e sim um ser humano 
principalmente na parte da inclusão, de parceria, projetos que envolvem a todos. 

18. Todas porque aprendi muito 

19. O foco foi uma educação de qualidade 

20. Mesmo estando atuando na área de ensino muitos anos aprendi coisas 
inovadora  

21. Pela quantidade e qualidade de conteúdos disponíveis  

22. Porque sinto a necessidade de outras matérias que só tem em cursos 
presenciais. 

23. Por que consegui tempo para realizar outras atividades e estudar mais. 

24. Porque o seu desenvolvimento no curso vai depender muito de você, porque o 
material didático é muito bom, o guia de estudos e todo conteúdo disponível, 
também, você só tinha que querer aproveitar e ler bastante, se comunicar pelas 
redes com seus colegas do grupo, fazer os trabalhos de campo proposto, como 
também as atividades solicitadas em grupo ou individual. 

25. Porque gosto de ler, pesquisar e estudar por minha própria conta, e os materiais 
disponíveis são muito bons 

26.  

27. Abrangeu temas super atuais e que gera dúvidas e temores 
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16.1. Quais? 

1. TCC 

2. O respeito entre aluno e professor, a liberdade de expressão de ambos, a 
possibilidade de também está sempre aprendendo e ensinando. 

3. O respeito entre aluno e professor, a liberdade de expressão de ambos, a 
possibilidade de também está sempre aprendendo e ensinando. 

4. Aulas de uma professora, ela amava a profissão e explicava tão bem como dar 
aula, suas práticas. 

5. Ainda não estou lecionando, mas com toda certeza irei aplicar as atividades que 
foram apresentadas no decorrer do curso, como por exemplo, a utilização de 
atividades lúdicas.  

6. Não me esqueço das aulas das professoras Cleo e Simone, sobre lúdico, 
brincadeiras e o preparo do ambiente escolar. 

7. O uso de Língua de Sinais 

8. Não trabalho como professor ainda. 

9. as voltadas principalmente à alguma atividade prática 

10. Ainda não trabalho 

11. Mesmo sendo diferente quando levamos o teórico para prática, atividades como 
as realizadas dentro de uma creche, como brinquedoteca e espaços externos que 
podem ser utilizados para aprendizagem. 

12. Ainda não estou atuando, mas creio que muitas experiências vivenciadas farão 
parte sim do meu futuro profissional. 

13. Pelo fato de não trabalhar ainda na área 

14. psicopedagogia e neurociência, apliquei os conhecimentos em minha neta desde 
do ventre de minha filha, o objetivo ´era dela usar uma capacidade maior do cérebro, 
o resultado é impressionante ela tem 2 anos de idade e o comportamento cognitivo 
de 4.   

15. Transformar poesia em estória em quadrinhos  

16.  O uso do computador, vídeos, músicas, brincadeiras  

17.  

18. Como lhe dar em sala de aula com as crianças 

19. multidisciplinar 

23%

77%

16. Alguma atividade que você vivenciou no curso lhe 
possibilitou recursos para aplicar em sua prática como 

professor/a em sala de aula? 

Não

Sim
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20. Aulas de Inclusão 

21. Criação de jornal entre outros aprendidos 

22. Não possuo experiência como docente. 

23. Nenhuma 

24. Tiveram várias, mas as atividades que as professoras levaram alguns 
professores da educação infantil, prá fazerem narrativas de suas experiências na 
sala de aula, em uma dessas aulas, foi tratada a questão da linguagem do corpo e o 
brincar como processo de aprendizagem; 

25. Várias, não vou me lembrar agora de nada específico, mas tudo o que o curso 
não me acrescentou de novo, validou na minha prática. Me encontrei no curso 

26.  

27. A visão do ser humano que a metodista passa 

 

16.2. De que forma?  

1. Todas as pesquisas realizadas para o trabalho de conclusão de curso foram 
imprescindíveis para o complemento da minha formação e todo aprendizado 
adquirido nesse período me possibilitou ampliar ainda mais o meu olhar sobre a 
educação, especialmente durante o processo de alfabetização.  

2. As atividades aprendidas na faculdade estão relacionadas as da escola. 

3. As atividades aprendidas na faculdade estão relacionadas as da escola. 

4. Explicava passo a passo suas práticas em sala de aula. 

5. Usando reciclagem para construção de brinquedos pedagógicos. 

6. Mesmo nas minhas horas de estágio com EI e depois nas oficinas pedagógicas 
no EF foram muitos úteis para a vivência pedagógica. 

7. Através da prática em sala de aula 

8. Não atuo. 

9. preparando para a função realmente de ensinar 

10. Ainda não trabalho 

11. ótima 

12. Certamente haverá influência na criatividade, nas atitudes, nas decisões, no 
comportamento diante das situações que vivenciarei, etc. 

13. Ainda não trabalho na área 

14. Estímulos (sonoros, tato e visuais). 

15. Numa aula em que fui regente durante o estágio me inspirei e solicitei aos 
alunos que criassem uma produção de texto e depois a transformassem em 
quadrinhos 

16. A partir das aulas assistidas, de leitura de textos e livros sugeridos nas aulas 
atividades, dos vídeos exibidos com entrevistas, documentários e trocas de 
experiências. 

17.  

18. Levando uma forma mais lúdica 

19. um tema, para desenvolver diversas atividades  

20. Quais são os deveres e direitos do aluno 

21. valorizar trabalhos em conjunto e trabalhos com projetos 

22. Não possuo experiência como docente. 

23. Nenhuma 
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24. Como foi uma aula diferente, acho que isso me chamou muito à atenção de 
como não teria sido possível a professora, colocar em pratica a didática da 
linguagem corporal, se não tivesse planejado e envolvido outros profissionais nas 
atividades;  

25. Reflexão sobre a teoria estudada 

26.  

27. Um ensino aprendizado visando o dia a dia e as experiências que o aluno traz 
consigo 

 

 

17.1. Por quê? 

1. Porque o ensino presencial é uma ótima oportunidade de aprendizado para quem 
tem disponibilidade de tempo, pois o aproveitamento pode ser ainda melhor que no 
curso EAD, porém isso depende do aluno. 

2. As críticas relacionadas a faculdade EAD ainda são existentes, ainda há um certo 
preconceito. 

3. As críticas relacionadas a faculdade EAD ainda são existentes, ainda há um certo 
preconceito. 

4. Fiz mais pesquisas, prá aprender você tem que ter foco. E no EaD acho que é 
mais forte. 

5. O curso foi ótimo, mas cada categoria tem suas vantagens e desvantagens. 

6. Devido ao fato de que o aluno EAD amplia seus conhecimentos com muitas 
pesquisas na internet, livros e revistas, diferentemente do aluno presencial que 
sempre está focado em que o professor em sala de aula vai sanar as suas dúvidas. 

7. Acredito que as responsabilidades sejam a mesma e os conteúdos também 

8. Devido a pesquisa que é constante, bem como as atividades. 

9. não vejo vantagens 

10. Porque estou aprendendo realmente o que se vive em sala de aula  

11. O aprendizado não deixa a desejar se comparado ao presencial 

12. A formação a distância exige responsabilidade e disciplina para estudar. Não 
chamarei de vantagem pois ao mesmo tempo que tenho que ter clareza que minha 
formação depende da consistência da minha dedicação e compromisso com o 
estudo, os trabalhos em grupo com números de participantes definidos pela 
instituição dão oportunidade a quem não tem responsabilidade nenhuma e sim um 

54%

46%

17. Você acredita que o fato de ter se formado num curso de Pedagogia 
EaD lhe conferiu vantagens em relação a quem não teve o mesmo tipo de 

formação? 

Não

Sim
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talento especial de aproveitar-se de colegas, obterem notas consideráveis sem 
participar em nada da construção desses trabalhos. 

13. Temos que nos esforçar ainda mais, para não nos perdemos, exatamente pelo 
fato de não haver um compromisso diário. Então me cobrei muito mais. 

14. Os dois são iguais, mas online tive maior concentração e refleti mais, afinal a 
educação não ocorre apenas em sala de aula. 

15. Porque o número de pessoas interagindo é maior e as experiências 
compartilhadas são procedentes de várias regiões do país, o que nos permite formar 
uma visão panorâmica sobre nossa rotina de trabalho. 

16. Não acredito quer vantagem seja a palavra apropriada. O curso EAD 
proporciona uma formação diferente em sua estrutura diante dos cursos 
convencionais.  

17.  

18. Por ser a Distancia a Responsabilidade de estar sempre se cobrando de si 
próprio 

19. Entender a importância da pesquisa 

20. Porque cada aprende como é lhe proposto, tive essa oportunidade do EAD no 
meu caso foi muito bom, se não poderia fazer uma faculdade  

21. A qualidade do aprendido e apreendido depende do aluno e sua dedicação 

22. Porque acredito que no método presencial a formação é mais completa. 

23. Nenhuma 

24. Porque mesmo tendo as ferramentas tecnológicas como mediador do curso, 
acredito que o curso presencial, você tem um espaço maior pra debater as questões 
fundamentais da educação tete a tete e isso também faz uma diferença, porque uma 
discussão por e-mail, nunca vai ser igual a presencial...   

25. Especificamente em relação ao que eu conheço, que é a realidade do curso 
superior integral em universidade de renome (USP), o EAD me permitiu estudar e 
trabalhar, garantindo meu sustento e desenvolvimento da minha vida pessoal, 
coisas que muitos colegas que decidiram terminar os cursos na USP não 
conseguiram até hoje. 

26.  

27. Acho igual  
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18.1. De que forma? 

1. Aprendi a buscar informações pertinentes em fontes confiáveis.  

2. Através da tecnologia, e possível estabelecer atividades e pesquisas afim de 
ajudar os alunos no dia a dia. 

3. Através da tecnologia, e possível estabelecer atividades e pesquisas afim de 
ajudar os alunos no dia a dia. 

4. Hoje em dia tudo é tecnologia a apesar de ser formada em Técnico em 
informática, me ajudou para praticar mais e adquirir conhecimento. 

5. A tecnologia facilita nas pesquisas e o curso nos preparou para buscar novas 
ferramentas que irão facilitar na docência.  

6. Assim como eu aprendi a pesquisar muito, quando fui dar aula nas escolas do 
Estado (SP) nas oficinas pedagógicas de filosofia, nos meus projetos sempre 
busquei inserir para os alunos de EF, a pesquisa como complemento de 
aprendizagem, levando-os a entender que sempre existe algo a mais a ser 
conhecido. 

7. Nas salas de aula de educação infantil sempre buscava aplicativos e jogos no 
processo de ensino aprendizagem 

8. Fazendo uma interação com a tecnologia deixando a aula mais atraente. 

9. com o uso durante o curso 

10. Não trabalho ainda 

11. Tudo é feito através da tecnologia inclusive para professores 

12. A tecnologia está presente em todos os aspectos da sociedade. A exigência do 
uso desta ferramenta obrigou-me a fazer as pazes com novas formas de estudar e a 
descobrir o quão é importante e útil na apresentação e desenvolvimento das 
atividades no campo de atuação da educação. 

13. Minha experiência com uso de computador era bem restrita ao programa que 
utilizo para trabalhar. No decorrer do curso obtive maior conhecimento de 
informática.  

14. Através de jogos, músicas e brincadeiras pedagógicas ou não oferece um maior 
estímulo a criança, desenvolvendo a fala, a crítica e a reflexão. 

15. Propiciando uma maior familiaridade com os recursos utilizados diariamente. 

16. O uso dos recursos tecnológicos permite que ampliemos nosso conhecimento e 
nos prepara, sim, para levarmos para sala de aula como ferramenta de ensino.  
 

12%

88%

18. O uso da tecnologia, como elemento mediador durante sua formação 
docente, o preparou para fazer uso desta ferramenta em sua atuação 

profissional? 

Não

Sim
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17. Pesquisas e projetos 

18. foi uma forma de me comunica com os professores e ter mais atenção nos 
estudos   

19. Pesquisar atividades e planos de aulas 

20. a tecnologia foi intermediaria no estudo 

21. Foco nas informações e direcionamento  

22. Facilidade e praticidade em adquirir informações. 

23. Nenhuma 

24. O meu TCC, foi "Inclusão Digital na EJA", mas já faço uso das tecnologias para 
preparar e aplicar as minhas aulas no Cursinho... 

25. Eu já tinha familiaridade com tecnologias antes do curso 

26.  

27. Para quem não tem acesso ele ajuda muito  

 

 

19.1. Quais? 

1. Opção 1 

2. Opção 1 

3. Opção 1 

4. Opção 1 

5. Opção 1 

6. Acesso a um sistema do aluno, moodle, participação em fóruns, acesso a leituras 
críticas de artigos publicados na web, entre outros. 

7. Computador e acesso à internet 

8. Não atuo ainda. 

9. não atuo 

10. Com acesso à internet 

11. Computadores 

12. Sem atuação 

13. Ainda não dou aulas 

14. internet 

15. Na escola em que fiz o estágio tínhamos notebooks a disposição.  

23%

77%

0%

19. A instituição de ensino em que você atua lhe oferece recursos 
tecnológicos para serem utilizados com seus alunos/as?

não

sim
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16. Lousa digital, computadores para professores e netbooks para os alunos. 

17. Links para pesquisas em determinado tema para aplicações de aulas interativas 
criativas, e com saberes. 

18. Os computatores 

19. atividades impressas 

20. computador, data show 

21. sala de computação 

22. Computador. 

23. Nenhuma 

24. No Instituto Alana, onde acontece o Cursinho além de ter uma Biblioteca, com 
um laboratório de informática à nossa disposição, na sala de aula tem um 
computador e um data show. 

25. ambiente EAD, redes sociais 

26.  

27. Internet, data show 

 

 

20.1. Quais? 

1. Não estou atuando no momento. 

2. Tablet  

3. Tablet  

4. jogos educativos  

5. Futuramente quando estiver lecionando pretendo usar. 

6. Com construir textos com bases em artigos já publicados na web, buscando dar 
ao aluno a oportunidade de compreender que por meio do que já foi escrito, suas 
ideias, podem ser construídas e formuladas no papel, facilitando a escrita e 
principalmente a pesquisa e a articulação de debate. 

7. Com aplicativos, vídeos, imagens e jogos que desenvolvem habilidades e 
fornecem acesso à informação. 

8. No momento não trabalho. 

9. na 

46%

54%

20. Você desenvolve práticas com o uso das tecnologias digitais de 
informação e comunicação em suas aulas?  

não

sim
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10. Nenhuma, porque ainda não trabalho 

11. a turma é de educação infantil 

12. Sem atuação 

13. ainda não leciono 

14. musical. 

15. pesquisa na internet 

16. Diariamente as aulas são desenvolvidas com o uso da lousa digital e algumas 
atividades desenvolvo com os alunos usando netbooks. 

17. No momento não por não estar atuando na área. 

18. Sim  

19. O uso da tv 

20. Escola de educação infantil 

21. computadores em rede 

22. Computador. 

23. Nenhuma 

24. As minhas aulas é sempre em power point e sempre faço provocações na turma 
para incentivar o uso das tecnologias em suas pesquisas e no dia a dia... 

25. atualmente não estou em sala de aula, pois atuo com supervisão de educadores 

26.  

27. Todos os recursos que a faculdade oferece 

 

 

21.1. Quais? 

1. Não estou atuando no momento.  

2. Tablet e notebook  

3. Tablet e notebook  

4. Internet  

5. Não estou lecionando no momento. 

6. Computador, tablete e celular 

7. youtube 

8. No momento não atuo. 

38%

62%

0%

21. Há alguma ferramenta/recurso tecnológico que lhe auxilie a 
desenvolver novas ideias e práticas pedagógicas?

não

sim
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9. não 

10. Nenhuma, porque não trabalho 

11. sim principalmente jogos interativos e de raciocínios que ajudam os alunos na 
aprendizagem 

12. Sem atuação 

13. ainda não leciono 

14. Estou de licença médica no momento, mas uso muito a media play e youtube como 
mediação na formação de minha neta Isadora. 

15. power point 

16. A lousa digital, os netbooks 

17.  

18. Os trabalhos  

19. computador 

20. não tenho 

21. não temos 

22. computador e internet. 

23. Nenhuma 

24. O Uso do computador já era um avanço, agora com os celulares e novas redes de 
comunicação, temos um campo fértil prá criar e praticar coisas novas diariamente...   

25. Achei a pergunta muito ampla, pois utilizo todos os recursos tecnológicos ao meu 
alcance para desenvolver novas ideias e práticas pedagógicas, especialmente 
plataformas de artigos científicos, ferramentas de busca, tudo o que eu conseguir. 

26. 

27.  

        

22. Em sua prática docente quais ferramentas você utiliza?  

1. Não estou atuando no momento.  

2. Notebook  

3. Notebook  

4. Pesquisas em internet, livros. 

5. Não leciono. 

6. Uso muito sites de tenham artigos científicos, google acadêmico, CAPES. Scielo e 
outros 

7. Sempre procuro aplicativos no google que me auxiliem dentro da turma que estou 
trabalhando e temas que estou desenvolvendo. 

8. Não atuo. 

9. na 

10. Ainda não trabalho na área  

11. todas 

12. Sem atuação 

13. ainda não leciono 

14. Media play e youtube. 

15. Durante o estágio, não tive esta oportunidade. 

16. computador, lousa digital 

17. No momento não estou atuando. 

18. As experiências dos professores 

19. O uso do computador para pesquisar materiais didáticos e impressora  
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20. Atividades Pedagógica e lúdica 

21. computador 

22. Não possuo experiência como docente. 

23. Nenhuma 

24. O computador, celular e principalmente a exibição de filmes não midiáticos e 
documentários,  

25. atualmente não estou em sala de aula 

26.  

27. Internet 

        
23. Dentre estas ferramentas, quais são as que oferecem melhores resultados junto aos 
alunos?  

1. Não estou atuando no momento.  

2. Tablet apenas 

3. Tablet apenas 

4. Internet  

5. Não leciono. 

6. Laboratório de informática 

7. Depende de cada turma...  

8. Não atuo. 

9. na 

10. Ainda não trabalho na área 

11. jogos 

12. Sem atuação 

13. ainda não leciono 

14. Media play e youtube. 

15. Acredito que escolher trechos de filmes para discutir assuntos pertinentes ao 
currículo seja uma boa ferramenta. 

16. O netbook 

17.  

18. O aprendizado que vou leva comigo para colocar em pratica junto aos meus alunos 

19. atividades impressas e etc. 

20. trabalho na educação infantil não tem contato com computador  

21. computador 

22. Não possuo experiência como docente. 

23. Nenhuma 

24. Como dou aula de Geopolítica, os filmes e a roda de conversa após o filme tem 
dado ótimos resultados 

25. atualmente não estou em sala de aula 

26.  

27. As atividades em conjunto  

        

24. Como você planeja e utiliza a tecnologia em suas aulas? 

1. Não estou atuando no momento.  

2. Desenvolvendo seus conhecimentos e utilizando seus próprios recursos de maneira 
educativa. Uma vez que a grande maioria tem seus celulares com acesso a internet. 
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3. Desenvolvendo seus conhecimentos e utilizando seus próprios recursos de maneira 
educativa. Uma vez que a grande maioria tem seus celulares com acesso a internet. 

4. Eu faço minhas pesquisas para planejar minhas aulas. 

5. Não leciono no momento. 

6. Escolha do tema, pesquisa de artigos, reflexão com os alunos, e depois separação 
dos grupos para pesquisa e formação dos textos para novo debate. 

7. Sempre busco alternativas e temas relacionados com a aula montando sequencias 
didáticas 

8. Não atuo. 

9. na 

10. Ainda não 

11. da melhor maneira de acordo com a faixa etária de cada um 

12. Sem atuação 

13. ainda não dou aulas 

14. Desde a de pesquisas até o OFFICE. 

15. Na verdade eu utilizei antes de ir para o estágio, buscando através de pesquisas, 
materiais para utilizar quando necessário. 

16. Utilizo os netbooks principalmente para produção textual e pesquisa. 

17.  

18. Sim 

19. Pesquiso no computador 

20. não planejo 

21. planos de trabalhos bimestrais 

22. Não possuo experiência como docente. 

23. Nenhuma 

24. Geralmente, construímos os temas, indicamos alguns e colocamos em votação e a 
partir do tema eu planejo à aula...    

25. atualmente não estou em sala de aula 

26.  

27.Não sei 

 

 

31%

65%

4%

25. O que você pensa sobre a modalidade de educação a distância como 
possibilidade de formação profissional e sobre a formação de professores 

nesta modalidade?

Boa

Ótima

(vazio)
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25.1. Comente 

1.  

2. Acredito que ainda precisa de algumas melhoras, até mesmo mais investimentos 
em computadores melhores e acesso à internet sem falhas ou interrupções. 

3. Acredito que ainda precisa de algumas melhoras, até mesmo mais investimentos 
em computadores melhores e acesso à internet sem falhas ou interrupções. 

4. Hoje como está tudo corrido é excelente pois podemos estudar a qualquer hora e 
momento, a formação é excelente basta ter vontade de estudar. Prá ver como é bom 
passei em um concurso até mesmo antes de terminar a faculdade. Então e só ter 
foco. 

5. Uma grande oportunidade, afinal a tecnologia veio para facilitar a vida de todos, 
portanto, devemos aproveitar as possibilidades que o EAD disponibiliza.  

6. Ouvia-se no passado muito recente, de que a EAD era uma modalidade onde 
você se matriculava e nem precisava ir na Faculdade/Universidade e já recebia o 
diploma... Que engano, na atualidade, percebe-se que os alunos que escolhem a 
EAD, estão muito mais preparados para enfrentar a vivência escolar, pois conhecem 
a fundo a teoria, e unem seus conhecimentos com a prática no momento dos 
estágios, tirando ao máximo o que lhe é de direito, ampliando ainda mais seu leque 
de conhecimento através da pesquisa, da observação e da curiosidade. Sendo 
assim, o EAD é a educação do presente e a escolha certa para o futuro, esta é 
minha aposta. Abração. 

7. Eu acredito no EAD e afirmo que prá mim foi essencial em muitos aspectos 
pessoais dentre eles: organização, responsabilidade, planejamento, autonomia, 
trabalho em equipe e utilização de recursos tecnológicos. 

8. Muito bom o método de ensino, inovador onde faz o aluno pesquisar e traçar 
novos objetivos. Com atendimento rápido nas duvidas, professores que agilizam e 
buscam entender a opinião. Muito satisfeito, com o curso.  

9. falta sedimentação do conhecimento, sendo necessário aprimoramento posterior 
individual 

10. 

11. Prá mim a formação é completa 

12. Apesar de já ter ouvido: " que pena que foi a distância!" Penso ser uma 
excelente oportunidade de termos responsabilidade, desenvolver habilidades como 
pesquisa e aproveitar muito a tecnologia em benefício da própria formação e 
futuramente em benefício do desenvolvimento profissional. A diferença para mim foi 
o fato de não ter um professor diariamente me orientando. Eu tive que ser mais 
autónoma e buscar respostas antes de procurar um professor que pudesse me 
apresentá-las prontamente. 

13. No curso EAD ou no presencial, quem vai fazer bom aproveitamento do curso é 
o aluno. Tudo vai depender do nosso interesse em aproveitar da melhor forma os 
conteúdos disponibilizados. 

14. Poder rever a aula gravada outras vezes me ajudou a tirar as minhas dúvidas e 
estudar em casa sozinha a concentração é maior logo a aprendizagem também se 
torna bem maior se comparada a uma sala de aula com 70 alunos.  

15. Como em qualquer curso, o fundamental é o comprometimento do aluno em 
estudar, portanto, creio que para se alcançar bons resultados, basta procurar 
ingressar numa Instituição que tenha Credibilidade.  

16. 

17. Sobre a modalidade a distância o esforço individual, e a luta para acompanhar 
as atividades. Sobre a formação docente se iterar e trazer ao aluno possibilidades. 

18. 

19. Forma um profissional que utiliza o método de pesquisa 
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20. Ela possibilitou minha volta à escola 

21.  

22. É uma boa opção prá quem tem dificuldades financeiras e falta de tempo. 

23. Satisfatória 

24. Pra mim, é uma boa modalidade já que sempre gostei de estudar e pesquisar, 
tanto que não estudei o ensino médio formal, concluí pelo ENEM e ganhei a bolsa 
pra faculdade, mas como a formação de professores, acho que deixa um pouco a 
desejar, porque como disse acima, vai depender muito do interesse do aluno e 
também das coordenações dos polos, a EAD da Metodista é boa, mas porque 
escolheu trilhar o caminho de uma educação libertadora, baseada nos ensinamentos 
de Paulo Freire, mesmo assim, no polo que estudei, tinha vários alunos que mal 
sabiam ligar um computador, ou mesmo ler um texto com desenvoltura, ou mesmo 
escrever corretamente, por isso acho que falta um pouco de credibilidade na 
modalidade por parte da sociedade e de alguns que optam por esta modalidade, por 
achar que o importante é ter o diploma e comparecendo ao polo e solicitando que 
outros façam seus trabalhos, é a forma de conseguir e seguindo o famoso jeitinho, 
vai ter o nome de professor em alguma escola amiga, onde o que vai importar é o 
salário que vai ganhar, infelizmente eu ouvi muito isso durante os quatro anos de 
curso, a cada turma que se formava, mas mudando a consciência das pessoas, 
essa modalidade poderá e está ajudando muita gente que realmente quer buscar e 
trocar conhecimentos, mas não tinha à oportunidade.    

25. Nos dias atuais em que a tecnologia está muito acessível a quase todas as 
pessoas, a possibilidade de permanecer estudando, sem precisar de horário fixo 
para sair de casa, pegar trânsito, "marcar ponto" numa universidade, auxilia demais 
o profissional que tem interesse em se desenvolver continuamente. NO entanto, há 
uma ressalva que é sempre importante pontuar: eu acredito que o EAD só funciona 
"de verdade" com quem sabe estudar. É necessário ter disciplina e auto controle 
para de fato ler e se apropriar dos conteúdos, e não deixar tudo pra última hora.  
Para formação continuada de professores em atuação, não consigo pensar em 
nenhum método melhor do que um EAD constante, aliado a encontros semestrais 
para discutir os conteúdos estudados. 

26.  

27. 
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APÊNDICE E – Roteiro para entrevistas com alunos egressos e concluintes do 

curso de Pedagogia EaD 

 
 

1) Por qual razão você escolheu realizar o curso de Pedagogia a distância? 
 

2) Você trabalha atualmente? 
 

3) Em que área? 
 

4) Função/cargo? 
 

5) Você tem experiência como professor/a? 
 

6) Você possui quanto tempo de experiência como docente? 
 

7) O uso da tecnologia, como elemento mediador durante sua formação 
docente, o preparou para fazer uso desta ferramenta em sua atuação 
profissional?  

 
8) A instituição de ensino em que você atua lhe oferece recursos tecnológicos 

para serem utilizados com seus alunos/as? 
 

9) Você desenvolve práticas com o uso das tecnologias digitais de informação e 
comunicação em suas aulas?   
 

10) Há alguma ferramenta/recurso tecnológico que lhe auxilie a desenvolver 
novas ideias e práticas pedagógicas? 
 

11) Em sua prática docente quais ferramentas você utiliza? 
 

12) O que você pensa sobre a modalidade de educação a distância como 
possibilidade de formação profissional e sobre a formação de professores 
nesta modalidade? 
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APÊNDICE F – Pesquisa de Campo – Entrevistas com alunos egressos e 

concluintes do curso de Pedagogia EaD 

  

 

Entrevista aluna egressa Participante 1 – polo Guarulhos 

 

Entrevistadora: Oi, como havia te falado por telefone, eu estava explicando sobre a 

minha pesquisa, que é sobre a formação no curso de pedagogia a distância, e como 

essa formação que é toda mediada pela internet, pelas mídias, pelas ferramentas 

tecnológicas e como isso impacta na sua prática docente, como você se utiliza disso 

no dia a dia, isso te auxilia, como que funciona? É mais uma conversa assim.   

 

Participante 1: Então no meu caso, assim, eu sempre tive vontade de mexer no 

computador. Então como eu tinha dificuldade financeira, mãe solteira, então assim, 

eu via aquelas pessoas mexerem no computador e eu não sabia, eu não conseguia. 

Eu não tinha condições de comprar um computador, e às vezes eu pedia para as 

pessoas me ensinar, mas ninguém nunca tinha interesse. E ai eu comecei a mexer no 

computador assim que surgiu o facebook, ai foi quando eu comecei a aprender e a 

mexer. 

 E logo após eu comecei a fazer a faculdade. E aí o pessoal falava para mim, a menina 

faz a distância, eu pensei “como a distância?” E a menina falou à distância é pelo 

computador. 

 

Participante 1: Então ai quando eu conheci a Universidade, eu fui lá e conheci o polo 

e comecei. Logo após eu pedi minha bolsa pela Prouni, eu ganhei a bolsa. Foi em 

uma hora muito boa porque eu estava desempregada e não tinha como pagar mais, 

e continuei o curso.  

No primeiro semestre foi com muito medo porque eu não sabia mexer muito, eu tinha 

medo, mas ai eu tive apoio, o pessoal foi me ensinando a mexer no Moodle. Acho que 

foi o primeiro site assim, o primeiro foi o facebook e o segundo foi o Moodle que eu vi 

na internet.  

Ai terminei meu curso e assim como eu tinha muita fome de aprender a mexer na 

internet eu fui pegando todas as informações que os professores iam passando, a 

biblioteca virtual, eu fui mexendo em tudo, por eu ter aquela sede, aquela vontade de 

aprender porque eu não sabia mexer.    

 

Entrevistadora: Que bom.  

 

Participante 1: E ali que conclui a minha graduação de Pedagogia. E assim que 

terminei o curso eu já estava quase 70% no computador, na informática. Ai assim que 

eu terminei o curso a Coordenadora me chamou e me convidou para ser monitora, eu 

aceitei, e aí como se diz, hoje eu sou fã do Moodle não é.   
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Entrevistadora: Que bom.  

 

Participante 1: Já conhecia bem o Moodle e aceitei, e logo após fui chamada para 

trabalhar em uma creche conveniada.  

Quando eu cheguei na creche eu percebi que a outra Coordenadora que tinha lá ela 

não tinha tanto acesso à internet, ela não fez uma faculdade de EAD.  

E foi nesse momento que eu comecei a observar ela que eu tinha diferença, que tudo 

ela ficava se matando, pensando, pensando, e o serviço demorava mais.   

 

Entrevistadora: Aham.  

 

Participante 1: Ali eu pude ver a diferença do EAD nesse momento. E hoje em dia, 

assim, o meu trabalho dentro da creche com as crianças que são do berçário 1 até 

maternal 2 elas não têm acesso à informática diretamente, em sala de aula. Porém 

todas as atividades que eu aplico, que eu preparo, é em site de busca. Então eu entro 

na internet para tudo, a internet é uma ferramenta para tudo, para preparar, para pegar 

projetos, entendeu. 

 

Entrevistadora: Aham. E isso acaba então refletindo na sua prática com seus alunos. 

Apesar deles não usarem diretamente estas ferramentas a sua utilização traz 

melhores recursos para eles.  

 

Participante 1: Então a internet para mim hoje eu vejo como se fosse tudo entendeu. 

Eu trabalho em uma creche como Coordenadora, e não tem como eu preparar, eu não 

dou um passo para a frente e não faço nada se não tiver acesso à internet. Então para 

mim hoje no meu trabalho ela é prioridade, como na universidade como monitora que 

nós trabalhamos ali no Moodle, que é um intermédio entre o professor e o aluno e 

tanto lá na creche, todo o trabalho que eu vou preparar é tudo....   

 

Entrevistadora: Então você continua no polo como monitora de sala?  

 

Participante 1: Eu sou monitora da turma de Pedagogia.  

 

Entrevistadora: Que legal, muito bacana, não sabia.  

 

Participante 1: Sou monitora também, e Coordenadora na creche.  

 

Entrevistadora: Acabou se destacando.  

 

Participante 1: É, me destaquei na turma. Eu estou fazendo pós, estou fazendo 

Psicopedagogia.  

 

Entrevistadora: E também a distância?  
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Participante 1: Sim, a distância também. 

 

Entrevistadora: Que legal, parabéns para você, fico muito contente.  

 

Participante 1: Eu estava entrando agora pouco, como diz a minha vida agora é o 

Moodle, estava entrando no Moodle para dar uma olhadinha. 

Eu acho interessante porque como eu não tinha condições financeiras nenhuma de 

poder ter acesso à internet e o sonho que eu tinha era poder mexer no computador 

porque eu tinha grupos sociais. Na minha juventude eu fui anarquista, eu estudei no 

único colégio socialista que teve dos trabalhadores ali na Mooca. Então assim, eu já 

tinha uma vontade, na época o pessoal falava do Orkut e eu não tinha computador, 

eu não sabia como mexer.   

Isso me entristecia porque eu comecei um projeto de vida, mas depois o meu projeto 

de vida mudou. Eu fui ser mãe solteira com duas crianças, sozinha, sem ajuda. Então 

aquele sonho que eu tinha acabou sendo enterrado, entendeu, eu via que ele estava 

enterrado. Tanto que quando eu pude ter acesso ao facebook, a primeira coisa que 

eu percebi no facebook que o facebook parecia para mim um fãzine. Porque na minha 

época nós tínhamos um grupo que chamava CAFE coletivo anarco feminista, e o 

nosso fãzine chamava-se Pandora, era Pandora o nome desse fãzine, esse fãzine 

circulava, na época nós usávamos caixa postal do correio.  

 

Entrevistadora: Nossa, olha! O correio era a ferramenta de comunicação daquela 

época. 

 

Participante 1: E eu nem tive Orkut porque assim, eu não tinha computador, não tinha 

condições de comprar, eu via o pessoal comentando e não tinha condições de 

comprar. Eu sozinha, trabalhando, trabalhei 21 anos no Brás como vendedora, criando 

2 filhos sozinha não tinha condições de ter um computador. Mas aquela vontade, 

aquele instinto de socialista, porque o colégio que eu estudei era para trabalhadores, 

os professores eram voluntários, nós não pagávamos, só tinha uma ajuda de custo 

que era para ajudar os professores que eram voluntários, a maioria era professor da 

PUC, professor da USP.  

Então eu estudei lá o 8º, 1º e 2º colegial, então a base que eu aprendi ali foi uma 

ferramenta forte, entendeu, foi uma ideologia, eu tinha uma ideologia.  

 

Entrevistadora: Claro.  

 

Participante 1: Só que essa ideologia estava enterrada por conta de eu não ter 

condições, e de eu ter me afastado do pessoal. Então essa vontade eu tinha e dentro 

de mim como eu trabalhava muito em São Paulo, eu sempre trabalhei em loja, a gente 

sempre trabalha muito, eu achei que isso tinha morrido.     

E isso começou a nascer de volta quando eu entrei na universidade.  

 

Entrevistadora: Olha que coisa boa, que experiência boa, resgatou o seu sonho.  



145 
 

 

Participante 1: Então para mim ter entrado na universidade foi como se fosse a porta 

que eu precisava. Então quando eu comecei a entrar, ali foi que eu comecei a 

conhecer coisas, conhecer pessoas diferentes, a fazer amizade com pessoas 

diferentes. Tem uma que é a Coordenadora lá, você conhece a Rosangela não é?  

A mãe dela estava doente e ela precisava, ela participava do Conselho do Patrimônio 

Histórico de Guarulhos, e ela precisava que alguém fosse nas reuniões, e ela pediu 

se tivesse como, se eu tivesse o horário disponível para poder participar das reuniões, 

e ela falou “você vai ganhando horas complementares”, eu falei eu vou nas reuniões, 

as reuniões eram a cada 30 dias que era no patrimônio histórico de Guarulhos. Ai 

comecei a ir nessas reuniões como ouvinte e ai o pessoal gostou de mim e o 

presidente falou para ela “ela participa legal, coloca ela como conselheira”, e a 

Rosangela aceitou. E ai foi para o Ministério Público, foi aceito e participei 1 ano e 8 

meses do Conselho. Eu terminei agora, eu parei em janeiro por causa da creche, eu 

parei de participar, mas foi 1 ano e 8 meses dentro do Conselho do Patrimônio 

Histórico representando a Universidade.   

 

Entrevistadora: Nossa que bacana.  

 

Participante 1: Então assim, foram caminhos, e assim, até hoje eu estou nesse 

caminho.  

Eu acho que eu dei o primeiro passo e estou indo para o segundo passo. Então assim, 

o que eu posso falar dessa universidade, o que eu posso falar dela? Entendeu?  

 

Entrevistadora: Você até me emociona sabia.  

 

Participante 1: Oi?  

 

Entrevistadora: Eu estou emocionada de ouvir a sua história, muito contente.  

 

Participante 1: Olha a professora A ela que foi na nossa formatura. Eu fiquei até 

surpresa, porque a Presidente do Conselho do Patrimônio Histórico ela estava lá. E 

ela foi chamada na frente e ela estava com um certificado e ela pegou e ela falou “eu 

vim aqui porque eu quero homenagear uma formanda, ela é aluna, é monitora, ela 

participa do Conselho, é uma pessoa ativa, uma pessoa maravilhosa e eu vim aqui 

para homenageá-la” e falou meu nome.    

 

Entrevistadora: Foi uma surpresa.  

 

Participante 1: Fiquei travada na hora sabe, foi muito linda a surpresa.  

 

Entrevistadora: Imagino, que bacana, você merece.  
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Participante 1: Então assim, eu não posso falar da universidade, então a 

universidade para mim ela foi tudo.  

 

Entrevistadora: Eu fico muito feliz de ouvir o seu depoimento porque a gente acaba 

não vendo, conhecendo a história de vida dos alunos. E esse momento que a gente 

está conversando está sendo muito especial.    

 

Participante 1: Então assim, eu pela minha ideologia eu acredito que eu tinha que ter 

acesso a redes sociais entendeu.  

 

Entrevistadora: Aham.  

 

Participante 1: E hoje a ferramenta que eu uso é o facebook, se você quiser eu 

mando o nome e você me adiciona.  

 

Entrevistadora: Sim.  

 

Participante 1: Ali a ferramenta que eu uso para poder expor pensamentos.  

 

Entrevistadora: Expor sobre seu trabalho.  

 

Participante 1: Sobre alguns autores. E no meu facebook tem muito artista.  

 

Entrevistadora: Eu vou te adicionar.  

 

Participante 1: O facebook é como se fosse o meu trabalho, pode me adicionar 

porque o meu facebook é como se fosse o meu trabalho.  

Eu não coloco nada ali que eu não tenha lido, que eu não tenha pensado, inclusive, 

até é ativo meu facebook entendeu, porque o pessoal curte, comenta, escritor. Porque 

assim, tem muita coisa legal, principalmente quando é época agora de eleições, que 

nem agora que nós estamos atravessando essa crise. Então assim, eu procuro fazer 

bastante comentário que vai conscientizar a população para o que está acontecendo.  

 

Entrevistadora: Muito legal, muito bacana. Olha fico muito contente, te agradeço 

muito por você ter participado. Na creche você atua como educadora, é isso, você tem 

quantas crianças?    

 

Participante 1: É, a creche é assim, ela é conveniada, então são quatro salas, 

berçário 1, berçário 2, maternal 1, maternal 2. E com as crianças fica uma MI que é 

auxiliar de bebê do movimento infantil. E o meu papel, eu não fico na sala direto, eu 

fico preparando atividade, preenchendo formulário, participo das reuniões da 

Secretaria da Educação e preparo as atividades.   

Então a internet para mim ela é tudo, hoje em dia tem sites, tem grupos de professoras 

no facebook que elas ficam postando atividades, ai eu vou pegando ideias. Que nem 
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hoje era o dia do índio, e como eu tinha reunião lá na Secretaria, então ontem à noite 

eu já estava aqui meio confusa, ai as professoras do grupo do facebook já começaram 

a postar ideias. E o que eu fiz, eu peguei essa ideia e marcava as meninas das salas, 

entendeu?   

 

Entrevistadora: Já estava adiantando o seu trabalho.  

 

Participante 1: Depois eu vou te mandar as fotos do berçário 1 que ontem as 

professoras que começaram a postar nos grupos, eles dentro de um barquinho e tinha 

uma árvore fundo e eles pintados todos de índio sentados no barco. 

Ai marquei a minha colega de trabalho do berçário 1. E ai quando eu cheguei hoje da 

reunião, cheguei era quase 2h, ela falou tem uma surpresa para você, e eu falei o que 

é? E ela começou a mandar as fotos que tirou deles.  

Ela enfeitou uma caixa de papelão, eu vou te mandar depois as fotos, e do berçário 

1, todos sentadinhos lá dentro e vestidos de índio.  

Quer dizer, como que eu consegui isso, foi ontem à noite através do facebook, que as 

professoras começaram a postar e amanhã não vou estar lá, não preparei nada sobre 

o dia do índio e vou improvisar, e deu certo, e quando foi hoje elas aplicaram. Então 

assim, a internet ela é.... 

 

Entrevistadora: Te dá autonomia.  

 

Participante 1: Isso. E eu ganho mais tempo, porque se não fosse esse acesso que 

eu tive ontem, ia ser como hoje se eu tinha reunião lá na Secretaria?  

Então ontem à noite mesmo, aqui eu pelo face e pelo celular eu resolvi tudo. Eu só 

entrei no grupo, vi as postagens e marcava as meninas para cada atividade e pronto. 

E elas foram e fizeram a atividade hoje, a do berçário 1 foi muito legal, só faltou a 

árvore fundo, mas enfeitou o papelão e colocou eles lá dentro vestidos de índio.   

Então assim, a internet para mim...  

 

Entrevistadora: Adoraram.  

 

Participante 1: Nossa, ficou uma gracinha, as mães vão ficar bestas quando verem 

as fotos, ficou muito lindo. 

Então assim, o que eu posso falar da internet, olha o trabalho, ontem era 10h30 da 

noite e eu estava fazendo isso.   

E elas já aplicaram hoje. Então eu vejo que quando tem muita dificuldade e não tem 

como e eu entro no grupo e saio marcando elas, e elas já sabem o que tem que fazer, 

ai depois eu vou só anotando no caderno de registro, entendeu.  

A atividade que foi aplicada. Então assim, a internet para mim, a tecnologia é o meu 

instrumento de trabalho. Então eu entro lá, eu pego atividade, tem muita atividade 

legal, muita coisa legal, muita coisa diferente. Eu entro em blog, sabe esses blogs de 

escola chique, particular, eu adoro esses blogs, eu entro lá e fico mexendo, fuçando, 

e pego as mesmas atividades e aplico para as crianças. Quer dizer, graças a uma 
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tecnologia, o que uma criança de um colégio particular faz, então as crianças lá da 

creche também fazem porque eu uso essa ferramenta, eu entro no blog e fico 

pesquisando, principalmente para o berçário porque é muito pouca atividade que se 

posta para eles. Então assim, como se diz o ditado popular, o que o filho do rico faz o 

do pobre faz lá na nossa creche na comunidade.      

Então eu procuro preservar isso. Tem muita foto legal deles, muita foto mesmo, 

criatividade.  

 

Entrevistadora: Dá uma melhor oportunidade para os seus alunos também, não é.  

 

Participante 1: Com certeza, quando você sabe, aqui dentro tem uma creche 

conveniada que está no meio da comunidade, da favela, é creche da favela. Quando 

um bebê daquele tem o direito para ter uma atividade ou atendimento ao filho de quem 

paga.    

 

Entrevistadora: Com certeza.  

 

Participante 1: Pois lá na creche eles têm porque eu pesquiso, eu vivo em blog 

pesquisando, pego um monte de coisa legal, é muita coisa legal entendeu.  

 

Entrevistadora: É, o recurso existe.  

 

Participante 1: Ela é a minha ferramenta de trabalho.  

 

Entrevistadora: O recurso existe, é só você saber fazer um bom uso dele.  

 

Participante 1: Exatamente. E como eu aprendi no próprio curso, se tem uma coisa 

legal que está sendo desenvolvido lá na Europa, que a gente sabe que é primeiro 

mundo, eu fui casada com um eslovaco e a mãe dele era Pedagoga. Então eu sei 

mais ou menos assim como eles trabalhavam lá entendeu.  

Eu posso entrar em um blog e posso pegar de lá, eu posso trazer isso para cá, para 

a sala de aula, eu tenho essa autonomia, tem como eu fazer isso. E eu acredito que 

isso daí eu aprendi dentro da universidade, foi no curso, aquele instinto de busca, 

vontade de busca.   

Eu sou danada, eu adoro pegar coisas boas, coisas novas e trazer para as crianças 

lá na creche. Até os pais já sentiram diferença.  

 

Entrevistadora: Olha que bacana.  

 

Participante 1: Das crianças, entendeu.  

 

Entrevistadora: É o retorno positivo do seu trabalho.  

 

Participante 1: Graças a tecnologia.  
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Entrevistadora: Ah que bom.  

 

Participante 1: E vamos dizer que ela é a raiz que move, como que eu ia ter acesso 

se não fosse a tecnologia, não tem como eu ter acesso. Eu faço tudo aqui por esse 

celular, por aqui eu pego tudo, mando tudo, entro no Moodle da pós, vejo o que tem 

para ler, se tem trabalho, saio, entro no grupo da creche.  

Vejo com as professoras, pego atividade, compartilho para o grupo da creche. Quer 

dizer, eu trabalho aqui com esse celular, esse celular é minha ferramenta de trabalho, 

tanto na universidade como monitora, como aluna da universidade, como 

coordenadora da creche, minha ferramenta é esse celular. Mas sem esse acesso eu 

acho que eu não seria nada e nem ninguém com certeza.    

 

Entrevistadora: Olha que bacana. Eu fico muito contente de ter conversado com 

você. Muito obrigada. 

 

Participante 1: Então está bom. Eu que agradeço a oportunidade.  

 

 

Entrevista aluna concluinte Participante 2 - Guarulhos 

 

Entrevistadora: Oi, boa noite.  

 

Participante 2: Oi, boa noite.   

 

Entrevistadora: Eu estava falando com uma outra colega sua, lá do polo de 

Guarulhos e acabou que demorou um pouquinho mais, e eu falei eu preciso desligar 

porque preciso conversar com a outra entrevistada. Tudo bom?  

 

Participante 2: Não tem problema não.  

 

Entrevistadora: Então está bom, me desculpe. Então é mais assim, um bate papo 

para eu conhecer um pouquinho do seu trabalho. Você já está formada, já terminou o 

curso?   

 

Participante 2: Não, vou acabar agora em julho.  

 

Entrevistadora: Ah tá, eu confundi, que a outra aluna que eu estava falando já se 

formou. Então, e você já está atuando há mais de 20 anos na educação, conforme 

informou no questionário que respondeu?  

 

Participante 2: É, educação infantil.  

 

Entrevistadora: E você está em sala de aula, como que é?  
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Participante 2: Estou, eu sou volante, quando uma falta eu substituo.  

 

Entrevistadora: Ah tá. E assim, você acha que o fato de você ter se formado na 

educação a distância e que usa tecnologia o tempo inteiro, isso te ajudou de alguma 

forma a utilizar na sua prática pedagógica essa ferramenta, assim, a internet, os 

recursos tecnológicos?  

 

Participante 2: Me ajudou muito. Se não fosse o EAD e a tecnologia talvez eu não 

teria conseguido fazer essa faculdade.  

 

Entrevistadora: E assim, onde você trabalha você utiliza de alguma forma a internet 

para elaborar atividades para as crianças, alguma coisa assim?  

 

Participante 2: Utilizo, a gente utiliza internet e tem coleções de livros.  

Eu sou muito a favor da leitura.  

 

Entrevistadora: Com certeza é muito importante, e aí você traz atividades para eles 

de leitura, ou tem alguma atividade que a tecnologia pode te ajudar no dia a dia?  

 

Participante 2: É que como a idade de onde eu trabalho é de 1 a 3 anos, eles não 

usam muito o computador lá, porque é uma entidade filantrópica não exige 

computador para eles, o acesso deles, é mais para nós.  

 

Entrevistadora: Ah tá. Mas aí te auxilia de alguma forma?  

 

Participante 2: Auxilia, porque muita pesquisa a gente desenvolve, os trabalhos, a 

leitura, a pedagoga ela busca na internet e passa para nós, então é utilizado em 

estudo, não diretamente com a criança.  

 

Entrevistadora: Certo. Mas prepara e te dá essa formação para que você possa atuar 

com eles, não é?  

 

Participante 2: Isso.  

 

Entrevistadora: E você já tinha magistério antes? Porque você já atua antes da 

Pedagogia.  

 

Participante 2: É, eu comecei a fazer depois que saiu a nova lei porque não poderia 

educar, porque eu era educadora, o que a gente chama educadora, que aceitava essa 

profissão. Depois que saiu essa lei todas nós tivemos que estudar Pedagogia dentro 

da instituição que eu trabalho.  

 

Entrevistadora: Certo.  
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Participante 2: Então não aceita mais gente sem estar formada. Não foi só eu que 

fiz, como eu várias amigas de lá de dentro fizeram também por essa universidade. 

 

Entrevistadora: Que legal, é bom porque você já tem a turma de trabalho e foi todo 

mundo junto fazer o curso.  

 

Participante 2: Já, a orientadora e a pedagoga também fizeram pela EAD.  

O EAD ele deu bastante oportunidade para as pessoas se formarem.  

 

Entrevistadora: E como foi a sua escolha pelo curso a distância? Você optou pela 

distância ou chegou a pensar em fazer o curso presencial.  

 

Participante 2: Não, eu não conseguiria fazer o presencial para falar a verdade. 

Porque além de eu trabalhar, é um horário mais acessível, eu posso estudar em um 

horário livre, então para mim foi melhor.  

 

Entrevistadora: É, tem essa questão do tempo, da organização do tempo que é 

melhor. 

 

Participante 2:  É. Eu consigo me organizar para poder estudar.  

 

Entrevistadora: Aham. E assim, a outra aluna que eu estava falando com ela, ela 

falou que ela percebe a diferença da formação da educação a distância de uma 

pessoa que fez o presencial justamente por essa facilidade de se organizar com o 

tempo, com a autonomia que se tem para procurar, pesquisar. Você percebe isso 

também, você acha que tem esse diferencial?  

 

Participante 2: É que aqui está parando.  

 

Entrevistadora: Eu perguntei assim, se você percebe se o fato de ter sido formada 

na educação a distância, se tem algum diferencial pelo fato de você ter mais 

autonomia, um pouco mais de organização com o horário e tempo?   

 

Participante 2: Olha para mim, o estudo que eu tenho, a formação que dá para mim, 

e com as três que estão terminando também eu acho que alcança bem.  

Porque nós temos que ler mais, e procurar mais os textos que colocam para poder 

fazer o trabalho, não tem aquela pessoa ali do lado para poder te ensinar.  

 

Entrevistadora: Tem que aprender a fuçar, não é? 

 

Participante 2: Tem que aprender e ler.  

 

Entrevistadora: Desenvolve bastante a leitura.  
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Participante 2: Desenvolve.  

 

Entrevistadora: Todo planejamento semanal, o Leitura @tiva, tem sempre muita 

leitura, vídeos, não é?  

 

Participante 2: É, tem bastante coisa. Não é só o que está ali, você tem que ler o que 

manda nas leituras, ai você aprende bastante.   

 

Entrevistadora: E isso também acaba refletindo no seu dia a dia com as crianças e 

tudo, não é?  

 

Participante 2:  É. Incentiva bastante eles lerem.  

 

Entrevistadora: É aquela coisa que a gente fala, a teoria embasa a prática, é uma 

verdade mesmo, a gente percebe isso.  

 

Participante 2:  É.  

 

Entrevistadora: Principalmente para você que já está em sala de aula e que vai para 

a universidade eu acho que o aproveitamento é até maior porque você já traz a sua 

prática e aquela teoria vai te completando.  

 

Participante 2: Na verdade eu aprendi muito, muito mesmo. Muita coisa que eu nem 

pensava, agora eu penso diferente. E vou te falar principalmente da inclusão.   

Eu o que eu aprendi lá na teoria, foi bastante assim, como que eu vou te falar, melhor, 

porque a minha experiência aumentou inclusive na inclusão, muita coisa que eu não 

sabia eu aprendi nesses dois últimos anos.  

 

Entrevistadora: Que bacana.  

 

Participante 2: Pelo EAD.  

 

Entrevistadora: Olha eu fiquei muito contente em de conversar com você, apesar da 

dificuldade que a tecnologia às vezes tem, porque está cortando um pouquinho, mas 

eu gostei bastante. Te agradeço por participar da minha pesquisa. 

 

 

Entrevista aluna egressa Participante 3 – polo Perus  

 

Entrevistadora: Olá, conforme nos falamos ao telefone a nossa entrevista ocorre em 

decorrência do meu Mestrado em Educação, onde procuro averiguar, junto aos alunos 

formados e os concluintes, se a tecnologia que permeia todo o processo formativo no 

curso de Pedagogia a distância se reflete em sua prática em sala de aula, mas antes 
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gostaria que você me contasse um pouco da sua trajetória formativa, de como 

ingressou no curso a distância, o que te motivou a estudar etc. 

  

Participante 3: Eu fiz magistério há muito tempo, mas eu tinha uma criança especial 

e ele acabou falecendo e tudo, só depois que ele faleceu que eu fui atuar mesmo, por 

isso que eu tenho 5 anos de docência.   

 

Entrevistadora: Entendi. 

 

Participante 3:  E aí me vi na necessidade de voltar a estudar.  

 

Entrevistadora: E aí começou a fazer Pedagogia?  

 

Participante 3: Fazer Pedagogia. E assim, é assustador depois de um período longo 

você voltar a estudar e enfrentar a moçada na faculdade. Aí tinha o polo Perus próximo 

à minha casa e acabei sendo motivada por algumas pessoas conhecidas, que me 

falaram que já tinham pessoas de uma certa idade no polo e isso me animou mais, de 

enfrentar a faculdade e ir com o pessoal mais disposto ali mais focado ali, não que a 

molecada não seja.  

 

Entrevistadora: Mas é outra cabeça.  

 

Participante 3: É uma outra mentalidade.  

 

Entrevistadora: Certo, eu te entendo perfeitamente.  

 

Participante 3: Me assustou um pouco de ser essa coisa a distância. Porque até 

então quando se fala em educação a distância era vista com preconceito, é quem não 

estuda.  

 

Entrevistadora: É, quem não conhece o curso e acha que é assim, quem está lá no 

dia a dia sabe que é bem outra coisa a realidade.  

 

Participante 3: Parece que é um pouco solto, que você vai uma vez por semana, e ai 

se te der vontade você estuda. E a gente vê que não é bem assim.  

 

Entrevistadora: Para conseguir acompanhar tem que ter muita organização de 

horário, disciplina, autonomia.   

 

Participante 3: Mas assim, para mim foi muito bom porque foi uma forma de voltar a 

estudar já enfrentando essa nova tecnologia. Estudar usando computador, usando 

algumas ferramentas ali que eu não tinha hábito. Então foi um desafio muito grande, 

mas foi enriquecedor.  
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Entrevistadora: Vários desafios, não é?  

 

Participante 3:  Sim. Foi enriquecedor porque fui obrigada a aprender a lidar com a 

internet, com esse mundo tecnológico, para enviar os trabalhos, tudo para mim foi 

enriquecedor.  

 

Entrevistadora: Que bom, a gente fica muito contente. Já é a segunda aluna que eu 

converso e que eu tenho esse retorno bastante positivo do nosso trabalho, é muito 

bom.  

 

Participante 3: Fundamental, atualmente estou com o 4º ano.  

 

Entrevistadora: E é escola pública, particular?  

 

Participante 3:  Escola pública, trabalho na prefeitura de Caieiras.  

 

Entrevistadora: É concursada então.  

 

Participante 3: Sou concursada.  

 

Entrevistadora: Olha, mais um indício de que a formação é tão boa quanto o 

presencial, porque para você passar em um concurso público, você tem que ter 

bastante embasamento teórico.  

 

Participante 3: Atualmente estou esperando São Paulo. Vai ser um pouquinho 

distante, mas espero que ainda me chamem.  

 

Entrevistadora: Entendi. E aí, essa sua formação, permeada pela tecnologia, onde 

você foi desafiada a usar novas ferramentas, isso se reflete nas suas práticas com 

seus alunos, você trabalha com eles com tecnologia em sala de aula?  

 

Participante 3:   Sim. No ano passado a minha sala tinha lousa digital, no 5º ano tem 

lousa digital. E é uma turma que eles já vêm com o celular na mão, pequenos, mas já 

com o celular na mão, querendo saber qual é o número dos WhatsApp da professora, 

qual o facebook, eles fazem questão de estar envolvidos. De levar para a sala, a gente 

leva muito vídeo de informação atual por conta da tecnologia, a gente se liga ainda 

mais a eles, essa necessidade de correr contra o tempo. Porque eles crescem com o 

celular na mão, crescem envolvidos com a tecnologia. No meu caso eu não cresci 

com a tecnologia, então é difícil para eles entenderem que na minha formação não 

tinha internet.    

Então eu que preciso cada vez mais conhecer essa tecnologia para poder usar dentro 

da sala de aula a favor da educação.  

 

Entrevistadora: Claro, com certeza.  
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Participante 3: Do aprendizado deles.  

 

Entrevistadora: Porque eles sabem usar muito bem, mas acabam não sabendo onde 

buscar essas informações.  

 

Participante 3: Se deixar eles usam infelizmente de uma forma muito degradante, 

muito complicada. Então a gente precisa dar até esse direcionamento, o que 

realmente é bacana, onde eu posso pesquisar, onde eu preciso dar uma evitada.  

Um assunto atual agora, que eu acabei comentando com eles em sala de aula foi o 

caso da baleia azul.   

Então eu precisei falar com eles sobre isso. São pequenos, mas sabiam mais do que 

eu.  

 

Entrevistadora: É, então, eles são antenados, eles têm bastante informação. Só que 

que como o conteúdo de informação é muito grande eles não sabem selecionar. Por 

isso que ter uma orientação por parte de um adulto responsável com essa visão de 

educador é muito importante para eles.    

 

Participante 3: Eles olham para a gente como alguém que tem algo bom para trazer, 

eles nos olham com olhar diferente.  

A gente precisa estar envolvida com a tecnologia para realmente direcionar, auxiliá-

los nessa formação nessa construção do conhecimento, não só dentro da escola, mas 

fora também.  

 

Entrevistadora: Claro, muito bom. E você terminou pedagogia faz muito tempo?  

 

Participante 3: Eu terminei no final do ano passado (2016).  

 

Entrevistadora: Que bom. E tem alguma outra atividade assim que você lembra que 

você usou com recurso da tecnologia, ou as pesquisas que você faz?   

 

Participante 3: Olha a gente usa bastante, esse ano não estou com lousa digital, mas 

no ano passado como nós tínhamos a lousa e a internet então a gente conseguia 

puxar muito vídeo para que eles pudessem acessar. A lousa em si tem um software 

que dá para fazer algumas atividades, o nosso ainda não estava instalado, mas a 

gente chegou a trazer algumas informações. Então eu não usei ainda esse software 

da lousa, mas ele é bem interessante para usar em sala de aula com as atividades, é 

bem interativo.  

 

Entrevistadora: Certo.  

 

Participante 3: Eu usei o netbook que eles têm também, na produção de texto.  
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Entrevistadora: Que legal.  

 

Participante 3: Na produção de texto é muito rico. Às vezes a criança não consegue 

fazer o registro, a escrita está um pouco comprometida, mas você vê que no net ele 

desenvolve bastante, é bem interessante.  

 

Entrevistadora: Eles têm essa facilidade com a ferramenta, é impressionante, já 

nasce com o dedinho ali treinado já.  

 

Participante 3: Então foi bem produtivo fazer produção de texto com o netbook foi 

muito bacana. Eles gostaram muito, e eles escreveram até mais do que se fosse no 

papel.  

O material é um atrativo e o papel muitas vezes não é.  

 

Entrevistadora: É, pode ser um diferencial. E aí eles tinham condições de colocar 

hiperlink no texto, alguma coisa assim ou não, ou você queria impresso depois.   

 

Participante 3: Foi mais a produção mesmo, foi um mapeamento que veio para a 

gente muito no finalzinho do ano passado, então não deu para explorar muito, e a 

grande maioria sabia usar o net, porém não tinha esse acesso ali de mexer no Word, 

algumas escritas ali, algumas letrinhas, então a gente teve esse trabalho de mexer 

um pouquinho nele para depois passar para a produção.    

 

Entrevistadora: Legal.  

 

Participante 3:  E acabou o ano e não deu muito mais.  

 

Entrevistadora: E a instituição que você atua oferece recursos tecnológicos? Você 

falou que tem a lousa. Tem laboratório de informática, vocês chegam a usar 

laboratório?  

 

Participante 3: É como eu te falei, no 5º ano eles tem a lousa digital e tem uma estante 

de netbook, um armarinho que fica ali. Então a gente usava como esse laboratório, 

mas usava o 5º ano, como era uma novidade, então só o 5º ano que usa.    

Ainda está um pouco limitado. Esse ano estou com o 4º e então ainda não tem acesso.  

 

Entrevistadora: Entendi. Mas você acredita que a sua formação te dá esse olhar 

melhor para a tecnologia do que que você não tivesse sido formada por EAD. Porque 

no EAD vocês são estimulados o tempo todo a digitar, pesquisar?  

 

Participante 3: Nós somos estimulados mesmo, nós somos obrigados a usar a 

tecnologia porque senão você não consegue concluir. E aí a gente consegue olhar a 

tecnologia de outra forma, que eu posso pegar esse recurso e eu posso usar na sala 

de aula. Atualmente como eu não tenho a lousa então eu procuro pedir para eles 
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pesquisa, então eu digo a eles que entrem no Google, pesquisem determinado 

assunto.  

 

Entrevistadora: Ali na sala de aula mesmo com o uso do celular ou não, em casa?  

 

Participante 3: Em casa, como a região em que eu trabalho a internet é muito 

comprometida, então não dá muito para usar na sala, na escola, é bem limitada. A 

lousa tem, mas eu não conheço muito ali o recurso que eles usam, e a lousa fica mais 

em evidência para usar, fica mais acessível. Agora para celular com um grupo grande, 

já não consegue.  

 

Entrevistadora: Essa lousa vocês tiveram orientação de como usar, a escola dá um 

curso?  

 

Participante 3: A prefeitura dá uma formação.  

 

Entrevistadora: Ah tá, porque não adianta ter a ferramenta e não saber utilizar, 

porque às vezes tem coisa ali que a gente nem imagina.  

 

Participante 3:   Sim. É bem interessante.  

 

Entrevistadora: Acho que era isso. Fiquei muito contente de falar com você. Te 

agradeço muito por dedicar o seu tempo, o seu feriado para poder conversar um 

pouquinho comigo, eu sei que a vida é bem corrida, a gente tem tantos afazeres, 

trabalha fora, tem a casa para cuidar, tem a filha moça, é todo esse monte de afazeres 

ai e você foi tão carinhosa e me concedeu um pouquinho do seu tempo.    

 

Participante 3: Imagina.  

 

Entrevistadora: Muito obrigada. 

  

Participante 3: Isso que é importante, eu espero que realmente eu tenha te ajudado.  

 

Entrevistadora: Importante sim, e muito, me ajudou bastante.  

 

 

Entrevista aluna concluinte Participante 4 – polo Mauá 

 

Entrevistadora: Bom dia, antes de mais nada quero te agradecer. 

 

Participante 4: Não tem nada o que agradecer.  
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Entrevistadora: Então está bom. Antes de mais nada deixa eu me apresentar. Eu 

sou professora do curso de Pedagogia EAD, só que eu fico nos períodos iniciais, 

talvez a gente nunca tenha se falado.  

 

Participante 4: Eu não sei, então você dá aula então, não é?  

 

Entrevistadora: Eu faço a mediação pedagógica, eu sou a professora auxiliar, a que 

faz essa ponte entre o professor temático e vocês. Somos nós professoras auxiliares 

que corrigimos as provas, as atividades. E eu fiquei com o polo de Mauá, mas não sei 

se na sua época.    

 

Participante 4: O seu nome não me é estranho, é que são vários, na hora não estou 

lembrando, mas lembro do teu nome.  

 

Entrevistadora: Que bom. Eu faço mestrado e a minha pesquisa é tentar verificar 

nessa formação de vocês, os que estão saindo e os que já concluíram e que atuam 

com a educação básica, infantil ou fundamental 1. Se vocês, que estão sendo e que 

já foram formados, pela tecnologia se vocês têm alguma habilidade maior para lidar 

com isso, com seus alunos em sala de aula, se isso proporciona para vocês, essa 

ferramenta que permeia toda a formação de vocês, se ela te dá subsídios para 

trabalhar com seus alunos. Então é basicamente isso que a minha pesquisa visa 

identificar no final com essas entrevistas que tenho feito.    

Então assim, a princípio o que eu precisaria saber é, você já falou que trabalha na 

educação infantil.  

 

Participante 4: Sim.  

 

Entrevistadora: Em sala de aula, é escola pública, privada?   

 

Participante 4: É pública, é uma escola de onde eu moro que é Mauá.  

 

Entrevistadora: Então você prestou concurso e tudo.  

 

Participante 4: Sim.  

 

Entrevistadora: Olha que maravilha, fico até feliz porque a gente vê que a formação 

que oferecemos aos nossos alunos possibilita concorrer igualmente como um aluno 

formado pelo presencial.  

 

Participante 4: É, eu até passei no concurso em Ribeirão, só que não pude assumir 

porque eu não tinha terminado ainda, ainda não terminei. Mas assim, foi excelente 

porque o currículo da universidade é muito rico.   
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Entrevistadora: É bem preparado, os professores temáticos eles pensam bastante 

nas leituras que eles propõem, nos vídeos.   

 

Participante 4: Sim. Eu só não assumi porque não terminei, não estava com o 

diploma na mão.  

 

Entrevistadora: Ai que pena.  

 

Participante 4: A classificação foi em nono lugar.  

 

Entrevistadora: Passou super bem.  

 

Participante 4: É devido todo esse conteúdo que a gente estuda.  

 

Entrevistadora: Mas eles já chamaram e você perdeu? 

 

Participante 4: Aham.  

 

Entrevistadora: Que pena.  

 

Participante 4: É diferente do Estado, o Estado te dá uma colocação de posse, e 

Ribeirão Pires não pode, se fosse do Estado teria conseguido.  

 

Entrevistadora: E agora é seu último semestre?  

 

Participante 4: É meu último semestre. (1º semestre de 2017)11 

 

Entrevistadora: Então você falou que está como auxiliar de creche?  

 

Participante 4: A chamada ADI - auxiliar de desenvolvimento infantil, a gente trabalha 

em creche só de 0 a 3 anos na educação infantil. Nisso estou há 13 anos, eu até 

demorei para estar fazendo EAD, na realidade eu nem queria.  

 

Entrevistadora: Mas você tinha feito magistério antes por isso que você conseguiu?  

 

Participante 4: Não eu fiz normal mesmo, só que quando eu iniciei 20 e poucos anos 

atrás não exigia a Pedagogia, bastava que você se formasse no colégio. Então eu 

terminei o colegial e já comecei na pré-escola e estou até hoje.      

 

Entrevistadora: Que legal.  

 

                                            
11 Nota da entrevistadora 
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Participante 4: Mas aí conversando com as pessoas que têm formação, acabaram 

me convencendo da importância que era de estar fazendo mesmo Pedagogia.   

 

Entrevistadora: De fazer na área, não é.  

 

Participante 4: Eu sei que antes de fazer a faculdade tinha uma mentalidade sobre 

isso, depois de fazer o curso as coisas mudaram bastante. Hoje eu vejo a importância 

que tem a formação mesmo para trabalhar com os pequeninos.   

 

Entrevistadora: Eu acho que quando você já está atuando em sala de aula a 

formação te dá muito mais subsídios não é? Porque você já está na prática e só te 

falta teoria, então a teoria acaba sendo bastante significativa mesmo, não é?  

 

Participante 4: É um percurso que é fácil porque você já tem o conhecimento na 

prática, e eu tive sorte de ter excelentes professores, então aprendi muita coisa, então 

só me faltava embasamento, entender quem foi que conversou o que, quem foi que 

estudou quem.  

 

Entrevistadora: Porque você já sabia.  

 

Participante 4: Já tinha a prática entendeu. Quem nunca trabalhou, quem nunca teve 

a oportunidade chega crua.  

 

Entrevistadora: E não consegue associar o que está sendo falado na teoria com o 

que é a realidade em sala de aula.  

 

Participante 4: Isso, como eu fiz o percurso contrário, iniciei na prática e faltou a 

teoria, então foi super tranquilo assim, deveria ter feito antes.   

 

Entrevistadora: Tudo a seu tempo, eu acho. Agora talvez você está mais 

amadurecida para isso e consegue assimilar melhor.  

 

Participante 4: Com certeza.  

 

Entrevistadora: Então deixa eu ver aqui, vou seguir meu roteiro mais ou menos. 

Como você falou você fez opção pelo curso de Pedagogia porque para você era mais 

tranquilo, Pedagogia EAD eu digo, a facilidade de não precisar ir todos os dias, isso 

foi uma coisa que te levou a fazer?  

 

Participante 4: Assim como você trabalhar com criança o dia todo é muito 

desgastante, então com esse horário eu ia ter força de vontade, de coragem de dar 

conta de estudar, porque eu sabia que tinha muita leitura. Bom aí fui me informar, e 

eu já conhecia algumas colegas de trabalho que já tinham feito a distância e ai fui 

pesquisar. E aí foi onde eu encontrei a Universidade, conheço gente que já se formou 
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nesta instituição e me indicou como uma ótima opção de escolha, e como tinha polo 

aqui em Mauá também.     

 

Entrevistadora: Aí facilitou.  

 

Participante 4: Como tinha que ir pelo menos um dia da semana para acompanhar, 

quem me conhece sabe que eu sou muito regrada, então como você é bem regrada 

você vai conseguir fazer EAD.  

 

Entrevistadora: É porque tem gente que tem a falsa noção de que EAD é mais fácil, 

e não é bem por aí, exige muita disciplina e autonomia.   

 

Participante 4: De ir lá no início pessoalmente é pouquíssimo para ser sincera, é só 

dedicar mesmo em casa, de estudar os conteúdos que eles nos fornecem. Então vou 

fazer pela Universidade porque é mais benéfico para mim por informação de amigos 

que já tinham feito e pelo respeito, pelo nome da instituição e eu fiz, e não me 

arrependi.   

 

Entrevistadora: Já está na fase final já, viu como passa rápido! E aí você acha que 

essa disciplina que você sempre teve, a pesquisa que exige o curso de Pedagogia e 

a gente acaba tendo que usar muito da tecnologia para isso, por ser a distância. Você 

acha que isso te facilita, ou colabora com a sua prática com os seus pequenos lá?  

 

Participante 4: Muito na realidade. Porque assim, por exemplo, eu não tinha noção 

assim de quanto a pesquisa, de você pesquisar, aí é infinito, você vê que na educação 

você nunca sabe tudo e nem nunca vai saber, e através do estudo e da pesquisa que 

eu vi que realmente não sabem. Tenho amigas que já estão formadas, tem pós e 

continuam fazendo outras e mais outras e assim vai.  

 

Entrevistadora: É a formação continuada que gente fala, que está sempre nesse 

movimento.  

 

Participante 4: Mesmo conversando com elas eu não tinha essa visão dessa forma 

não. Mas depois fazendo o curso que realmente eu tive que dar o braço a torcer, não 

faz falta, e tem que ter, e aí você começa a enxergar os alunos de outra forma. Não 

são crianças que estão lá só para aprender sem conhecimento nenhum, não é assim, 

muito pelo contrário, eles enxergam tudo isso e o jeito que você vai trabalhar.  

 

Entrevistadora: Você acaba desenvolvendo o que o Paulo Freire chamava de “escuta 

sensível”, você começa a perceber a criança como um ser social.    

 

Participante 4: Exatamente, e eles veem muito e a luz do ensinar também, a minha 

faixa etária é muito pequenininha.  
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Entrevistadora: É de bebezinho quase.  

 

Participante 4: Exatamente, e através deles onde a gente foca mais, onde não 

precisa tanta atenção. E assim, a gente vai indo e vai trabalhando, de pesquisar de 

você aprofundar tudo que diz respeito a ensinar eles, é realmente importante, tem que 

ter todo o jeito.  

 

Entrevistadora: E ai você traz essa pesquisa em forma de atividade, ou alguma coisa 

assim para os seus pequenininhos. Porque usar a tecnologia com eles eu acho que 

ainda é muito cedo, não tem, ou você tem isso, vocês têm laboratório?  

 

Participante 4: Então na escola tem uma sala de computador com alguns vídeos lá, 

só que eles são muito pequenos. Então a gente leva eles mais para conhecer as 

mesas, por exemplo, o teclado, põe o dedinho e vai sair a letrinha.   

 

Entrevistadora: Sendo alfabetizado com tecnologia, é demais não é?  

 

Participante 4: Os maiores com um pouco mais de profundidade, mas os nossos 

pequenininhos é mais assim, é conhecer, é mais a letrinha mesmo, a letrinha do nome, 

a gente utiliza mais nesse sentido.  

Mas usar mesmo a gente utiliza, nós na internet para fazer as atividades. Então eu 

como auxiliar, na minha atribuição eu não tenho a obrigação de fazer atividade, é 

atribuição da professora mesmo. Só que como todo mundo trabalha junto, é uma 

parceria, eu estou lá o dia todo, a gente troca muita informação assim. Até por eu estar 

há tantos anos elas as vezes contam por causa da experiência, então tem muita coisa 

que não deu certo, muita coisa que dá certo, em respeito à faixa etária, às vezes é 

uma professora que está começando e ela está muito empolgada em fazer e trabalhar.  

 

Entrevistadora: Às vezes não sabe se vai dar certo.  

 

Participante 4: Tem que saber respeitar o limite deles. Mas é muita informação, como 

está tudo ali, eu tenho muitos sites, muitas atividades, então a gente vai se 

questionando aquilo que encaixa de acordo com o trabalho que está se 

desenvolvendo e a gente vai modificando, vai fazendo, vai auxiliando, é muita 

informação que a gente vai trocando. A gente tem que trabalhar de acordo com o 

projeto que é colocado naquele bimestre. Então a gente procura especificamente o 

que a gente vai trabalhar. Mas assim, a internet hoje é riquíssima de conteúdo.  

 

Entrevistadora: É, tem muita coisa boa e a gente tem que saber navegar para 

pesquisar, porque às vezes leva a gente para sites não tão confiáveis.  

 

Participante 4: Exatamente. Como a gente já tem muitos anos na prática mesmo, 

então vamos dizer assim, a gente já tem noção do que trabalhar e o que consultar 

porque não é o primeiro e nem o segundo ano, já estou há vários anos, de um a três 
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anos, então você já tem muita noção o que pode ser dado ou não. Mas o interessante 

é que é assim, é que nunca se esgota não é.  

 

Entrevistadora: Não, sempre tem alguma novidade, é verdade.  

 

Participante 4: Sempre tem algo novo. Então assim, como é municipal tem muita 

troca de professor, todo ano, até nos semestres mesmo tem muita troca. Então 

sempre que começa traz uma abordagem nova, traz uma coisa diferente.  

 

Entrevistadora: A troca de experiência.  

 

Participante 4: Isso, tem gente que tem bastante e tem quem está começando. Por 

exemplo, a professora que eu estou agora ela começou agora, acabou de se formar, 

a professora da manhã, a primeira salinha dela.    

 

Entrevistadora: Então para ela começar a trabalhar com você foi um presente.  

 

Participante 4: Então deixo ela conhecer, porque ela chega muito empolgada, com 

bastante vontade, e depois vai vendo o que é viável. Esse ano estamos trabalhando 

com faixa etária de 2 anos, são muito pequenos ainda.   

 

Entrevistadora: Bebê, de fraldinha e tudo.  

 

Participante 4: A maioria ainda está saindo da fraldinha. Então é gostoso, a gente 

tem muita informação. E hoje, que nem eu que comecei há 20 e tantos anos atrás eu 

não tinha acesso a tudo isso, era mais os livros que a gente tinha. Eu trabalhava em 

uma escola particular, eu também não tinha Coordenadora, então era muito eu com 

os livros que a escola dispunha. Hoje não, tem a Coordenadora e tem respaldo, e tem 

uma gama enorme de informação através da internet.   

 

Entrevistadora: Uma estrutura boa, não é.  

 

Participante 4: Muito. Então assim, nesse aspecto a tecnologia é imbatível, não tem 

como discutir isso. Você seleciona o que está sendo proposto naquele momento e a 

gente coloca em prática.   

 

Entrevistadora: Sim. Mas você acha que isso é uma prática de todas as professoras, 

ou você percebe que você, por ter essa formação por meio da tecnologia, tem mais 

facilidade?    

 

Participante 4: Todas utilizam sim, todas. Fazer relatório, as professoras, até projetos 

do trabalho, projetos do bimestre elas utilizam também de informações da internet.   

 

Entrevistadora: Ah tá, não é uma exclusividade.  
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Participante 4: Não, todo mundo usa seja lá para o que for está lá os sites específicos, 

é muito usado.  

 

Entrevistadora: Ah tá, que legal.  

 

Participante 4: Melhorou com o tempo, porque antes você só nos livros, até porque 

na biblioteca você não tem um monte de livros você, tem alguns, então até procurar, 

e a internet está aqui em casa, está tudo na mão.  

 

Entrevistadora: E tem até alguns livros que a gente consegue baixar em pdf se você 

quiser para ter um banco de dados, é muito bom.   

 

Participante 4: E como o tempo é curto para tudo...  

 

Entrevistadora: Então otimiza não é. Então olha, o que a gente fez aqui em 20 

minutos eu ia levar quanto tempo, até chegar no polo, até a gente conversar? 

Eu achei ótimo, eu devia ter te proposto isso antes, mas era bom estar no polo 

pessoalmente, mas eu também estou muito satisfeita com a nossa conversa, mesmo 

assim, não é? Vai contribuir bastante com a minha pesquisa.  

Era basicamente isso, era mais um bate papo mesmo para saber sobre a sua prática, 

a sua experiência, o que você sente da sua formação também. Muito obrigada! 

 

 

Entrevista aluna egressa Participante 5 – polo Mauá 

 

Entrevistadora: Tudo bem com você?  

 

Participante 5: Tudo bem.  

 

Entrevistadora: Que bom. A nossa conversa será coisa rápida. 

 

Participante 5: Está bom.  

 

Entrevistadora: Deixa eu só me apresentar porque a gente conversou bastante no 

whats, mas eu não me apresentei ainda para você. Então eu trabalho na Universidade, 

não sei se eu cheguei a comentar com você. Eu sou professora do curso de Pedagogia 

EAD. Você já se formou, ou ainda está cursando?  

 

Participante 5: Sim, não, já me formei, me formei em 2009.  

 

Entrevistadora: Nossa, então foi uma das primeiras turmas a sua.  
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Participante 5: Segunda turma.  

 

Entrevistadora: Nossa, então você está atuando faz tempo já?  

 

Participante 5: Já, em 2010 eu já entrei na prefeitura de Mauá e agora estou como 

vice-diretora.  

 

Entrevistadora: Que maravilha, então foi uma carreira rápida.  

 

Participante 5: É.  

 

Entrevistadora: Que bom, a gente fica muito contente dessas histórias de sucesso 

dos nossos alunos.  

O foco da minha pesquisa é entrevistar os alunos que estão concluindo e os que já 

concluíram, como você, sobre a formação docente pelo curso de Pedagogia EAD, que 

é um curso todo permeado pela tecnologia. E a minha pesquisa visa investigar como 

essa formação contribui para a sua prática docente em sala de aula, se o fato de ter 

se formado em um curso que ele é todo permeado pela tecnologia te possibilitou 

recursos para atuar na sua prática docente fazendo uso da tecnologia? Então é mais 

ou menos isso, é nesse sentido que eu gostaria de conversar um pouquinho com você. 

Hoje você está na vice direção, mas você trabalhou muitos anos em sala de aula, não 

é?      

 

Participante 5: Sim, sim. Então com relação a minha formação o que acontece, 

quando eu entrei para fazer o curso foi pela praticidade em si, porque era um curso 

para ir uma vez por semana, eu tinha acabado de ter o meu filho, estava casada e tal 

há pouco tempo, o meu bebê estava com meses, e eu não tinha tempo para ir todos 

os dias para a faculdade. E o que acontece, ainda naquele período tinha aquela 

imagem que o curso a distância tinha uma menor qualidade.  

Devido a você não estar lá todos os dias, de não estar tirando as dúvidas ali no “tete 

a tete” com o professor. Só que na prática em si, é muito mais do que isso, eu creio 

que seja até mais puxado porque exige muito do aluno. Porque eu, por exemplo, eu 

nunca tinha tido computador na minha casa e tive que comprar um, não sabia mexer 

naquele bicho.  

 

Entrevistadora: Teve que se virar.  

 

Participante 5: Eu sabia que tinha um teclado um monitor e um mouse e só. Então 

você procura entender um pouquinho melhor dos programas, as plataformas, 

participar dos fóruns, enviar os trabalhos. Porque era uma coisa muito assim que o 

professor tirava o máximo de dúvida que a gente poderia ter naquela semana, naquela 

disciplina, só que com relação a trabalhos e entrega a gente teria que correr atrás. Ele 

dava indicação de livros e tal, a gente ia pesquisar, mas a gente que ia atrás, então 

exigia muito do aluno. Então eu vejo que o ensino a distância é para aquele aluno que 
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quer aprender de verdade. Porque não vai ter professor para consultar para dar uma 

arredondada na nota, não vai ter como falar com o professor “ah esqueci”, entrou no 

programa a data é tal, fechou e você não consegue mais, pelo menos na minha época 

era assim.   

 

Entrevistadora: Continua assim.  

 

Participante 5: Você tem até 23h59 de hoje para entregar o trabalho, se não entregou 

blau blau.  

 

Entrevistadora: Isso mesmo.  

 

Participante 5: Então assim, era uma exigência que foi muito válida e até porque para 

tirar essa imagem do “oba-oba” de dizer que o curso é mais fácil por isso que a pessoa 

está vindo fazer. E assim, o aluno que vai, como eu falei, tem que ter aquela 

disponibilidade de pesquisar, de estudar mesmo, porque ele não vai conseguir enrolar.   

 

Entrevistadora: Tem que ter disciplina, não é? 

 

Participante 5: Tem que ter uma disciplina e não vai conseguir enrolar. A facilidade 

que eu encontrei é que eu não tinha que me deslocar da minha casa para ir para a 

faculdade todos os dias, porém eu tinha que reservar um horário no meu dia para 

estudar porque senão não dava conta.  

 

Entrevistadora: Sim.  

 

Participante 5: Só que eu estava no aconchego do meu lar com o meu filho ali do 

lado.   

 

Entrevistadora: Precisa ter essa autonomia, dedicação do tempo, saber lidar com 

isso.   

 

Participante 5: Saber administrar.  

 

Entrevistadora: Isso.  

 

Participante 5: Administrar o tempo. E com isso o que acontece, como eu falei, eu 

entrei no curso e não sabia, não tinha computador em casa, não sou da geração, não 

sou tão velha assim, mas não sou da geração que nasceu na época da computação, 

então não sentia a necessidade de ter um computador em casa, quando tinha o que 

fazer ia em uma lan-house, uma coisa assim, não era uma coisa assim. Eu comecei 

o curso em 2007 e não estava tão assim, e eu fui atrás e pesquisei. E isso o que 

acontece, me deu muita facilidade para desenvolver o meu trabalho posteriormente, 

porque além do meu conhecimento com a minha formação acadêmica, eu tive que ter 
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conhecimento com relação ao outro item que é a informática, mexia com o 

computador, programas.  

 

Entrevistadora: Utilizar essa ferramenta e essa linguagem de comunicação que é o 

computador, a internet, os softwares que tem à disposição, não é.   

 

Participante 5: Isso, exatamente. Então não sei se indo todos os dias para a 

faculdade ia ter o mesmo empenho, digamos assim, para esse lado tecnológico mais 

da informática como eu tive por conta de uma necessidade que eu tive mesmo. Porque 

ou eu aprendia ou não conseguia resolver. 

 

Entrevistadora: E também sem contar que alguém do grupo vai fazer, porque 

depende muito de você mesma, de ir atrás, de investir na sua formação, como você 

fez, teve que comprar o computador, teve que correr atrás para aprender.  

Que legal, eu fico muito contente de ouvir isso, porque é isso mesmo que a gente quer 

sentir do aluno, se tem esse diferencial, se teve uma vantagem até, como você acabou 

mesmo dizendo, se fosse no presencial não sei se teria essa aprendizagem.  

 

Participante 5: Não que não teria, porque eu tinha vontade de fazer o curso. Mas 

assim, devido estar muito disponível ali, o professor naquela aula você vai lá e 

conversa, você faltou você repõe. Então assim, uma coisa que a gente não tinha muita 

facilidade assim ali, vamos tentar fazer alguma coisa ali, vamos tentar fazer um 

arranjo, não dava porque era você e o sistema.    

 

Entrevistadora: Sim.  

 

Participante 5: Claro que você tem como mandar um e-mail para o professor, entrava 

no fórum e tirava alguma dúvida.  

 

Entrevistadora: Você diz por mensagem, não é? 

 

Participante 5: Sim, por mensagem. Mas assim, exigia muito da gente, que tivesse 

um comprometimento mesmo para poder conseguir desenvolver, senão não rolava 

não, você podia até concluir o curso, mas não ia aprender.  

 

Entrevistadora: Tem isso até também, o aluno pode até ir levando, mas até que ponto 

que isso é vantajoso para quem está com esse compromisso de aprender?  

 

Participante 5: Até porque quando a gente foi fazer o TCC a gente tinha que saber 

formatar, saber digitar, saber pesquisar, saber colocar tudo dentro das normas que 

eram exigidas. E se eu ficasse empurrando com a barriga o curso inteiro na hora que 

eu fosse fazer não ia conseguir.  
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Entrevistadora: Não ia conseguir, é verdade, e tem que correr atrás, tem que se 

empenhar mesmo para poder fazer tudo dentro das normas, como você falou. Hoje a 

gente tem mais uma facilidade, na época você não tinha o Moodle, você utilizava o 

SIGA, não é?    

 

Participante 5: Foi no Siga.  

 

Entrevistadora: Hoje a universidade possui o ambiente Moodle e tem umas 

ferramentas a mais que facilitam bastante o trabalho, a pesquisa do aluno, possibilita 

o acesso a biblioteca virtual, tudo mais. Acho que tem uma facilidade a mais porque o 

curso foi evoluindo também, porque você pegou o curso bem no comecinho, segunda 

turma, começou no segundo de 2006.   

 

Participante 5: Foi.  

 

Entrevistadora: Estava todo mundo começando e aprendendo junto, digamos assim. 

Hoje tem uma história de uma década. O ano passado a gente estava comemorando 

os 10 anos do EAD, tiveram muitos eventos. A gente fica contente de conversar com 

os alunos egressos, de saber de vocês essa experiência que vocês tiveram na 

formação e a atuação docente.  

E você acha assim, que para a sua formação ficou claro que foi muito bom. Agora 

para a sua prática pedagógica? Você trouxe essa experiência para a sua prática em 

sala de aula, essas pesquisas, o uso da ferramenta, da tecnologia com os alunos? 

Você tinha turmas de que idade?   

 

Participante 5: Eu trabalho na Educação Infantil, então as turminhas iam até 6 anos. 

Eu trabalhei um ano com o Ensino Fundamental com a turma de terceiro ano no 

Estado, e a minha assessoria pedagógica também em escola particular. Então assim, 

foi muito válido porque através do curso a gente foi obrigado a fazer muita pesquisa, 

muito estudo, então a gente acabou trazendo isso para a prática de uma forma natural. 

Passou a fazer parte da minha prática pedagógica as pesquisas, essa parte 

tecnológica mesmo de pesquisa e desenvolver em cima daquilo que eu fui obrigada, 

digamos assim, a aprender para desenvolver os trabalhos. Então foi muito válido sim, 

para mim ficou mais nítido isso quando eu dei aula no terceiro ano, quando eu dei aula 

no Estado.  

Então assim, para mim ficou muito mais nítido porque a minha possibilidade de 

desenvolver um trabalho mais voltado para a parte tecnológica da coisa em si era mais 

fácil com uma turma maior, porque na turma pequenininha eu trabalhava sim, mas eu 

fazia muita pesquisa, buscava atividades pertinentes a faixa etária, eu buscava 

desenvolver algum trabalho, alguma pesquisa, pegar alguma ideia para poder trazer 

para as crianças pequenininhas, mas era eu que ia fazer com eles. Com a minha 

turma de terceiro ano eu já pude levar eles até a tecnologia, apresentar o computador, 

mostrar o que poderia ser feito, que não era só joguinho. Então muita coisa na parte 

tecnológica que a criança vê só na base de lazer mesmo, de entretenimento, então 
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eu mostrei para eles que também servia para aprender e outras coisas. Porque 

crianças do terceiro aninho eles já são mais aptos a compreender melhor.  

Foi muito interessante sim, eu pude trazer com propriedade para a minha prática.    

 

Entrevistadora: E a escola fornecia recurso para vocês?   

 

Participante 5: Nós tínhamos uma sala de informática, a sala era toda equipada com 

impressoras e internet.   

 

Entrevistadora: Ah que bom, e os alunos deviam adorar esse movimento assim de 

sala de informática.  

 

Participante 5: Sim, como eu colocava, eu estava com uma turma que estava com 

dificuldade de aprendizagem, então tinha que desenvolver e alfabetizá-los. E assim, 

nada melhor do que ensinar uma criança do que através de uma brincadeira. Então a 

gente conseguia pesquisar jogos educativos, inclusive nos nossos computadores já 

tinham jogos instalados, jogos educativos que a gente podia trabalhar com eles. Então 

eles iam para o computador, além do jogo em si com outra função porque estão 

aprendendo ali, aprendendo com a tecnologia em si.  

A tecnologia é boa em vários sentidos, e um deles era esse, despertar a alfabetização 

que em sala de aula de uma forma tradicional não estava sendo alcançada, como se 

o mundinho deles estivesse voltado para a tecnologia muito mais do que o nosso. 

Então você dá o livro, você dá o caderno, não que não seja válido, você dá o livro, o 

caderno e a lousa você desperta o interesse, mas quando você tem jogos, quando 

você tem um aplicativo, quando você tem uma programação no computador que é 

mais próxima da realidade da criança ele vai aprender, e isso vai despertar um 

interesse a mais dele.      

 

Entrevistadora: Claro.  

 

Participante 5: Então entendo que a tecnologia é uma ferramenta que vem só para 

acrescentar se souber ser usada. E isso com o curso ele me deu esse suporte nesse 

sentido, porque com as minhas pesquisas eu tive que fazer muito isso, sites da 

educação, entrar em vários sites muitas pesquisas eu tive que fazer, buscar muito e 

ai pude levar isso para a sala de aula também.  

 

Participante 5: Mas assim, mas acho que foi isso mesmo. Então eu posso dizer que 

foi isso Simone, foi mais esse lado mesmo, porque despertou o interesse e uma 

necessidade de buscar.  

 

Entrevistadora: Aham.  

 

Participante 5: A tecnologia traz essa possibilidade para a gente.  
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Entrevistadora: Que legal, fico muito contente mesmo de ver, e agradeço demais por 

você ter aceitado participar da entrevista. E você está na vice direção desde quando?   

 

Participante 5: Comecei esse ano (2017).  

 

Entrevistadora: Então a sua experiência é muito recente.  

 

Participante 5: Estou caminhando.  

 

Entrevistadora: Que bom. E assim a Pedagogia habilita para Gestão. 

 

Participante 5: É.  

 

Entrevistadora: Então você tem essa possibilidade de atuação em várias áreas.  

 

Participante 5: Tem educação infantil, os anos iniciais do Ensino Fundamental e 

Gestão.  

 

Entrevistadora: E você passou por todos, não é?  

 

Participante 5: Passei pelo Infantil, Fundamental e agora estou na Gestão. Acho que 

eu segui uma etapa assim, digamos que segui uma sequência.    

 

Entrevistadora: Foi galgando.  

 

Participante 5: Galgando aos poucos.  

 

Entrevistadora: Muito bom, fico contente.  

 

Participante 5: E vamos lá firme e forte, uma nova experiência. Procurei ver novos 

cursos, pós-graduação também, psicopedagogia, especialização em Educação 

Infantil, educação inclusive eu também fiz. Aí fiz alguns cursos de extensões lá na 

área de gestão também. Fui me preparando, não é. Agora quero fazer o mestrado, 

mas vou com calma.   

 

Entrevistadora: É, mas é muito bom. Sempre a gente agrega, eu acho que tudo é 

válido. E faz parte desse processo mesmo de promoção.   

 

Participante 5: Eu acho que o professor em si ele gosta de estudar, eu sempre estou 

fazendo alguma coisa.  

 

Entrevistadora: É a formação continuada que a gente fala, uma coisa vai levando a 

outra, que coisa vai levando a outra...  
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Participante 5: A gente não consegue parar, não é?  

 

Entrevistadora: Está sempre em formação.  

 

Participante 5: Está sossegada, mas daqui a pouco está sentindo falta de alguma 

coisa. Arruma para a sua cabeça, entra em uma pós-graduação, um curso de 

extensão.  

 

Entrevistadora: Está certo. E o próprio trabalho vai trazendo essas oportunidades, 

vai dando oportunidades. A prefeitura oferece cursos também?  

 

Participante 5: Sim, alguns cursos de extensão eu fiz pela prefeitura.  

 

Entrevistadora: Certo. E até para você, dentro da prefeitura, para conseguir melhor 

remoção quando há, todos esses cursos também contam, não é?  

 

Participante 5: Sim. Agora no cargo que eu estou eu consigo com mais facilidade, 

enquanto professor é mais difícil. Eu percebi que agora como vice-diretora são 

oferecidas mais oportunidades mesmo. Como agora apareceu a oportunidade de 

Mestrado. Não vou fazer agora no momento, não vou fazer, mas a gente consegue, 

por exemplo, com desconto quem quer fazer o Mestrado.  

 

Entrevistadora: Vem fazer na Universidade.  

 

Participante 5: Ah então, quem sabe, não é.  

 

Entrevistadora: Acompanha o site da faculdade e todo início de semestre eles abrem 

as inscrições para o Mestrado. E ai você fica sabendo pelo edital o que é necessário, 

porque você vai ter que ter um projeto para iniciar. Mas é bem bacana, eu gosto 

bastante.  

Gostei muito de conversar com você. Gostei mais ainda de saber que você está 

empenhada, estudando sempre, está pensando em fazer Mestrado, vai ser colega 

nossa lá, ai eu te levo para conhecer o estúdio, o campus.  

 

Participante 5: Tá. Eu decidindo vou procurar mesmo, vou fazer uma pesquisa e 

decidindo eu vou sim.  

 

Entrevistadora: Dá uma olhadinha lá, porque tem o mini currículo dos professores, 

alguns dos professores você até deve ter tido aula com eles no EAD, e eles também 

trabalham na pós-graduação lá. Então vai ser uma oportunidade de conhecer os 

professores também, que você só via lá no telão.  

 

Participante 5: É verdade.  
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Entrevistadora: Então está bom, era isso, era só uma conversa mesmo, adorei tudo 

que você falou, vai me ajudar muito mesmo, agradeço a sua participação. E fico na 

torcida para que você tenha cada vez mais sucesso, porque o sucesso de vocês é o 

nosso também.    

 

Participante 5: Que bom, obrigada e no que precisar é só me chamar que estamos 

aí.  

 

Entrevistadora: Muito obrigada por sua atenção, sucesso para você.  

 

 

Entrevista aluna egressa Participante 6 – polo Mauá 

 

Entrevistadora: Olá, tudo bem?  

Então me deixe falar só um pouquinho sobre minha pesquisa. Nós nos falamos 

naquele dia por telefone, mas só para relembrá-la sobre o objetivo do meu trabalho. 

Como disse, estou fazendo Mestrado em Educação na Universidade e o tema da 

minha pesquisa, quer dizer, o objetivo da minha pesquisa é, conversando com os 

alunos egressos e os que estão concluindo o curso, tentar verificar onde que a 

tecnologia, que auxiliou toda a formação de vocês, aparece na prática pedagógica, 

em sala de aula, se isso te trouxe alguma contribuição? Então em nossa conversa é 

isso que eu irei observar.      

 

Participante 6: Aham.  

 

Entrevistadora: Tenho aqui algumas questões para nos nortear. Há quanto tempo 

você se formou? Agora recente?   

 

Participante 6: Acho que foi 2012 ou 2011.  

 

Entrevistadora: Ah tá, já faz um tempinho. E você já está atuando então em sala de 

aula?  

 

Participante 6: Já. Acho que foi 2012.   

 

Entrevistadora: É?  

 

Participante 6: Foi porque também logo em seguida eu já ingressei no Mestrado.  

 

Entrevistadora: Que legal. Na Universidade mesmo?  

 

Participante 6: Foi, só que eu fiz em Ciências da Religião.  

 

Entrevistadora: Ah que bacana. Mas a sua formação foi em Pedagogia EaD?  
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Participante 6: A formação foi. Ai como a minha pesquisa era sobre o ensino religioso, 

a diversidade religiosa que colocavam muito nas escolas, e veio a calhar e deu para 

trabalhar na Ciências da Religião e foi tranquilo para eu entrar então.    

 

Entrevistadora: A melhor coisa, já sair da graduação e já fazer o Mestrado.  

 

Participante 6: Eu precisava.  

 

Entrevistadora: Já está no pique. E você atua hoje em sala de aula com que 

turminha, fundamental, infantil?  

 

Participante 6: Eu trabalho na prefeitura de São Paulo como professora da educação 

infantil, trabalhando com crianças de creche. E em São Bernardo eu já trabalho com 

EJA, alfabetização de adultos.  

 

Entrevistadora: Ah é mesmo, você comentou ao telefone e até falei que não tinha 

entrevistado ninguém ainda que trabalhava com EJA, que bacana, deve ser bem 

interessante.  

 

Participante 6: Eu gosto.  

 

Entrevistadora: Eu imagino, o retorno que eles dão, não é? Você está com duas 

turmas muito diversificadas, mas as duas são muito empolgadas para aprender.   

 

Participante 6: São duas turmas bem distintas, mas eu gosto dessas duas faixas 

etárias, são as que eu mais gosto.   

 

Entrevistadora: Que bom. E assim, você acha que essa formação na educação a 

distância te facilitou de alguma forma com o uso da tecnologia para você trabalhar 

com os pequenos ou lá com os adultos?   

 

Participante 6: Olha o uso da tecnologia eu acho que ajudou mais com os adultos. 

Porque com as crianças a questão da tecnologia é mais para pesquisa mesmo que 

eu faço, os projetos que eu posso trabalhar com eles. Com os adultos como eles têm 

aula de inclusão digital então a gente consegue trabalhar isso efetivamente, a questão 

da tecnologia, de usar a informática, usar as ferramentas digitais. A questão da prática 

está sendo boa com eles, da tecnologia. Com as crianças é mais mesmo não só a 

pesquisa, mas também a utilização, mas isso mesmo com as crianças menores.    

 

Entrevistadora: Aham. Mas eles têm aula de laboratório também ou não, você chega 

a levar os pequenos ou não, nessa faixa ainda não, não é?  

 

Participante 6: Não, ainda não.  
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Entrevistadora: Porque é creche.  

 

Participante 6: Estou trabalhando com crianças de 2 anos e meio.  

 

Entrevistadora: Ah então são os bebezinhos praticamente, está desfraldando, está 

nessa fase.  

 

Participante 6: Tem alguns que ainda estão usando fralda, essas coisas.  

 

Entrevistadora: É. E na escola aqui em São Bernardo você trabalha com EJA então 

tem esse recurso para você levar os alunos para o laboratório, e tem equipamentos 

que eles possam utilizar então?  

 

Participante 6: Tem a sala de informática e tem a aula de inclusão digital que eu 

trabalho em parceria com a professora de informática. Então os projetos, essas coisas 

que vou fazer em sala de aula então a gente tenta fazer algo em comum, eu passo 

para ela o que estou fazendo e ela faz algum trabalho em relação a isso, e a gente vai 

trabalhando junto com eles.   

 

Entrevistadora: E tudo para desenvolver a alfabetização com eles.  

 

Participante 6: Isso. Nós estamos trabalhando no projeto autobiografia, então em 

sala de aula a gente vai fazendo texto, escrevendo texto e fazendo a correção dos 

textos. E a aula de informática eles vão aprendendo a digitar, utilizar os computadores 

para digitar, formatar textos e essas coisas. 

  

Entrevistadora: Aprende a usar o WhatsApp ou isso eles já sabem?   

 

Participante 6: Ah isso eles já sabem, porque mesmo que eles não saibam escrever, 

mas eles mandam mensagens de áudio.  

 

Entrevistadora: Que bacana, eles são interessados em aprender.  

 

Participante 6: São. Eles têm muita dificuldade em aprender porque são bem mais 

velhos. Eu estou com uma turma de pessoas, e tenho um aluno que tem 83 anos.   

 

Entrevistadora: Nossa!  

 

Participante 6: Então eles são mais velhos e a dificuldade é bem maior do que 

trabalhar com uma criança na alfabetização. Mas eles gostam, eles adoram estar na 

escola.   
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Entrevistadora: Eu acho até pela experiência ruim que eles tiveram porque já 

tentaram ir para a escola em algum momento e não tiveram sucesso. Talvez tenha 

esse histórico também, não é?  

 

Participante 6: É, a maioria já foi para escola e estudou um ano ou dois, mas muitos 

nem foram para a escola, muitos não puderam, nem tiveram a oportunidade de ir para 

a escola.  

 

Entrevistadora: Mas que trabalho bonito que você faz. Mesmo assim você vê, com 

83 anos, a pessoa já está pensando em “pendurar a chuteira” e ele está lá querendo 

aprender, legal.  

 

Participante 6: A sala de aula para eles também é mais assim, é socialização mesmo, 

eles gostam de estar na escola, preferem estar na escola do que estar em casa sem 

fazer nada. Porque na idade deles muitos não têm mais o que fazer, muitos até 

trabalham também entendeu, muitas são faxineiras, ajudantes. Mas elas preferem 

estar na escola do que estarem em casa.  

 

Entrevistadora: Às vezes é solitário a pessoa com mais idade assim, às vezes os 

filhos já estão casados, já não tem mais família tão próxima, talvez seja isso também.   

Então assim, disso tudo que você está trazendo, essa experiência que você tem, você 

acha que esse diferencial, tanto de pesquisa, quanto a sua prática com eles. A 

formação na educação a distância te influenciou de alguma forma, ou não tem nada a 

ver?   

 

Participante 6: Você diz das tecnologias?  

 

Entrevistadora: Isso, por você poder usar esse recurso, você tem o hábito da 

pesquisa para os pequenos, ou até mesmo para os adultos para atuar com eles nos 

jogos, nas atividades que você realiza na alfabetização e tudo. Isso foi uma prática 

que você foi desenvolvendo porque na educação a distância a gente fala que os 

alunos têm que ter bastante autonomia, porque tem que ter disciplina, organização 

para poder levar o curso adiante. Você sente isso, que essa autonomia foi 

desenvolvida, ou você sempre teve esse perfil de pesquisadora mesmo?   

 

Participante 6: Quanto a questão do uso das tecnologias eu sempre utilizei, sempre 

gostei. Então não foi algo assim complicado assim para o curso do EAD com a 

utilização das mídias digitais nesse caso, porque eu sempre gostei, sempre fui 

interessada. Agora quanto a formação do aluno, mesmo sendo um aluno mais 

autodidata, isso foi aos poucos, isso foi acontecendo.  

Você quando está dentro de uma sala de aula você tem sempre o professor ali para 

tirar as suas dúvidas, dos colegas, dos trabalhos que você faz, você já recebe um 

feedback muito rápido. E o EAD não, foi algo que foi sendo construído. A sua pesquisa 

é você que tem que fazer, você tem que procurar os textos.  
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Claro que a Universidade, é um curso muito bom, tem muitos recursos, eles 

disponibilizam tudo o que você precisa, para você fazer as suas próprias pesquisas 

também. Mas foi um curso muito bom, bem estruturado, e me ajudou bastante a ter 

essa autonomia mesmo, me ajudou bastante o curso de EAD.  

Depois estou até fazendo um curso de pós-graduação agora, é aí é mais complicado, 

já não é tão organizado como era, porque eu tinha tudo muito organizadinho, lá não, 

é você mesmo que tem que fazer tudo, o seu horário, a sua pesquisa, vai depender 

de você.  

 

Entrevistadora: É mais solitário, eu fiz também um curso de pós-graduação em uma 

outra instituição de ensino, totalmente a distância, só tinha um encontro presencial. E 

senti justamente isso que você falou, a questão da falta de organização, de ensinar 

os caminhos.  

 

Participante 6: É verdade. Mas aí vai de você, ou aprende ou não aprende nada, ou 

você realmente corre atrás e vai pesquisar e vai aprender ou você só copia e cola e 

vai enrolando.  

 

Entrevistadora: É, ai vai da consciência de cada um, porque se você está buscando 

realmente uma formação e não diploma, se a intenção é uma formação séria, ai é 

verdade, a gente corre atrás mesmo.  

 

Participante 6: É.  

 

Entrevistadora: Então eu acho que era isso, rapidinho. Era mesmo para sentir, para 

ver como que a formação na EAD se reflete nas práticas pedagógicas dos alunos. E 

eu tenho me surpreendido, fico muito contente de ver isso que você está falando do 

curso que é muito bom, não é uma avaliação, mas acaba que a gente tem esse retorno 

do aluno, fico bastante contente! Conversei com algumas alunas que prestaram 

concurso e passaram com boa classificação. Você também passou, não é?  

 

Participante 6: Sim, passei.  

 

Entrevistadora: Os dois? Em São Paulo e São Bernardo você é concursada?  

 

Participante 6: Isso, são. E outros concursos também que eu passei, mas acabei 

ficando nesses dois que são na minha área.   

 

Entrevistadora: Tem que fazer algumas escolhas.  

 

Entrevistadora: Esta foi a sua primeira formação ou já tinha feito faculdade antes?  

 

Participante 6: Não, foi a primeira faculdade que eu fiz. Eu casei tive os filhos e depois 

fui fazer.  
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Entrevistadora: Eu fiz isso também. Eu tinha uma outra formação, tinha feito 

Administração me formei, mas parei, fui cuidar dos filhos. E ai quando retomei, retomei 

fazendo Pedagogia também e me encontrei.    

 

Participante 6: Que bom.  

 

Entrevistadora: Muito bom. Então eu te agradeço bastante por sua disponibilidade 

de, em pleno domingo, conversar comigo.  

 

Participante 6: Nada, o que é isso.  

 

Entrevistadora: Muito obrigada, e um bom trabalho para você, sucesso com os 

pequenos, com os adultos também e que se realize em tudo que você fizer.  

 

Participante 6: Você também aí no seu trabalho, na sua pesquisa, Mestrado não é 

fácil não, é difícil.  

 

Entrevistadora: É, e essa fase final é mais complicado ainda.  

 

Participante 6: É bem complicado, mas vai conseguir.  

 

Entrevistadora: Vou sim, com o auxílio de vocês! Muito obrigada.  

 

Participante 6: Nada.  

 

 

Entrevista aluna egressa Participante 7 – polo Macaé 

 

Entrevistadora: Olá, tudo bem? Estou sabendo que você é pedagoga no SESI 

agora?  

 

Participante 7: Eu tenho uma história, há 18 anos atrás eu fiz EJA lá, foi a primeira 

turma de educação de adultos. Eu estudei na EJA no SESI de Macaé, era aluna da 

primeira turma em 1998. Uma história bem bacana. Daí fui, comecei a fazer uma 

faculdade de normal superior, mas fui obrigada a parar o curso, contrariada, estava 

quase acabando o curso eu tive que parar. Eu fiquei arrasada porque eu queria muito 

aquilo para a minha vida. Daí o que aconteceu, nesse período eu fiz estágio na escola 

daqui do município, tinha contrato remunerado, ai fui dar aula de ensino religioso, foi 

bem bacana, foi uma experiência bem rica.  

Só que acabou, parei a faculdade, não pude continuar no estágio e parou, e fui 

trabalhar na igreja, aqui de Macaé. Daí fui para a igreja e tal, fui ser secretária do 

pastor, a igreja aqui tem uma estrutura bem bacana, trabalhava com o ministério 

infantil. E ai surgiu a ideia de abrir um polo presencial da Universidade aqui em Macaé.     
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Entrevistadora: Maravilha.  

 

Participante 7: E para mim foi, falei vou me engajar nesse projeto porque tem que 

ser realidade aqui, chegou a minha hora.  

 

Entrevistadora: Isso mesmo, não pode deixar passar.  

 

Participante 7: Eu fiz todo esse processo de implantação de projeto, de tudo, 

estrutura física, equipe. Eu lembro que na aula inaugural que a gente estava fazendo 

com aquela antena horrorosa de antigamente, não sei se você lembra?  

 

Entrevistadora: Qual que é, não.  

 

Participante 7: Era assim, era um receptor enorme que tinha no polo e pegava a 

antena, então se chovesse, se mudasse o tempo não tinha aula. Aqui eu lembro que 

passei um mês no meu treinamento, eu falei para os monitores “olha só pessoal, 

vamos precisar ter um coringa na manga, cada um estuda um pouco sobre a grade 

do seu curso”, eu acho que era Logística, Administração, Teologia, Pedagogia e 

Recursos Humanos, foram os primeiros cursos que abrimos aqui em Macaé. E 

Pedagogia é o nosso carro chefe hoje em dia. Eu falei, cada um fica com um coringa 

na manga, com alguma informação para passar para os alunos, porque se falhar a 

antena, e no dia choveu muito, vamos falar e dar as boas-vindas e cada um fala um 

pouco do seu curso. E foi o que aconteceu.   

 

Entrevistadora: Ainda bem que você se preveniu.  

 

Participante 7: Chegou na aula inaugural e negócio falhou lá e fomos nós, tiramos o 

coringa da manga, e acho que nenhum aluno percebeu que aquilo tinha sido uma 

alternativa, por problema por causa da antena, a gente falou seguro, eu sempre falo 

para a equipe, mostra segurança para o povo, se está seguro das informações. 

 

Entrevistadora: Isso mesmo, mesmo que esteja com a perna tremendo, não é?  

 

Participante 7: Minha paixão é a Pedagogia e eu comecei a fazer Pedagogia. Eu 

acho que já tinha o polo de Macaé há uns 5 anos.  

 

Entrevistadora:  E você era Monitora ou já era Coordenadora do polo?  

 

Participante 7: Era Coordenadora. Ai pensei comigo agora chegou a minha vez, vou 

atrás do meu sonho. Comecei a fazer Pedagogia, apaixonada, me encontrando em 

tudo, falei gente é o que eu gosto mesmo. Porque fiz gestão, gosto de gestão, mas a 

Pedagogia me realiza.   

E quando eu estava no quarto período precisei fazer o estágio, e fui procurar estágio, 

e onde abriu a porta para mim? Na escola SESI onde eu tinha estudado na EJA.  
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Entrevistadora: A vida dando voltas...  

 

Participante 7: Olha que coisa bacana. Eu lembro que quando estava fazendo a 

entrevista lá para o estágio, e a moça falou assim para mim “mas você, Coordenadora 

de um polo, como que você se sente agora começando do zero praticamente como 

estagiária?”, eu respondi para ela com a maior tranquilidade: “olha, eu não estou aqui 

como Coordenadora do polo, estou aqui como estudante de Pedagogia que precisa 

cumprir 300 horas, e estou muito aberta para mergulhar nessa experiência, o que eu 

quero para a minha vida”. Aí ela gostou e tal, me aprovou no estágio. Eu comecei, 

fiquei 3 anos estagiando lá, com aquele processo de adaptação e ainda você tem 

várias questões que tem de lidar. Ao processo de se submeter a uma rotina de 

trabalho que você está acostumada a fazer de outra forma. A questão do olhar das 

pessoas porque eu era Coordenadora de um polo de uma universidade e estar 

estagiando. Você tem que vencer vários tabus ai, e eu passei por tudo isso com muita 

tranquilidade. Eu entendi que era uma etapa que eu tinha que passar na minha vida e 

que ia ser de muito aprendizado para mim, e de fato foi, e foi bacana mesmo. E ai 

terminando o estágio, 5 meses depois que acabou o estágio eles me convidaram para 

ser professora. Ai fiz uma prova super difícil, mas estava tudo fresquinho, estava 

acabando de fazer a faculdade e me ajudou para caramba e comecei como professora 

na Educação Infantil. E eu me lembro assim de vários momentos no início aquela 

preocupação, aquela coisa, estou fazendo a coisa certa com os alunos no dia a dia? 

A rotina na sala de aula. Eu peguei uma turma de pré 2, no início você tem que dar 

tudo, na escola SESI ela tem uma metodologia SESI Educa, não sei se você já leu 

algo sobre ele?   

 

Entrevistadora: Não.  

 

Participante 7: Aqui no Rio de Janeiro, acho que em São Paulo é mais tradicional. 

Aqui no Rio de Janeiro eles trabalham com a metodologia SESI Educa, é uma escola 

sócio-construtivista.   

 

Entrevistadora: Ah, que faz valer mesmo, não só no nome.  

 

Participante 7: Exatamente. Para trabalhar com projetos. E eu comecei a mergulhar 

nos projetos. O meu primeiro projeto foi “Conto e Reconto que Gera Encontro”.  

 

Entrevistadora: Adorei o tema.  

 

Participante 7: Resgate das histórias infantis com eles. E caminhando para o tema 

central da escola que era sobre conscientização, os cuidados com o meio ambiente, 

foi muito lindo, teve apresentação de teatro. O segundo projeto foi sobre alimentação, 

foi uma apresentação de um projeto muito lindo. E eu fiz um reconto com eles da 
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história de João e Maria às avessas, eu já até pensei de escrever e fazer tipo um livro 

com essa história.   

 

Entrevistadora: É uma boa.  

 

Participante 7: Você sabe que fiquei com essa história, que João e Maria na verdade 

eles tinham se perdido na floresta, eles estavam brincando, e eles encontraram uma 

casa que não era de uma bruxa, era de uma nutricionista.    

 

Entrevistadora: Que legal.  

 

Participante 7: Você ia se amarrar na história.  

 

Entrevistadora: Essa história é boa, é bem atual.  

 

Participante 7: A casa dela era toda enfeitada, as crianças viajaram nessa história.  

 

Entrevistadora: Quantos aninhos?  

 

Participante 7: Tem o conto da Rapunzel.  

 

Entrevistadora: De quantos anos essa turma?  

 

Participante 7: 5 anos.  

 

Participante 7: Ai fiz um reconto da Rapunzel e falava assim “fala para mim, o que a 

gente pode aprender com essa história da Rapunzel sobre os cuidados com a água?”, 

e eles espertos, “olha tia eu não sei não, mas eu acho que a Rapunzel gastava muita 

água para lavar aquele cabelo”.  

 

Entrevistadora: Realmente, ela estava prejudicando o meio ambiente. Que 

inteligentes.  

 

Participante 7: E o outro falou assim “tem que fazer como a tia falou então, a 

Rapunzel tem que colocar balde embaixo para apanhar a água do cabelo dela”.  

 

Entrevistadora: Para reaproveitar.  

 

Participante 7: Então foi dois no primeiro ano, essa turminha que me marcou. E eu 

tenho uma característica de muita criatividade na sala de aula, foi muito marcante, e 

o resultado dessa turma foi super bacana porque foi essa coisa lúdica, do estímulo 

com essas leituras, as crianças descobriram as letras, porque tudo a gente 

contextualizava.   
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Entrevistadora: Aprendizagem significativa.  

 

Participante 7: Silábica, eu fiquei assim maravilhada. Eu tive um aluno que me 

surpreendeu contando de 1 a 150. Eu pensei bom, ele deve ter aprendido com o irmão 

dele e deve estar fazendo aquele cálculo decorado, não deve fazer ideia do que é 

150. Ai peguei um material dourado e coloquei na frente dele e falei mostra para mim 

Artur a quantidade que forma 10, ele pegou, e de 100? “100 Tia é pra eu pegar essa 

de 10 e mais 9 dessa de 10?”  

 

Entrevistadora: Nossa, já sabia somar.  

 

Participante 7: Eu não coloquei aquela grande de 100, tinha a de 1 e de 10, e ele 

sabia contar, gente conceito de decimal, fiquei encantada com aquele menino, faz 

cálculo mental.  

Chegou na alfabetização, no primeiro ano já lendo tudo. E no final do ano eu fiz uma 

apresentação com eles que eles tinham que dar sugestões e de como usar isso de 

forma responsável. Saiu cada coisa, escreviam o que queriam falar.    

 

Entrevistadora: Que graça.  

 

Participante 7: Eu fiquei apaixonada. Uma coisa dentro mesmo da proposta da 

escola, sem “forçação” de barra.  

 

Entrevistadora: Porque era significativo para eles, não era nada decorado, foi 

estimulado.  

 

Participante 7: E no ano seguinte eu peguei uma turminha de 4 anos. E a turma de 4 

anos era uma turma tão difícil, eu falava: “meu Deus não estou sabendo fazer o 

negócio direito com essa turma”. Lembrei de um curso que a gente tinha feito com o 

Instituto ABCD no SESI, você conhece, Instituto ABCD?  

 

Entrevistadora: Não.  

 

Participante 7: Maravilhoso, Instituto ABCD. E em uma das palestras eles falavam 

das funções executivas, que nem tudo do tradicional a gente deve ignorar, e ai tem a 

questão da rotina. As questões executivas são exatamente você colocar, propor para 

a criança uma rotina para que eles tenham uma compreensão melhor e eles vão 

conseguir ter um comportamento de seus combinados, se alinhar com a questão do 

dia a dia na sala de aula.    

 

Entrevistadora: Do espaço e tempo, não é? 

 

Entrevistadora: Estou adorando ouvir você falar da sua trajetória, mas tudo isso que 

você fez, a educação a distância, os cursos a distância, tudo permeado pela tecnologia 
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te possibilita trabalhar com tecnologia com as suas crianças? Como que isso interfere 

na sua aula, o que você traz para eles?  

 

Participante 7: No SESI nós temos a vantagem de ter uma sala multimídia, a minha 

sala tem lousa digital, tem computador à minha disposição, caixa de som. Então eu 

trabalho bastante com a lousa digital porque as crianças se amarram.   

 

Entrevistadora: E sabem usar e tudo?  

 

Participante 7: Dominam. E a gente tem também uma sala de informática. Então 

sempre na semana, uma ou duas vezes eu utilizo um recurso tecnológico para dar um 

reforço naquilo que estou fazendo entendeu? Para ficar uma coisa mais lúdica, e a 

lousa também utilizo muito, eles gostam de ir lá e ficar passando o dedinho.  Eles 

adoram. E fazer a faculdade a distância foi muito importante nesse sentido, de abrir 

minha visão para essas ferramentas, não só com as crianças. Eu trabalhei com 

orientação pedagógica em duas escolas antes do SESI. Tem dois anos que eu 

trabalhei com uma, assim que terminei a faculdade, e depois essa outra que é bilíngue. 

E eu passo isso para as professoras que eu oriento.  

 

Entrevistadora: Para elas terem essa autonomia de buscar esses cursos on-line, 

você fala?  

 

Participante 7: Lá no SESI a gente precisa, o professor que trabalha na escola SESI 

ele precisa ter esse domínio de tecnologia, porque tudo nosso é com recurso 

tecnológico.  

 

Entrevistadora: E a escola dá suporte, dá curso para vocês?  

 

Participante 7: Dá. Hoje nós temos uma professora que, inclusive, ela é minha 

concorrente.  

 

Entrevistadora: Ah sim.  

 

Participante 7: A pós em outra instituição na área de tecnologia, então ela tem dado 

suporte para o pessoal. Ai eu estou vivendo uma fase assim, que tudo que ela coloca 

lá para fazer “Vamos trabalhar com Google Drive”, nessas ferramentas, e eu digo meu 

Deus será que vou ser obrigada a fazer esses cursos de novo?”, ai me matriculo em 

curso só para dar uma satisfação assim.    

 

Entrevistadora: Aham.  

 

Participante 7: E também ajudando as minhas amigas que trabalham junto comigo.  
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Entrevistadora: Você vira monitora lá.  

 

Participante 7: É, viro monitora do grupo.  

 

Entrevistadora: Muito bom. E assim, a faculdade a distância te proporcionou isso 

também então?  

 

Participante 7: Com certeza, essa autonomia. Hoje eu não tenho mais dúvida, uma 

coisa que aprendi desde a época da faculdade, como colocar um arquivo coletivo no 

google para todos terem acesso, se eu tiver dúvida eu coloco lá no youtube. A gente 

cria autonomia de saber pesquisar, de correr atrás para poder encontrar aquela 

resposta.  

 

Entrevistadora: Eu conversei com uma outra aluna e eu percebi isso na fala dela 

também. Ela também está como Coordenadora de uma creche e ela falou isso, que 

ela percebe que em comparação com quem se formou no presencial ela tem essa 

sacada rápida de pesquisar as coisas, de procurar na internet.  

 

Participante 7: É sim, ajuda muito. A faculdade a distância ajuda a gente nesse 

sentido sim.  

 

Entrevistadora: Ah muito legal. Adorei falar com você, estava ansiosa para 

conversarmos e fiquei muito contente, vai agregar bastante na minha pesquisa.  

 

Participante 7: Que bom.  

 

Entrevistadora: Muito feliz.  

 

Participante 7: Que ótimo.  

 

 


