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Por afeto, entendo as afecções do corpo pelas quais a potência 

de agir desse corpo é aumentada ou diminuída, favorecida ou 

reduzida, assim como as ideias dessas afecções. Quando 

podemos ser a causa adequada de alguma dessas afecções, 

entendo então por paixão uma ação, nos demais casos, o sofrer a 

ação dessa paixão. 

SPINOZA (2003) 
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Resumo 
Estudos apontaram que uma das discussões centrais na Educação a distância (EAD) 

refere-se ao papel que o professor é convocado a desempenhar. A pesquisa, pautada 

pelos pressupostos teórico-metodológicos da Clínica da Atividade, objetivou analisar a 

dinâmica que se estabelece entre a atividade do professor na EAD e o gênero 

profissional docente ao qual ele reporta-se em sua atividade profissional. As etapas do 

estudo dividiram-se em: 1) mapear o perfil socioprofissional dos professores que atuam 

na EAD em duas universidades da cidade do Natal (RN); 2) analisar a atividade de 

trabalho dos professores na EAD, em abordagem clínica norteada pelos contextos de 

desenvolvimento da atividade: pessoal, interpessoal, transpessoal e impessoal; e 3) 

compreender a influência da prática pedagógica na EAD sobre o gênero profissional 

docente, enfatizando o contexto transpessoal. Para consecução dos objetivos, os 

instrumentos e procedimentos propostos foram: pesquisa documental, registros 

audiográficos (representados pela técnica da instrução ao sósia), e um questionário 

socioprofissional. As análises estatísticas descritivas e inferenciais do mapeamento 

contemplou uma amostra de 70 participantes, sendo 28 homens e 41 mulheres. 65,7% 

vinculavam-se à instituição pública, 30% à instituição privada e 4,3% às instituições 

pública e privada. 31,4% era mestre, seguido de 28,6% de doutores e 26,3% 

especialistas. 54,3% exerciam a função de tutor à distância e 44,3% eram professores 

regentes. Após clusterização, apontou-se a existência de dois grupos (tutor a distância e 

professor regente), e as variáveis mais importantes de distinção foram: função, titulação, 

renda, atividades desenvolvidas e forma de ingresso na EAD. Da etapa clínica 

participaram dois professores representantes de cada grupo. A análise da atividade de 

trabalho apontou a existência de modelos de EAD distintos, que produziam formatos de 

trabalhos cuja conformidade com o gênero profissional docente era reflexo das 

diferentes formas de vivenciar os espaços de docência. Quanto ao alargamento das 

atividades, destaca-se a necessidade do desenvolvimento tanto de competências técnicas 

para utilizar as tecnologias de informação, quanto das pedagógicas para pensar as 

concepções e os modos de concretização do processo de ensino-aprendizagem na EAD. 

Aponta-se que as mudanças que a EAD produziu na atividade dos professores os 

convocaram a um acesso mais profundo das orientações genéricas da profissão, de 

modo a contribuir para (re)vitalizações do gênero profissional docente, não 

necessariamente atrelado ao uso do modelo presencial como um guia, pois replicar o 

modelo presencial para a distância não seria garantia do sucesso da atividade do 

professor na EAD. Destaca-se, ainda, que o insucesso da atividade também permite o 

aceso e a transmissão do gênero profissional. Por fim, alerta-se que certos formatos de 

trabalho, como nos casos da EAD, preveem intensificação e individualização da 

atividade de trabalho, e, até mesmo, precarização das relações, em detrimento de trocas 

e compartilhamentos entre os coletivos de trabalho. Assim, a revitalização do gênero 

fica comprometida, e a amputação da história do coletivo pode materializar-se, de modo 

a contribuir para atrofiar o raio de ação do sujeito-trabalhador em seu cenário laboral. 

Palavras-chave: Professor; EAD; Clínica da Atividade; Gênero Profissional; Instrução 

ao sósia. 
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Abstract 
This research aimed to analyze the dynamics established between the activity of the teacher 

in Distance Education (DE) and professional gender of teaching, in terms of impact of DE 

in teacher’s usual professional activity. Previous studies showed that one of the central 

discussions concerning DE refers to the role that the teacher is called to perform. The 

present research, based on theoretical and methodological assumptions issued from Clinic 

of Activity, analyzed the impact referred above. This central aim was operationally 

executed along three main stages: 1) survey study for description of socio-professional 

profile of teachers working in DE in two universities from Natal (RN-Brazil), 2) clinical 

analysis of professional activity of teachers working in DE, taking into account four 

simultaneous levels of psychological constitution and development of human activity: 

personal, interpersonal, transpersonal and impersonal; 3) analytical focus on transpersonal 

context in order to understand the influence of pedagogical practice in DE on professional 

gender of teaching. Documental research, audio recorded voice data and a multiple 

choice Likert scale questionnaire concerning socio-professional information were used 

as procedural tools. The qualitative-clinical procedural tool of “instruction to the double”, 

firstly proposed by Clinic of Activity research group, was used in order to obtain oral 

productions concerning professional activity. Data issued from stage 1 (n=70, 28 men and 

41 women) was submitted to descriptive and inferential statistical analyzes. 65.7% of the 

sample worked in a public institution, 30% in a private institution, and 4.3% in public 

and private institutions. 31.4% of the sample of participants was formed by teachers 

having a master degree, 28.6% were doctors and 26.3% had degrees of specialists. 

54.3% of participants acted as remote tutor, and 44.3% were regents teachers. After 

descriptive multidimensional cluster analysis, two groups emerged (remote tutors and 

regents teachers), the most important variables in terms of contributions to this 

distinction being: professional function, level of graduate formation, level of income, 

activities and forms of entry in DE. Clinical analysis of data produced by two 

participant-teachers of each group, issued from instruction to the double technique, was 

performed. This analysis indicated the existence of different models of distance 

education. A general concern referring to the need of both taking into account 

information technology and pedagogical attitudes was detected. On the other hand, 

participant-teachers considered that participation in DE activities could bring relevant 

contributions to general professional gender of teaching. . Finally, teachers warned 

against certain formats of organization of teachers professional activity, as found in the 

domain of DE, since these activities could promote the intensification and 

individualization of teachers` work activity, and even the worsening of relations, rather 

than exchanges and shares through collective bargaining. This process could 

compromise the renew of the professional gender, by losing its historical roots and 

diminishing activity possibilities of teachers in their labor context. 

Keywords: Teachers, DE; Clinic of Activity, Professional Gender, Instruction to 

double. 
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Résumé 
La recherche reportée ici a eu comme objectif l`analyse de la dynamique qui s’établit 

entre l’activité de l’enseignant de l’EAD et le genre professionnel de l’enseignant 

auquel cet enseignant se réfère dans son activité professionnelle. Études préalables 

signalent qu’une des discussions centrales dans l’éducation à distance (EAD) est celle 

qui se réfère au rôle que l`enseignant est censé jouer. Les étapes de cette étude se 

divisent en: 1) effectuer une cartographie sur le profil socioprofessionnel des 

enseignants qui travaillent dans l’EAD dans deux universités de la ville de Natal (RN 

Brésil); 2) analyser l’activité de travail des enseignants de l’EAD dans une approche 

clinique, guidée par quatre contextes de développement de l’activité: personnel, 

interpersonnel, transpersonnel, impersonnel; et 3) mettre l’accent sur le contexte 

transpersonnel afin de comprendre l’influence de la pratique pédagogique de l’EAD sur 

le genre professionnel des enseignants. Pour atteindre les objectifs mentionnés ci haut, 

on a fait appel aux instruments et procédures suivants: recherche documentaire, registres 

audio graphiques (issues de la technique d’instruction au sosie) et un questionnaire 

socioprofessionnel. Un échantillon de 70 participants a été soumis à des procédures 

d`analyse statistique descriptive et inférentielle pour l`établissement de ladite 

cartographie. Le groupe d`enseignants participants était formé par 28 hommes et 41 

femmes. 65,7% des participants étaient lié à un établissement public, pendant que 30% 

était lié à un établissement privé, et 4,3% était lié à un établissement privé et public. 

31,4% avait le niveau de master, suivi par 28,6% qui était docteur, et 26,3% qui avait 

suivi une formation spécifique spécialisée. 54,3% d`entre eux avait le rôle de tuteur à 

distance, pendant que 44,3% étaient des enseignants en charge de la préparation des 

cours («régentes»). Après analyse descriptive multidimensionnelle de catégorisation en 

groupes (cluster analysis) deux groupes ont apparu, le groupe des tuteurs à distance et le 

groupe des enseignants en charge de la préparation des cours, appelés «régentes». Les 

variables les plus importantes en termes de contribution pour l`établissement de cette 

coupure ont été la fonction professionnelle, diplômes, revenus, activités développées et 

formes d’entrée à l’EAD. Deux professeurs de chacun des deux groupes ont participé 

dans l’étape clinique. L’analyse de l’activité de travail a montré l’existence des modèles 

d’EAD différents, qui produisent des formats de travail dont la conformité avec le genre 

professionnel des enseignants était le reflet des différentes formes de vivre les espaces 

d’enseignement. En ce qui concerne l'élargissement des activités, nous soulignons la 

nécessité de développer des compétences techniques pour utiliser les technologies de 

l'information et des compétences pédagogiques pour penser les conceptions et les modes 

de mise en œuvre du processus enseignement apprentissage de l’EAD. De même, les 

changements que l’EAD a produit sur l’activité des enseignants, ont participé à un accès 

plus profond des orientations génériques de la profession, afin de contribuer pour la (re) 

vitalisation du genre professionnel des enseignants. Ce genre n’est pas nécessairement 

lié à l’utilisation du modèle présentiel comme un guide référentiel, car la réplication ne 

serait pas une garantie à la réussite de l’activité de l’enseignant en EAD. De cette 

manière, nous soulignons que l’échec de l’activité permet également l’accès et la 

transmission du genre professionnel. Enfin, nous alertons sur le fait que certains formats 

de travail, comme celui de l’EAD, prévoient l’intensification et l’individualisation de 

l’activité de travail et même la précarité des relations, au détriment des échanges et de 

partage entre les collectifs de travail. Dans ce sens, la revitalisation du genre reste 

compromise et l’amputation de l’histoire du collectif peut se matérialiser, contribuant 

ainsi à l’affaiblissement du rayon d’action du sujet travailleur dans son scénario de 

travail. 
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1. Introdução 

A problemática geral do presente estudo situa-se na consideração da atividade de 

trabalho em termos da confluência do gênero profissional, como grupo de referência 

laboral imediato, com aspectos relacionados à trajetória de história de vida do indivíduo 

e a movimentos históricos mais amplos e impessoais como, por exemplo, a emergência 

de novas formas de prática profissional. Mais especificamente, a problemática geral 

eleita como foco de consideração reside na análise das interações entre a emergência de 

uma nova forma de atividade docente, representada pela Educação a Distância (EAD), 

seus impactos sobre o gênero profissional docente, bem como sobre a atividade do 

professor, como indivíduo para o qual esta nova vertente pode representar fonte de 

enriquecimento instrumental e/ou de impedimentos à atividade. 

A proposta tem como pano de fundo a discussão da função psicológica da 

atividade de trabalho em uma categoria profissional, incluindo desde as vivências 

internas do sujeito em seu ambiente laboral, de modo a contribuir para a compreensão 

do lugar da subjetividade na análise do trabalho, até a função dos reguladores histórico-

culturais referentes ao estabelecimento impessoal (muitas vezes jurídico) da prática 

profissional, passando pelo nível de análise representado pelo gênero profissional – 

conforme será retomado mais adiante. Assim, o foco central da problemática situa-se na 

análise da atividade de trabalho, a partir de referencial teórico fundado na Psicologia 

Histórico-Cultural (notadamente Leontiev, 1984; Vigotski, 2001) e Filosofia da 

Linguagem (Bakhtine, 1977, 1984), com seus desdobramentos teórico-metodológicos 

sistematizados pela proposta da Clínica da Atividade (Clot, 2005, 2006, 2008, 2010b). 

A Clínica da Atividade representa, portanto, uma proposta teórica em Psicologia 

do Trabalho, a partir das grandes vertentes acima indicadas, cuja finalidade é permitir 

simultaneamente a abordagem da atividade de trabalho e uma compreensão mais 
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ampliada de tal atividade por parte do trabalhador-participante da pesquisa (vertente 

clínica). O presente estudo junta-se a outras ações de pesquisas nacionais baseadas no 

enquadre teórico proposto pela Clínica da Atividade (Brandão, 2009; Lima, 2007; 

Oliveira, 2011; Osório da Silva, 2002, 2007; Teixeira & Barros, 2009), e seu objetivo 

mais amplo consiste em analisar a dinâmica que se estabelece entre a atividade do 

professor na EAD e o gênero profissional docente ao qual o professor se reporta em sua 

atividade profissional. 

Esta pesquisa, juntamente a outros estudos (Barros de Barros, Pinheiro, & 

Zamboni, 2010; Lima, 2007; Vieira & Faïta, 2003), pauta-se no conceito de gênero 

profissional proposto por Clot (2005, 2006), a partir do conceito de gênero discursivo 

inicialmente desenvolvido pelo Círculo Bakhtine (Bakhtine, 1984). Para Clot, gênero 

profissional refere-se ao sistema social das atividades reconhecidas ou interditas em um 

meio profissional, o que é permitido, tolerado, recomendado ou proibido em um métier-

ofício. O conceito de gênero encontra-se explicitado em detalhes na fundamentação 

teórica deste estudo. 

No que concerne à atividade docente na EAD, alguns estudos (Abreu-Tardelli, 

2006; Belloni, 2001; Lapa & Pretto, 2010; Peters, 2004, 2006; Sarmet & Abrahão, 

2007; Torres, 2007) demonstram o papel diferenciado que o professor – nomeado de 

tutor em algumas instituições – vem assumindo nesta modalidade. No cenário de 

desenvolvimento da pesquisa, a EAD, imersa no contexto da sociedade contemporânea, 

aparece cada vez mais como uma modalidade de ensino adequada e desejável às novas 

demandas educacionais, notadamente influenciadas pelas mudanças vigentes na atual 

ordem econômica mundial. 

Diversos autores (Alves & Nova, 2002; Belloni, 2001; Oliveira, 2005) apontam 

que essa modalidade tende a se tornar regular nos sistemas educativos, não sendo 
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necessário apenas a um grupo específico, de modo que vem assumindo, por exemplo, 

uma crescente importância na educação de adultos, que inclui o ensino superior e a 

formação continuada. Outro aspecto que torna a EAD desejável ao cenário atual remete-

se a celeridade de inserção de novas tecnologias e dos processos de disseminação do 

conhecimento na era da informação. Desse modo, essa modalidade apresenta-se como 

um espaço de uso de tecnologias virtuais, e de rápida transmissão do conhecimento. 

O interesse em estudar a atividade do professor na EAD, inicialmente, foi 

suscitado por uma breve experiência em monitoria nessa modalidade de ensino, 

oportunizada pela Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (SEDIS/UFRN), especificamente pelo curso a distância de graduação 

em Administração Pública. Essa experiência provocou algumas reflexões e/ou 

questionamentos sobre as atividades que o professor era chamado a desenvolver. 

Após essa experiência, e a partir dos contatos de aproximação com o campo da 

EAD, pode-se perceber que a recentidade dessa modalidade de ensino nos moldes de 

tecnologia virtual, produz discussões sobre como a EAD vem se inserido no ensino 

superior. Os referenciais de qualidade da modalidade são construídos e discutidos ao 

longo do seu processo de expansão nacional. Nesse contexto, os atores envolvidos 

(professor, aluno, instituição de ensino) estão permeados por questões complexas do 

processo de ensino e aprendizagem. A presente pesquisa delineou seu foco sobre a 

atividade do professor na educação superior, notadamente na EAD. 

Observou-se que o papel do docente na EAD diferenciava-se do papel assumido 

pelo mesmo na educação presencial. Na EAD, a mediação por algum artefato 

tecnológico (envolvendo comunicação baseada na rede mundial de computadores – 

www – e dispositivos digitais de tratamento da informação) apresenta-se como uma 

condição fundamental para o processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, e 
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talvez essa seja a característica mais marcante em termos da representação social do 

EAD, a presencialidade na relação professor-aluno deixa de ser preponderante. 

Assim, parte-se do pressuposto de que existem características essencialmente 

diferentes da modalidade de educação presencial em relação à EAD. Nesta, o recurso a 

uma mídia tecnológica de transmissão remota de informações entre alunos e professores 

é uma condição sine qua non para a caracterização e realização do trabalho pedagógico 

do professor, diferentemente do professor que atua na modalidade presencial, que tem 

tido, até o momento, a opção de escolher se faz uso ou não de artefatos tecnológicos 

virtuais de mediação pedagógica. 

Desse modo, pode-se refletir que na EAD as funções e características da 

atividade de trabalho do professor são reconfiguradas. Diversos autores (Abreu-Tardelli, 

2006; Belloni, 2001; Peters, 2004, 2006; Sarmet & Abrahão, 2007) corroboram essa 

ideia. Logo, ao se buscar entender como se configura a atividade de trabalho do 

professor na EAD, retroativamente, também se tem a possibilidade de compreender 

melhor o trabalho do professor em sala de aula convencional, de modo a contribuir para 

ampliar a compreensão acerca do gênero profissional docente no cenário 

contemporâneo. Para os autores com interesse na temática mencionada, uma das 

discussões centrais na EAD, e talvez uma das mais polêmicas, é o papel que o professor 

desempenha nessa modalidade de educação. 

Na maioria das vezes, o profissional-professor não foi preparado para exercer as 

atribuições que lhes são solicitadas na EAD. Percebe-se que muitas das atividades 

desenvolvidas pelo docente nessa modalidade não são exclusivas desse profissional. 

Para atender às exigências dessa modalidade, o profissional precisa adentrar na 

atividade de outros gêneros profissionais a fim de realizar sua própria atividade. Desse 

modo, as competências desse profissional alargam-se não somente para um âmbito de 
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dominação dos conteúdos pedagógicos, mas para um domínio das ferramentas 

tecnológicas. 

As mudanças produzidas na atividade de trabalho do professor na EAD é um 

aspecto que precisa ser mais discutido nesse cenário, solicitando cada vez mais 

pesquisas que se proponham a compreender como essa categoria vem sendo impactada 

pelas transformações exigidas nos domínios de seus conteúdos pedagógicos e 

tecnológicos. Portanto, como forma de corroborar aos estudos sobre a temática, é 

imprescindível compreender quais as mudanças produzidas na atividade de trabalho do 

professor com sua inserção na EAD, e quais os impedimentos e os novos saber-fazer(es) 

que essa configuração do trabalho produz na atividade docente. Ampliando a reflexão, 

pode-se também considerar a seguinte questão: em que medida, ao adentrar na EAD, o 

professor conservaria seu gênero profissional docente? 

Portanto, a pesquisa mostra-se pertinente em dois níveis de formulação: em nível 

mais amplo, busca-se aqui aprofundar a compreensão da dinâmica de funcionamento e 

modificação do gênero profissional em função de alterações oriundas tanto do contexto 

histórico-social em que se insere a profissão de referência, quanto do contexto das 

vivências subjetivas dos indivíduos-trabalhadores; em nível mais específico, ao situar a 

questão acima, buscando ampliar o entendimento sobre a atividade de trabalho do 

professor, e, por conseguinte, sobre esse gênero profissional, tendo em vista que, 

geralmente, o docente que atua na EAD também o faz na modalidade presencial, e a 

ação dele em um ambiente possivelmente impactará no outro. Assim, Clot (2006, p. 31) 

afirma que “a exploração de um novo aparato atende sempre a objetivos econômicos e 

todas às vezes afeta a atividade em termos de seu gênero, questionando as regras 

coletivas de uma profissão, de modo a reavaliar a cultura profissional”. 
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Destarte, diante das reflexões anteriores questiona-se, neste estudo, como a 

exposição à EAD permite ao professor refletir sobre seu gênero profissional? Sua 

atuação na EAD estaria contribuindo para renovar o gênero profissional docente? 

Dentre as questões apontadas, o estudo tem como foco principal o questionamento 

macro sobre quais são os impactos que a entrada do professor na EAD produziu em sua 

cultura profissional – representada nesta pesquisa pelo conceito de gênero profissional? 

A pesquisa apresentou em seu referencial teórico dois eixos de discussão, 

acoplando no primeiro eixo duas dimensões fundamentais: a profissão de professor e o 

campo da EAD. Para tanto, iniciou-se o capítulo teórico com uma breve historicidade 

sobre o ofício-professor, em seguida realizou-se uma contextualização sobre o trabalho 

docente no ensino superior. Posteriormente, enfatizou-se o cenário principal do estudo: 

a EAD; elencou-se um panorama geral das repercussões que as transformações do 

mundo do trabalho produziram na modalidade; apontou-se os principais estudos sobre o 

papel do professor na EAD; promoveu-se uma reflexão sobre controvérsias, mitos, 

limites e possibilidades na EAD; e, por fim, realizou-se uma sucinta demarcação da 

EAD no cenário nacional e local. 

O segundo eixo dedicou-se à abordagem dos pressupostos teórico-

epistemológicos centrais da Clínica da Atividade. As seções de destaque contemplaram 

os pressupostos da clínica e análise da atividade de trabalho, e as discussões sobre 

gênero profissional. Nessas seções, assinalou-se e discutiu-se os principais conceitos 

usados no desenvolvimento do estudo, a saber: atividade de trabalho, trabalho prescrito, 

atividade realizada, real da atividade, gênero profissional, coletivo de trabalho, poder de 

agir, e estilização. 

Posteriormente ao referencial teórico, encontram-se a seção do método, 

contendo: os pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa, acoplados a uma 
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descrição sobre a técnica da Instrução ao Sósia (IaS); o contexto de pesquisa; os 

participantes; os procedimentos de análise da atividade de trabalho e a suas etapas de 

análises. Após o método, encontram-se as seções de resultados e discussões, com os 

detalhamentos do perfil socioprofissional dos docentes, bem como da análise clínica da 

atividade de trabalho. Por fim, tem-se a seção de considerações finais, realizando uma 

breve retomada dos objetivos e discussões propostos neste estudo. 
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2. Referencial teórico 

2.1. O gênero docente: o ofício de todos os outros 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 

(Freire, 1996) 

Assinalar em completude a trajetória do gênero profissional docente não é o 

objetivo central destes escritos. Não há pretensões de esgotar em detalhes a rica 

construção histórica, escrita por diversos autores da educação, sobre a profissão 

docente. Almeja-se, de modo breve, aludir à tessitura histórica desse gênero 

profissional, sem qualquer ambição de revisão sistemática. 

A complexidade inerente ao esforço de análise da atividade profissional do 

professor impede a formulação de uma definição exclusiva desse ofício. Aqui, parte-se 

do pressuposto segundo o qual ser professor não envolve apenas as competências 

técnicas formativas da profissão, abarcando para além dessas uma série de 

conhecimentos práticos que ultrapassam os saberes formais-explícitos, apesar de 

necessariamente dialogar com esses (Da Rocha Falcão, 2006). 

A competência envolvida no ofício de ensinar não é fundamentalmente marcada 

pelo início do engajamento profissional formal do indivíduo-trabalhador. O sujeito é 

colocado nesse lugar de professor sem necessariamente atender às exigências do 

processo formativo/profissionalização. Antes do ofício de professor ser considerado 

uma prática intencional, planejada e configurada como uma profissão, o exercício de 

ensinar já se fazia presente. Em tempos mais remotos, a docência atrelava-se ao 

sacerdócio e à “vocação” (Rodriguez, 2008). Historicamente, o sujeito responsável pelo 

ato de ensinar assumiu – e ainda assume – diferentes denominações: mestre, professor, 

ensinante ou docente. O ato de ensinar, aqui compreendido como algo além da atividade 
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técnico-instrumental, está intensamente vinculado à história e evolução da humanidade, 

o que faz da prática docente um misto entre ofício e profissão. 

O conceito de profissão é entendido não apenas como uma atividade ocupacional 

técnica, mas inserida num contexto de compromisso social, com a exigência de 

qualificações técnico-científicas, colocando os trabalhadores em determinados sistemas 

de relações materiais, econômicas, sociais e éticas (Freidson, 1996). A Sociologia das 

Profissões fornece uma série de elementos para definir uma profissão, por exemplo: 

existência de sindicato ou associação que se ocupe dos avanços do corpus de 

conhecimento profissional, necessário para manter o status e o reconhecimento social; e 

presença de mecanismos reguladores do exercício profissional (Rodriguez, 2008) – 

aspecto praticamente não contemplado (cumprido) pela chamada profissão docente, o 

que torna a discussão da profissionalização cada vez mais nevrálgica nessa categoria. 

Para Marques (2006), mesmo os conhecimentos técnico-científicos sendo 

respaldados por uma regulamentação de uma consciência profissional e pela vontade 

política de seus associados, contemplados por um processo formalizado, é preciso 

conferir o valor da experiência para responder em completude os desafios postos pelas 

tarefas concretas e emergentes de um cenário profissional. 

Desse modo, pode-se apontar que a profissionalização docente, além de 

considerar as dimensões instrumental, política e ética, abarca, em sua constituição 

identitária, a dimensão humana – no contexto da qual as profissões, ampliando o 

conceito de labor (vinculado aos meios de subsistência), tecem os modos de os homens 

viverem juntos seus projetos interdependentes de vida e de trabalho. 

Geralmente, os termos profissão, ocupação e ofício são utilizados como 

expressões similares. No entanto, há uma distinção não apenas terminológica, mas 

aglutinadora de concepções teóricas no modo de compreender a atividade humana de 
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trabalho, já que, em todas as terminologias, a ação do trabalho humana é permeada por 

sistemas das regras sociais de uma atividade laboral. 

A ocupação é o lugar do indivíduo na divisão social e técnica do trabalho. As 

ocupações eram tidas como atividades que visavam à satisfação pessoal e eram 

desenvolvidas por escolha própria. Com o aparecimento da economia monetária, 

acentua-se distinção entre ocupação como meio de ganhar a vida e como meio de 

manter o status quo. Cada sociedade, na sua dinâmica, cria e recria a ocupação humana 

(Woleck, 2006). Mas a ocupação não é formalizada (certificação), como é a profissão. 

Portanto, a profissão é uma prática já institucionalizada, necessitando de uma 

regulamentação legal e de um processo formativo educacional para assim ser chamada 

de ”profissão”. Trata-se de atividade legitimada socialmente. Para uma ocupação ser 

considerada profissão, Freidson (1996) propõe que as características principais sejam a 

expertise (domínio técnico), o credencialismo (institucionalização da expertise) e a 

autonomia. 

O ofício, além de se referir a um setor da atividade econômica, às formas e às 

condições desses empregos, à remuneração, a um estatuto social, e a um lugar na 

divisão do trabalho, também se relaciona ao modo de ser do indivíduo-trabalhador. Por 

vezes, é utilizado como sinônimo de profissão e, de modo geral, as tentativas para 

detectar uma distinção entre esses termos apontam para um viés de distinção entre o 

manual e o intelectual, inclusive conferindo à profissão uma melhor posição social. 

Segundo Dadoy, citado por Tomasi e Silva (2007), esta tem sido a distinção clássica 

entre ofício e profissão. O ofício assemelha-se à profissão no critério da especialização, 

havendo distinção no tipo de conhecimento e qualificação que empregam. Enquanto o 

ofício é enraizado prioritariamente na experiência, utilizando-se, sobretudo, de 
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conhecimentos práticos, a profissão contempla fundamentalmente formação 

teoricamente formalizada (Freidson, 1996). 

A história de um ofício e/ou de uma profissão é intimamente arraigada no 

contexto histórico-cultural de cada época. Portanto, ser docente, professor, mestre (...) 

seja qual for a nomenclatura, cada uma dessas convoca um significado da prática 

docente, cujas representações sociais se interpõem entre imagens de uma entidade 

mítica “iluminada”, detentora de verdades, isto é, um ser vocacionado para essa 

atividade, até a condição de profissional. Nesse contexto, a etapa referente à 

profissionalização, em acréscimo, demanda o domínio de competências racionais e 

técnicas, exclusivas do ofício docente, aprendidas em tempos e espaços formativos 

determinados. 

O significado social do ser professor tem coexistido historicamente com 

posições de marginalização e reconhecimento social depreciativo – visão interposta 

desde tempos de gregos e romanos, durante os quais alguns dos professores eram 

escravos; de valoração mítica da função, na época influenciada pela Igreja – cuja função 

era transmitir os valores de uma sociedade, inspirada e sustentada pelos preceitos do 

Evangelho; e, por fim, com o advento da Modernidade, de valorização técnico-

especializada, decorrente da estruturação dos sistemas de ensino e da centralidade 

adquirida pelas instituições da família e da escola. Configura-se, assim, o processo de 

profissionalização da atividade docente, atribuindo conotações do ser professor como 

trabalhador assalariado ou até mesmo como operário da educação (Rodriguez, 2008). 

Conforme brevemente exposto, é preciso considerar o contexto em que ocorreu a 

ação docente para entendê-la, levando-se em consideração questões sociais, políticas e 

culturais correntes, que necessariamente contribuíram para o delineamento do perfil 

profissional desse trabalhador. Por outro lado, a prática docente foi igualmente 
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influenciada por premissas teóricas acerca de pontos fundamentais de sustentação a essa 

prática, como aquelas referentes às naturezas do ensino, da aprendizagem e do 

desenvolvimento. Assim, as práticas profissionais docentes refletem as opções teóricas 

explícitas ou implícitas adotadas pelos professores em seus espaços de trabalho. 

Na Tabela 1, observa-se um breve resumo das principais teorias da Pedagogia, 

que historicamente fundamentaram a atividade docente. Nesse quadro, apresentam-se as 

teorias de suporte dos professores no cenário contemporâneo, apontando como cada 

teoria, com sua concepção de ensino-aprendizagem, embasa a ação do professor. A 

partir dessa visualização, identifica-se que as peculiaridades e características de cada 

uma dessas apontam modos de conceber o indivíduo e a sociedade no processo de 

ensinar e aprender. 
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Tabela 1 

Súmula de propostas teóricas acerca do processo de ensino e aprendizagem 

Nota. Adaptado de Farias, Sales, Braga e França (2009). 

 

Teorias do processo de ensino e 

aprendizagem 
Caracterização 

Teorias Reformistas – 

concebem a relação 

professor-aluno 

verticalizada, autoritária e 

distante afetivamente, em 

nome da objetividade e do 

profissionalismo. Impõe 

uma ordem rígida e 

sistemática para 

concretização do processo 

de aprendizagem. 

Teoria 

Positivista 

Concebe o indivíduo de modo isolado, 

como objeto “raso” que precisa aprender, 

a conhecer e a conviver. Não 

questionando o modelo social gerador de 

desigualdades. 

  

Teoria Crítico 

Reprodutivista 

Defende a possibilidade e mudança de 

uma nova ordem social, considera a 

escola como Aparelho Ideológico 

mantenedor do sistema. Portanto, aponta 

que as lutas sociais devem ocorrer em 

movimentos livres da influência 

burguesa. 

   

Teoria Transformadora – 

supera as concepções 

inatistas e empiristas de 

aprendizagem. Ensinar é 

mediar, o papel 

insubstituível do professor 

tem sua ação didática 

produtora de interações 

entre os muitos universos 

culturais de seus 

aprendizes. 

Teoria 

Histórico 

Crítica 

Advoga mudanças na estrutura 

capitalista, apontando a educação, em 

conjunto com movimentos sociais livres 

da tutela do Estado, dão consistência a 

uma nova sociedade, mais justa e ética. 
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O quadro-súmula apresentado na Tabela 1 não tem pretensões de exaurir a 

discussão sobre as teorias da educação, e, por conseguinte, sobre as bases 

epistemológicas que sustentam os processos de ensino e aprendizagem. Trata-se de um 

recurso ilustrativo destinado a abordar a relação entre os contextos de posicionamento 

teórico-político, com os modos do fazer docente, e sua interlocução com a formação 

identitária do ser professor. 

Para Farias et al. (2009), a identidade docente é um processo dinâmico, 

influenciada por três eixos: a história de vida, a formação vivenciada e o significado da 

atividade que cada profissional estabelece. Esses eixos são produtores do 

reconhecimento social da profissão, e, por conseguinte, do significado laboral que essa 

atividade produz em sua vida. Logo, a constituição da identidade profissional pelo 

sujeito é uma ação historicamente situada. 

Ao mesmo tempo em que a identidade profissional diferencia e singulariza o 

trabalhador, devido às experiências de vida de cada sujeito, torna-o semelhante ao seu 

grupo profissional de referência, afirmando-se em um plano individual e coletivo, e 

nessa interação entre tais planos, vai configurando-se uma forma de ser e exercer a 

docência. Essa caracterização de identidade profissional feita por Farias et al. (2009), 

apesar de não ser vinculada à perspectiva teórica da Clínica da Atividade, adotada ao 

longo do estudo, aproxima-se ao conceito de estilo, usado por Clot (2006, 2008, 2010b) 

ao dialogar sobre gênero profissional e processo de estilização, conceitos que serão 

elucidados no decorrer do estudo. 

Em ambos os conceitos há uma interlocução entre os planos individual e 

coletivo, apontando a igual importância do plano pessoal, aquele que envolve a 

biografia do sujeito, e sua história de vida; do plano transpessoal, reportando-se aos 

sistemas de regras de uma profissão (gênero profissional). 
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Sem a pretensão de exaurir a temática sobre sociologia das profissões, o presente 

estudo opta pela referência ao ofício, em virtude do enquadre teórico aqui pretendido em 

termos da Clínica da Atividade. Tal enquadre teórico estabelece a atividade de trabalho 

como unidade de análise, preconizando uma abordagem que abarca seu significado 

sociológico mais amplo, igualmente seu mais íntimo sentido psicológico individual. 

Sociologicamente, Clot (2010b) embasado em Osty (2003), aponta três instâncias 

característica do ofício: o profissionalismo; a socialização dos saberes pelo coletivo; e a 

estabilização de regras/profissionalização na elaboração de competências específicas, 

que permitem acesso à identificação profissional e a edificação das regras sociais da 

profissão. 

Nessa ordem de ideias, o ofício não existe apenas entre as profissões e entre os 

profissionais, mas em cada um deles. O sentido psicológico do ofício consiste em 

reconhecer-se em algo, reconhecer-se no que faz, estar seguro de sua utilidade social. 

Para Clot (2010b) vários gêneros profissionais podem convergir no íntimo de um 

mesmo ofício, ou até mesmo estar em conflito. O ofício faz parte do indivíduo quando 

ele assume a responsabilidade do ato (Bakhtine, 1984), quando se vê através de cada 

um, mas sem se confundir. Envolve um apropriar-se dele, sem jamais ser seu 

proprietário, porque ele também é de todos os outros profissionais. 

A ação de ensinar encontra-se no processo formativo de todos os outros ofícios, 

e profissões, estando, portanto, presente no processo de transmissão dos demais ofícios. 

Destaca-se, portanto, a relevância social do ato de ensinar. Ao logo dos tempos o papel 

do professor na sociedade foi modificando-se com a evolução do seu próprio ofício. Foi 

a partir do século XX, segundo Rodriguez (2008), com o avanço do capitalismo e o 

processo de expansão industrial, que surge no campo educacional a profissionalização 

do trabalho docente, colocando-a no nível das outras profissões. 
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A profissão docente acompanhou as transformações de cada época histórica, as 

quais influenciaram as concepções de Educação disseminadas e praticadas em cada fase, 

Desse modo às particularidades da Educação nesses períodos foram formadoras dos 

papéis assumidos pelos docentes nesses cenários. A seguir encontra-se uma síntese, 

contemplada em um quadro ilustrativo das épocas históricas, características da 

Educação e papel do professor em cada contexto (Tabela 2). 
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Tabela 2 

Síntese histórica das características da Educação e papel do professor em cada época 

Período Histórico Característica da Educação Função do professor 

Idade Antiga Antigo Egito: educação diretiva e 

reprodutiva 

Formador de condutas por 

meio da repetição 

  

Grécia Antiga: modelo 

diversificado e mais abrangente de 

ensino 

Sofista 

  

Roma: modelo grego associado ao 

ensino prático 

Mescla entre repetidor e 

sofista 

   

Idade Média Influência da religião cristã, 

disciplina e rigor 

Conferencista, tutor, centro da 

transmissão de conhecimento 

   

Idade Moderna Renascença: fragmentação, 

educação diversificada 

Guia dos estudantes, instrutor 

especializado 

   

Idade 

Contemporânea 

Séc. XVIII-XIX (educação para o 

trabalho) e Séc. XIX (educação 

padronizada e de massa) 

Comunicador de 

conhecimentos em massa 

 Formador de mão-de-obra 

com conhecimentos 

específicos 

  

Séc. XX– XXI: era eletrônica, 

acesso fácil à informação 

Orientador, guia de 

discussões, parceiro do aluno 

Nota. Adaptado de Monroe; Luzuriaga; Hocking, citados por Torres (2007). 

 

Esse estudo parte da premissa que o professor é um mediador essencial do 

processo de aprendizagem do aluno. Considera também, como mencionou Vigotski 
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(2001), que o processo de aprendizagem não é algo apenas individual; é, sobretudo 

social, e, no âmbito social, a figura do professor é exponencial. Destarte, concebe-se o 

professor como profissional dos profissionais, pois é responsável por construir os 

fundamentos de todo e qualquer perfil profissional, sendo merecedor de uma valoração 

socioeconômica digna e uma preparação acadêmica primorosa (Demo, 1998). 

Entretanto, como apontam vários autores (Demo, 1998; Farias et al., 2009; 

Marques, 2006), a origem deficitária, atrelada a um processo formativo deficiente e a 

um exercício profissional em condições de trabalho precarizadas, são aspectos que 

corroboram para a construção do significado social e cultural que o ofício docente 

ocupa na sociedade atual. O recorte desta pesquisa envolveu apenas uma parcela dessa 

categoria, o ser professor no ensino superior, que desenvolve atividades na EAD. 

Assim, antes de adentrar nas especificidades desse, é fundamental contextualizar 

sucintamente a inserção docente nesses cenários (universidade e EAD). 

 

2.2. A atividade do professor no ensino universitário 

A profissão docente tem diversas marcas históricas, sustentadas em concepções 

como: ter caráter sagrado; ser concebida como algo que vem de berço e não poder ser 

negado a ninguém; ser um exercício tipicamente feminino; ser desenvolvida por pessoas 

generosas, que mesmo merecidamente reconhecidas, contentam-se com pouco 

(condições de trabalho modestas e baixos salários, por exemplo); por fim, sofreu – e 

ainda sofre – desvalorização e proletarização da profissão (Marques, 2006; Rodriguez, 

2008). No entanto, quando se pensa o caso específico do professor universitário há outra 

valoração social. 

Para Pimenta e Anastasiou (2005), a condição profissional de professor 

universitário distingue-se, em termos de valoração social, daquela referente ao professor 
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em geral. Distinta do título de professor, pois somente ele parece referir-se ao ensino 

secundarista e primário, conferindo-lhes, nesse caso, uma “identidade inferior”, ao 

comparar o professor no ensino secundaria e primário com o docente no ensino 

superior. Muitos profissionais ingressam nessa atividade pelo status que essa ocupa no 

meio socioprofissional. Pois ensinar o próprio métier-ofício, como é o caso da grande 

maioria dos professores universitários, é uma característica “nobre” de distinção dos 

demais profissionais; por exemplo, ser advogado e professor universitário, é diferente 

de ser apenas advogado. 

No entanto, a valoração social que a titulação acarreta não é condizente com o 

atual cenário de trabalho nas universidades. Hoje, o ingresso na universidade se torna 

cada vez mais atraente e necessário para se inserir e se manter no mercado de trabalho. 

Ao mesmo tempo, a consolidação dos ideais democráticos de “educação como direito”, 

fortalece a demanda por um ensino de nível superior por parte das várias camadas 

sociais ainda não contempladas. 

A crítica aos modelos massivos criados para expansão no ensino superior é 

premente, haja vista as fortes incongruências presentes na política educacional nacional, 

que abarca um sistema de ensino escolar de nível fundamental e médio deficitário, e que 

não cumpre com a ideia de formação continuada e de qualidade para o ingresso no 

ensino superior. Assim, esses moldes de inserção na educação superior padecem de 

inúmeros problemas estruturais. É o caso, por exemplo, dos atuais incentivos 

governamentais de “acesso a formações superiores” ainda não suficientes para garantir a 

qualidade do processo formativo. Tais programas colocam o professor universitário em 

dificuldades, sobretudo quando se analisa o assunto a partir das grandes contradições 

presentes no cenário sócio-político-econômico e cultural da contemporaneidade. 
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Para Pena, Alonso, Feldmann e Allegretti (2005), são múltiplas as questões 

postas para o ensino superior, pois não se trata apenas de atender a um aumento 

quantitativo da demanda, mas também de adequar-se às características de uma 

população heterogênea. As instituições necessitam cada vez mais de um ensino que 

permita a entrada de grandes grupos de alunos, tentando ao mesmo tempo preservar a 

qualidade do ensino. Esse processo demanda um trabalho de formação do corpo docente 

com o objetivo de produzir alterações nas concepções norteadoras das suas práticas, ao 

mesmo tempo em que torna indispensável rever as condições de trabalho dos 

professores e atentar para os possíveis reflexos dessa situação no contexto universitário. 

As condições de trabalho no ensino superior são diferentes quanto à sua forma 

de ingresso (concurso, seleção ou convite), aos vínculos (celetista, funcionário público 

ou terceirizado/contratado) e à jornada de trabalho (horista, tempo parcial ou tempo 

integral). Podendo a docência ser, em determinados contextos, mais uma atividade para 

obtenção de renda. E, em alguns casos, não foi concebida como a primeira escolha 

profissional do sujeito, de modo a contribuir para não valorização da formação 

profissional como professor. 

Essa característica do docente no ensino superior de ser composta por 

profissionais de diversas áreas (engenheiros, psicólogos, médicos, advogados, entre 

outros), que adentram nesse contexto em decorrência natural de suas atividades, os 

fazem ingressarem no ensino superior por interesses variados, e os levam a transportar 

uma bagagem de conhecimento de suas áreas de atuação, muitas vezes não se 

questionando sobre o que é ser professor (Pimenta & Anastasiou, 2005). De modo 

semelhante, as Instituições de Ensino Superior (IES) já entendem que eles são 

professores, não se responsabilizando por torná-los, como se o fato de ser profissional 

de uma área específica o tornasse plenamente capaz de ensinar. 
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Essa concepção assemelha-se à noção antiga de ofício, que contempla a ideia de 

que este é ensinado com base no “fazer”, e o aprendizado do fazer ocorre quando o 

profissional já se encontra no exercício da atividade. Nessa concepção, o ato de ensinar 

não se atrela a proposições didáticas e pedagógicas, mas a transmissão de saberes de um 

profissional experiente para um novato na profissão. Por exemplo, um marceneiro 

aprendiz tem como referência o marceneiro mais velho, ele é o “mestre do métier-

ofício”. Nesses casos, o lugar de mestre, do ato de ensinar, é do profissional, e não 

necessariamente de professor, no sentido, didático e formativo da concepção de 

docência. 

Dentre as problemáticas que assolam a docência no ensino superior, Pimenta e 

Anastasiou (2005) mencionam que o “suposto” consenso de que a docência no ensino 

superior não requer formação no campo do ensinar, apresenta-se como uma mazela 

onipresente na concepção de professores e instituições. Além disso, pode-se apontar 

outro dilema, como a falta de orientação sobre os processos de planejamento, de 

metodologias e de avaliação, recaindo sobre o professor uma responsabilidade 

individual pelo seu trabalho. Por fim, a esses aspectos atrela-se a tendência de os 

professores assumirem cargos administrativos e de gestão sem a devida qualificação. 

Esse problema de investimento em qualificação é um fenômeno gritante, tendo 

em vista as novas configurações de trabalho no cenário globalizado (Antunes, 1999; 

Mattoso, 1995; Toni, 2003). O trabalho autônomo está cada vez mais presente e, 

gradativamente, tende a descartar as diversas conquistas trabalhistas. Para isso, como 

critério de sobrevivência às demandas do mercado, a busca por qualificação apresenta-

se como uma responsabilidade exclusiva do trabalhador. 

No contexto da educação superior não é diferente: há uma responsabilização 

sobre o professor como indivíduo para incrementar sua formação. Ultimamente, há uma 
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forte expansão de postos de trabalho nas IES, sobretudo nas instituições privadas. 

Contudo, o aumento da empregabilidade está dissociado da profissionalização, já que as 

exigências são restritas apenas a formação nas áreas específicas desses profissionais 

(Pimenta & Anastasiou, 2005). 

Essa preocupação com a qualificação/preparação em detrimento da formação é 

uma fonte de problemas perene e contínuo, que vem sendo corroborada formalmente 

desde o Decreto n. 2.207/97 – que prevê percentuais de titulação de pós-graduação 

(mestre, doutor) por ano de vigência da IES (Pimenta & Anastasiou, 2005). Logo, 

legalmente, esse decreto tem como premissa a qualidade do ensino, justificada pela 

atuação de profissionais pós-graduados. No entanto, não há na legislação um decreto 

que assinale a obrigação de promover atividades efetivas de formação continuada para 

os professores do ensino superior. 

Portanto, além do investimento em formação, muitos são os desafios que o 

cenário contemporâneo coloca para a profissão docente. Desde lidar com as 

necessidades apontadas pela “sociedade da informação e do conhecimento”; a conviver 

com uma “sociedade da esgarçadura das condições humanas”; até a uma “sociedade do 

não emprego” (Antunes, 1999; Toni, 2003), das novas configurações de trabalho 

(Pimenta & Anastasiou, 2005). Portanto, permanece o complexo questionamento nesse 

contexto: qual o papel da universidade e, por conseguinte, do professor universitário? 

Salienta-se que a lacuna na formação de professores, apesar de contextualizar-se 

na problemática das transformações do mundo do trabalho, não é restrita a essa. 

Historicamente, a categoria profissional já sofria com essa carência. No entanto, as 

mutações corroboram cada vez mais para a permanência desse estado, na medida em 

que as demandas de qualificação aparecem como uma responsabilidade estritamente 
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individualizada, e que o fracasso e/ou o sucesso atrela-se a quanto o trabalhador 

“esforçou-se ou não para alcançá-la”. 

 

2.3. As mutações no mundo do trabalho e suas repercussões no âmbito da 

Educação a distância 

O século XX apresenta-se como um período de grandes transformações sociais, 

políticas, econômicas e tecnológicas. Peculiarmente marcado pela Revolução 

Tecnológica, esse cenário tem na Tecnologia da Informação (TI) a característica 

distintiva das demais Revoluções Industriais. Conhecida também como III Revolução 

Industrial, se configurou como um acontecimento histórico tão significativo quanto às 

demais. 

A I Revolução Industrial, iniciada no século XVII, teve como ponto central a 

invenção do motor a vapor, que possibilitou o surgimento das primeiras indústrias. A 

máquina a vapor passou a realizar o trabalho com mais velocidade e melhor 

desempenho, substituindo o trabalho humano manual. A II Revolução, a partir da 

metade do século XIX, teve a eletricidade como inovação, afetando os meios de 

produção e criando meios de comunicação à distância. Ao caracterizar cada Revolução 

Industrial, Santos e Carvalho (2009) citam que a III Revolução Industrial abriu caminho 

para o nascimento da sociedade da informação, devido a sua dependência da tecnologia 

e da ciência. 

Para Santos e Carvalho (2009), as Revoluções Industriais, cada uma ao seu 

modo, produziram transformações expressivas no mundo do trabalho, e, por 

conseguinte, nos modos de organização da sociedade. A III Revolução Industrial – 

cenário deste estudo – é marcada pela intensificação da inserção tecnológica, pela 



41 

 

flexibilização dos processos de gestão, e pelo reordenamento da produção – 

características que representam mudanças na forma de pensar e organizar o trabalho. 

A evolução social do homem confunde-se com as tecnologias desenvolvidas e 

empregadas em cada época (Kenski, 2003). Desse modo, a economia, a política e a 

divisão social do trabalho refletem os usos que os homens fazem das tecnologias que 

estão na base do sistema produtivo em diferentes épocas. Assim, o homem transita 

culturalmente mediado pelas tecnologias que lhes são contemporâneas, transformando 

suas formas de pensar e agir, mudando seus modos de comunicar-se e produzir 

conhecimento. 

No plano produtivo, durante muito tempo, o fordismo foi o modelo industrial 

dominante, até que após sucessivas crises e transformações do sistema capitalista, o 

modelo começou a apresentar sinais de esgotamento. O modelo caracterizava-se pela 

produção em série no contexto de uma linha de montagem, que separava nitidamente 

elaboração e execução na atividade de trabalho, suprimindo tanto a dimensão intelectual 

quanto o controle artesanal do trabalho como um todo, antes possível de ser realizado 

pelo trabalhador-operário. Tido apenas como apêndice das máquinas e ferramentas, o 

operário fordista sofria com o trabalho repetitivo, massificado, às vezes mal pago, 

intenso e embrutecedor, vigorando a exploração do trabalhador, com as tarefas 

desgastantes, deteriorantes, mecânicas e repetitivas, e o submetendo a cargas horárias 

excessivas (Peres, 2004). 

Toni (2003) assinala que o avanço intenso da tecnologia tornou-se um elemento 

chave da crise do paradigma fordista e da necessidade de reestruturação dos processos 

produtivos. Peres (2004) aponta que com o colapso do modelo fordista surgem os 

padrões de acumulação flexível, voltados para a valorização de um trabalhador 

polivalente, multifuncional, ocultando a exploração, a intensificação e a precarização do 
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trabalho. Nesses modelos, há um discurso de “qualidade total” encobrindo as condições 

desumanas vividas por muitos trabalhadores (Coelho-Lima & Torres, 2011; Peres, 

2004; Toni, 2003). 

A partir dos anos 1970, alterações profundas ocorreram, levando à 

reestruturação do capitalismo nas sociedades ocidentais. Os processos crescentes de 

mundialização das economias, de internacionalização e flexibilização do capital, e a 

desaceleração da produtividade geraram um novo patamar de acumulação no sistema 

(Antunes, 1999; Coelho-Lima & Torres, 2011; Mattoso, 1995; Toni, 2003). Ocorreram 

mudanças qualitativas tanto no plano produtivo – novas tecnologias e novos padrões de 

gestão e de organização do trabalho –, quanto no âmbito político-ideológico, com a 

predominância do ideário neoliberal, que coloca o mercado como instância reguladora 

privilegiada da vida em sociedade (Toni, 2003). 

Nesse cenário, as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(NTIC’s) passam a ser fundamentais nas tomadas de decisões de natureza política, 

econômica e social. Nessa intensificação da rápida produção e disseminação de 

informações e conhecimentos aponta-se a necessidade de um novo tipo de 

profissional (Abbad, Correa, & Meneses, 2010; Borges-Ferreira & Abbad, 2009). 

As consequências advindas do processo de remodelagem produtiva trazem à 

tona o esgotamento do trabalhador da cultura fordista, fortemente especializado, 

sendo substituído pela concepção de trabalhador polivalente e multifuncional. Para 

Mascarenhas (2008), a lógica é de um trabalho polivalente, que não mais se estrutura 

por meio de uma divisão rígida das tarefas. Assim, a reestruturação produtiva passa a 

exigir um novo perfil produtivo dos trabalhadores, com leque ampliado de 

responsabilidades no processo produtivo. Para manter-se no emprego, o trabalhador 
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doravante necessita desenvolver competências apropriadas a essa nova divisão 

sociotécnica do trabalho. 

As características de flexibilidade e inovação desse contexto produtivo pedem 

trabalhadores flexíveis e com múltiplas competências. Para Belloni (2001), o campo 

da educação precisava desenvolver ações de formação continuada ao longo de toda a 

vida do trabalhador para atender a essa mudança, transformando locais de trabalho, 

por exemplo, em organizações agenciadoras de aprendizagem. 

A influência exercida pelo fordismo não ocorreu apenas no âmbito produtivo; 

também se expandiu para os demais campos da sociedade, dentre esses, a educação. 

Para Belloni (2001), ao se estender para os limites da produção, o modelo expande-se 

para o cenário da educação, notadamente na EAD – foco da presente pesquisa. Nos 

moldes fordistas, a educação caracterizou-se inicialmente por uma produção em 

massa dos pacotes educacionais, sendo criticada por práticas de desqualificação dos 

quadros acadêmicos e técnicos das instituições, e por desumanização do ensino 

(Barreto, 2004; Moraes, 2003). 

Para Belloni (2001), a mudança provocada no campo da educação com a crise 

do fordismo e o surgimento dos novos modelos industriais (pós-fordistas) demanda 

uma força de trabalho mais qualificada, uma maior responsabilização do trabalhador, 

transpondo para EAD a necessidade de um usuário (aluno) com competências de 

estudo autodirigido e autogestão. Em termos econômicos, o modelo tradicionalmente 

fordista de educação tenderia a esgotar-se em virtude das novas demandas 

econômicas e tecnológicas. Assim, do mesmo modo que o cenário econômico 

transformou-se, o campo educacional também precisou atender às novas exigências 

da reestruturação. 
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Nesse cenário de reestruturação, Moraes (2003) faz uma crítica ao 

ajustamento dos programas de EAD aos interesses do mercado, seguindo a lógica do 

capitalismo globalizado que coloca a educação como valor de troca. Pois, para esta 

autora, “o que está em jogo é o caráter privatista do capital, hoje em sua fase 

informacional” (p. 126). Nesse sentido, a educação passa a ser concebida como 

capital humano, simplificada e disponibilizada on-line por tecnologias sob controle 

privado. 

Atrelado ao processo de privatização do ensino cresce o emprego das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) nas atividades de ensino e 

aprendizagem, introduzindo importantes mudanças na prática docente, agora 

submetida ao processo capitalista de valorização. Almeida, Wolff e Dantas (2008) 

citam que entre as frentes de expansão encontra-se a EAD: instituições de ensino, 

apoiadas nas TIC’s, que fornecem educação com base nas redes de computadores, na 

internet, nos satélites, e na televisão. Para isto, no entanto, impõem aos professores 

novas formas de trabalho que, para os autores, parecem tornar essa atividade tão 

reprodutível como qualquer outra atividade industrial. 

Belloni (2001) indica a existência de duas orientações teóricas coexistentes no 

campo da EAD: uma voltada para um estilo fordista da educação em massa; outra 

pautada na proposta da educação aberta, mais flexível, e supostamente mais adequada às 

novas exigências sociais. Assim, autores como Almeida et al. (2008) e Moraes (2003) 

consideram que, nesse cenário transformacional do capital, é um desafio pensar a EAD 

com um projeto político pedagógico que vise à emancipação dos seres humanos, em vez 

de considerá-los como passaportes para acumulação de um capital, que está centrado em 

uma minoria. 
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A EAD, assim como a modalidade de educação presencial, encontra-se 

influenciada pelas transformações sociais, políticas e econômicas de cada época. Logo, 

a concepção pedagógica que os modelos de EAD ostentam são também produtos das 

adequações impostas por esses contextos. Nesse sentido, é essencial realizar uma breve 

compreensão histórica de como a EAD se configurou desde seu surgimento até o 

contexto atual da sociedade contemporânea. 

 

2.3.1. Histórico da EAD 

Antes de contextualizar historicamente a EAD, é importante apontar uma 

definição didática dessa modalidade a partir dos referenciais adotados neste estudo. A 

educação a distância é conceituada em diversos estudos (Belloni, 2001; Gonzalez, 2005) 

como uma modalidade de ensino, mediada por um artefato tecnológico de comunicação 

remota (telemática), que abole o contexto interacional tradicional de presença física em 

sala de aula do professor e dos alunos para a concretização do processo ensino e 

aprendizagem. 

De tal processo resulta a reconfiguração dos papéis do professor e do aluno. 

Segundo Litwin (2001), essa modalidade baseia-se na premissa que os processos de 

ensino e aprendizagem ocorrem em situações não convencionais, não sendo necessária a 

presença compartilhada em espaço e tempos pré-definidos, enfatizando-se a autonomia 

dos alunos em relação à escolha de espaço e tempo para o estudo. 

Fala-se comumente de “Ensino a Distância” e “Educação a Distância” como se 

fossem sinônimos. Há uma distinção importante a fazer, pois o ensino representa 

instrução, socialização de informação, aprendizagem, dentre outros, enquanto educação 

é uma estratégia básica de formação humana, aprender a aprender, saber pensar, criar, 

inovar, construir conhecimento, participar (Maroto, citado por Preti, 1996). É com tal 
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distinção em mente que se roupe a acepção de ensino, para assim dar encaminhamento 

as discussões acerca das dimensões que abarcam a EAD. 

Iniciando a contextualização histórica da EAD, pode-se apontar que sua 

trajetória se inicia há bastante tempo, pois seus primeiros indícios surgem antes mesmo 

da era industrial. Nessa época, encontrava-se pautada em um modelo de EAD por 

correspondência, tendo como marco inicial os ensinamentos bíblicos de São Paulo, que 

por meio de suas epístolas produzia a disseminação do conhecimento cristão ao povo 

Romano (Peters, 2004, 2006). 

Em meados do século XIX, com a industrialização, a educação por 

correspondência destacou-se por superar a distância física entre as entidades de ensino e 

o habitat da população (Peters, 2004). Segundo Litwin (2001), o processo de 

institucionalização da EAD é recente, surgindo no final do século XIX em instituições 

privadas dos Estados Unidos e da Europa, onde a EAD era utilizada no contexto do 

ensino de temas vinculados a ofícios de escasso valor acadêmico. 

Para Peters (2004), com a industrialização do trabalho houve um investimento 

em treinamento profissional de modo a preencher lacunas do sistema educacional. Nas 

décadas de 1970 a 1990, a função central da EAD voltava-se para o auxílio aos alunos 

adultos a continuar seus estudos, seja concluindo o segundo grau de estudos escolares 

ou ingressando no ensino superior (Litwin, 2001; Peters, 2004). 

Com os processos de informatização e a chegada das NTIC’s, essa modalidade 

de ensino sugere necessariamente uma adequação às demandas de ensino não 

convencionais, cujo foco é centrado no aluno, e o local de aprendizagem ultrapassa o 

espaço físico da escola, ampliando-se para um espaço virtual de aprendizagem, uma 

educação a distância digital e baseada em rede. Para Peters (2004), essa característica 

condiz com um modelo de EAD diferente dos formatos tradicionais-presenciais, 
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distinguindo-se não somente pelo uso de uma mídia informacional, mas por uma 

concepção de ensino-aprendizagem em que o aluno assume para si muitas das 

responsabilidades que antes eram vistas apenas como do professor. 

Segundo Peters (2006), as mudanças que aconteceram nos sistemas de ensino 

foram forçosamente provocadas por transformações decorrentes do cenário econômico-

laboral. Nesse contexto, as NTIC’s representaram os instrumentos de concretização de 

um cenário socioeconômico que precisava transcender as barreiras de lugar, tempo e 

circunstância, sendo flexíveis e adaptáveis, e, no caso da educação, tentaram atender aos 

mais variados tipos de estudantes. 

Com a inserção das NTIC’s no campo da EAD é possível pensar em uma ruptura 

com a tradição acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, e com os pressupostos 

que cerceavam essa concepção de educação. Peters (2006) propõe denominar de 

paradigma a esse conjunto e aos pressupostos que o cercam – um padrão que se cria, e 

que passa a orientar todas as nossas ações e percepções, permitindo ler a realidade de 

uma forma singular, afetando valores e modificando as formas como se age, e como 

pensamos as instituições e a sociedade. 

O desafio que se impõe é a transição de um paradigma conservador que 

predominou nos últimos séculos para um novo paradigma – emergente – que venha 

proporcionar a renovação das atitudes, valores e crenças exigidas neste início de século. 

Assim, para Peters (2006), ao falar no âmbito educacional sobre mudança de paradigma, 

significa que na educação certos modelos não existem mais, porque novos padrões, que 

diferem marcantemente dos antigos, o substituíram. 

A EAD passou e ainda passa por essa transição diante dos paradigmas 

educacionais. Há diferentes modelos de ensino e aprendizagem que a EAD concebe em 

seus projetos pedagógicos, produzindo distintas formas de uso no cenário educacional. 
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Tal diversidade aparece em seus processos de trabalho, convocando toda a equipe 

pedagógica a repensar seus papéis diante os modelos propostos. Nesse contexto, o 

professor, um dos principais protagonista do processo, tem suas atividades de trabalho 

reconfiguradas tanto do ponto de vista técnico-instrumental quanto didático-pedagógico. 

 

2.3.2. Atividade do professor na EAD 

Umas das questões centrais discutidas na EAD é o papel que é destinado ao 

docente nesse cenário (Abreu-Tardelli, 2006; Almeida, 2005; Belloni, 2001; Oliveira, 

2005). No ensino convencional, há uma perspectiva bastante disseminada pelo senso-

comum, segundo a qual o processo de ensino-aprendizagem encontra-se centrado na 

gestão de informações e modelagem dos comportamentos dos alunos, a partir da ação 

do professor. Em alguns modelos de EAD, assim como também nos modos presenciais 

de ensino, há uma centralização no papel do professor nos processos de aprendizagem. 

Uma das mudanças provocadas pela EAD é o deslocamento da centralidade do 

ensino presencial do professor para a aprendizagem do aluno. Entra em cena a ideia de 

um aluno autônomo, que agora está afastado em tempo (horário previamente definido) e 

espaço do professor. Constata-se não apenas separação/distanciamento físico entre 

professor e aluno, que, em princípio, deve ser compensado pelo uso de recursos 

tecnológicos, mas também no afastamento temporal entre planejamento e execução do 

processo de ensino-aprendizagem, isto é, do pensar e do fazer da prática docente. A 

responsabilidade do aluno, nesse modelo EAD, é expressiva: depende dele, da sua força 

de vontade, da sua capacidade de organização e concentração conseguir manter-se no 

curso e finalizá-lo (Lapa & Pretto, 2010). 

No que diz respeito às mudanças provocadas para os docentes, cumpre ressaltar 

uma mudança importante na cultura de ensino-aprendizagem: o professor deixa de ser o 
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centro fornecedor de todas as informações, transformando-se em um guia, um 

facilitador (Peters, 2004). Essa ruptura com concepções de ensino para as quais o 

professor apresentava-se como figura central tem relação com mudanças ocorridas na 

modalidade presencial, e agora assimiladas pela EAD. Para Belloni (2001), há uma 

reconfiguração no papel do professor, uma transformação do professor de uma entidade 

individual para uma entidade coletiva. 

O professor não terá mais o prazer de desempenhar o papel principal 

numa peça que ele escreveu e também dirige, mas deverá saber sair do 

centro da cena para dar lugar a outros muitos atores – os estudantes – que 

desempenharão papéis principais em uma peça que o professor poderá 

até dirigir, mas que foi escrita por vários outros autores. (Belloni, 2001, 

p. 82) 

Para Belloni (2001), em virtude das mudanças tecnológicas, tanto os professores 

da EAD quanto da educação presencial devem se apropriar das chamadas NTIC’s como 

estratégia de adaptação às exigências do cenário tecnológico-informacional. Apresenta-

se, então, uma EAD centrada em um sujeito coletivo, com necessidades de formar 

comunidades, virtuais ou presenciais, com o objetivo de preparar o professor para 

aprender a aprender, trabalhar em equipe, partilhar experiências, solucionar conflitos, 

readequar ações, dominar diferentes formas de acesso às informações, desenvolver a 

capacidade crítica de avaliar, reunir e organizar as informações mais relevantes para 

construir e reconstruir o cotidiano de sua prática como ator e autor da própria prática. 

Para esse leque de atividades, é preciso priorizar recursos tecnológicos mais 

interativos para mediarem o trabalho colaborativo de construção do conhecimento com 

base na pesquisa e resolução de problemas (Oliveira, 2003). Na EAD, há uma 

ampliação do papel do professor, que não mais trabalham sozinhos, mas com um grupo 
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de profissionais de formações diversificadas. As atividades vão desde a produção dos 

materiais, em que o professor conta com a participação de designers instrucionais, 

equipes de produção de ambientes virtuais, de audiovisuais, de livros (e-books), entre 

outros (Lapa & Pretto, 2010). 

Essas pessoas trabalham cooperativamente na elaboração dos materiais, no 

planejamento, nas metodologias, nos recursos escolhidos e na execução dos cursos. Para 

o desenvolvimento dessas atividades, é necessária a superação de um possível conflito 

entre professores e técnicos. É fundamental o trabalho de aproximação entre as áreas, de 

tal forma que, de um lado, o professor possa compreender o potencial dos aparatos 

tecnológicos para, em conjunto, definir os objetivos pedagógicos que devem orientá-lo; 

e, de outro lado, que os técnicos, como especialistas, com sua expertise específica, 

possam exerce sua real função (Lapa & Pretto, 2010). 

Alves e Nova (2002) consideram a necessidade de pensar a EAD no contexto 

atual, repensar conceitos de educação e tecnologia de forma integrada, no sentido de se 

criar propostas pedagógicas que incorporem as potencialidades que as novas 

tecnologias, em especial as de suporte digital, trazem para o processo coletivo de 

construção do conhecimento. Desse modo, ao se pensar em novos modelos de educação 

implica-se também em refletir os papéis dos principais sujeitos do processo de aprender 

e ensinar: alunos e professores. 

O professor, antes considerado repassador de informações, passa a ser concebido 

como um agente organizador, dinamizador e orientador da construção do conhecimento 

por parte do aluno (Alves & Nova, 2002). O papel do professor não seria descartado, 

caberia ao professor fazer o aluno compreender que, com as informações recebidas, ele 

pode ativa e criticamente construir conhecimento e fazer ciência e/ou arte. Para isso, sua 

função é apontar alguns possíveis caminhos, possibilitando ao aluno a recombinação e 
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ressignificação contínua de saberes, desejos e lembranças, em uma prática pedagógica 

que viabilize a concretização daquilo que a sociedade necessita e deseja. 

Dentre as tarefas do docente a distância, Belloni (2001) as subdivide em três 

grandes grupos: tarefas de concepção e realização dos cursos e materiais; planejamento 

e organização da distribuição dos materiais e da administração acadêmica; e 

acompanhamento do estudante. Portanto, o docente na EAD passa a ter funções de 

criador, formador e realizador de cursos e materiais, pesquisador, tutor, “tecnólogo 

educacional” e monitor. 

Sarmet e Abrahão (2007) apontam que ao tutor não é suficiente o conhecimento 

do conteúdo a ser ensinado, é necessário desenvolver competências da gestão de 

equipes e do processo de aprendizagem, e ainda dominar as técnicas e os recursos mais 

adequados a cada evento de ensino na modalidade virtual. Para Belloni (2001), as 

principais definições sobre EAD ressaltam tanto a mediação da relação de educação por 

artefatos tecnológicos, quanto uma mudança no papel dos seus atores nesse novo 

cenário. 

Para Alves e Nova (2002), há um afastamento da ideia de tutor como um 

indivíduo designado legalmente a proteger, defender alguém. O professor na EAD não 

se deve limitar apenas à tutela, no sentido literal do termo, tampouco tentar reproduzir 

práticas como se estivessem em uma sala de aula convencional, esquecendo-se das 

peculiaridades de cada ambiente. Há uma necessidade constante de pensar a criação de 

espaços para discutir as propostas de EAD existentes, analisando-as e identificando os 

aspectos que as diferenciam da prática pedagógica convencional-tradicional, buscando 

alternativas metodológicas que possibilitem a construção do conhecimento para 

concretizar projetos que viabilizem esse novo espaço pedagógico. 
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Peters (2004) considera um julgamento inadequado comparar a EAD com 

critérios da educação face a face, sendo essencial compreender a diferenciação teórico-

epistemológica que separa essas modalidades de ensino. Esse autor aponta que a 

mudança de um processo de ensino-aprendizagem oral para um sistema mediado 

tecnicamente representa uma ruptura com a tradição acadêmica, pautada em uma forma 

natural de interação convencional presencial (face a face). 

Essa ruptura implica um reposicionamento dos atores envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem. Os alunos devem assumir para si muitas responsabilidades, que 

antes eram dos professores, de modo a se colocarem mais ativamente no processo de 

aprender. Os professores devem planejar tudo muito cuidadosamente, construindo 

artefatos capazes de mediar o processo de aprendizagem, tentando motivar os alunos a 

se tornarem independentes no processo, saindo do papel de detentor exclusivo do 

conhecimento (Gonzalez, 2005; Peters, 2004). 

Nessa reconfiguração de papéis, Belloni (2001) suscita um questionamento sui 

generis: quem ensina a distância? Notadamente, tal questionamento se desdobra em 

outros: como se configura o papel do professor na EAD? Geralmente, o professor da 

EAD atua na educação presencial, logo, qual o impacto que sua atuação presencial 

produz na EAD? Qual a concepção pedagógica de ensino-aprendizagem a que estão 

afiliados quando se fala em funções do professor na EAD? 

Peters (2006) aponta que a solução de problemas didáticos que surgem na EAD 

deve ser buscada com princípios teóricos, interpretações, concepções e experiências 

específicas. Para o autor, as primeiras tentativas para estabelecer os princípios didáticos 

da EAD propuseram-se a minimizar ou até eliminar a distância física, buscando-se 

artifícios que pudesse auxiliar a conseguir tal intento. Assim, por meio de artefatos de 

mediação do processo de ensino-aprendizagem, tentava-se alcançar uma aproximação 



53 

 

afetiva na relação professor-aluno, priorizando a característica da empatia, por parte do 

professor, como fundamental no processo de aproximação professor-aluno, e, por 

conseguinte, do sucesso do processo de ensino-aprendizagem (Almeida, 2005; Torres, 

2007). 

Lapa e Pretto (2010) apontam que é essencial refletir sobre a capacidade de 

professores e alunos construírem esses vínculos. Essa não é uma tarefa simples, pois 

muitos professores e alunos estão habituados à comunicação síncrona, oral e ainda 

contando com outros recursos, como o improviso, apelo à linguagem corporal, sorriso 

ou o “olho no olho” mediando o processo de ensino e aprendizagem. 

A designação que tem sido atribuída ao professor nesse contexto é composta de 

múltiplas conotações. Para Barreto (2004), as nomenclaturas – facilitador, tutor, 

monitor, entre outras – usualmente utilizadas expressam uma imagem/síntese da 

precarização do trabalho docente. Anuncia-se que a mudança de um novo paradigma 

educacional encontra-se constituído pela substituição tecnológica e pela racionalidade 

instrumental, sendo coerente com a lógica do mercado de que quanto maior a presença 

da tecnologia, menor a necessidade do trabalho humano. Assim, é possível incorrer no 

engano de prever cada vez menos professores e mais alunos, sob a alegação de que o 

desempenho dos alunos depende menos da formação dos professores e mais dos 

materiais utilizados, esquecendo-se que são os docentes os responsáveis pela produção 

dos materiais didáticos, bem como pela mediação em seu uso. 

Segundo Oliveira (2005), em larga medida, a EAD caracteriza-se por fazer parte 

de um modelo de educação massiva e por reduzir drasticamente os recursos humanos, 

precarizando-os. Essa característica atinge diretamente a função do professor, que 

muitas vezes tem parte de suas atividades pretensamente substituídas pelos recursos 

informatizados, como por exemplo, as propostas de tutorias realizadas pela própria 
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máquina (softwares) que barateiam os custos, e retiram do processo de ensino-

aprendizagem as interações pessoais. 

Ainda sobre a precarização do trabalho docente na EAD, especificamente quanto 

ao reconhecimento profissional nessa área, algumas resoluções enquadram esses 

profissionais como bolsistas, o que não lhes permite o direito a declaração de trabalho 

na função de “professor”, e evita a consolidação de vínculos empregatícios e sua 

inserção na categoria simbólica de profissionais da educação (Lapa & Pretto, 2010). Em 

síntese, o que se tem é uma degradação do trabalho docente, que se desdobra, na prática, 

entre outras condições, pela baixa remuneração, que acaba por excluir profissionais 

qualificados, e pela falta de reconhecimento profissional. 

Além disso, ao adentrar na EAD, o professor enfrenta uma série de desafios 

acrescidos aos que já ocorria na modalidade presencial. Ele tem como referência e 

prática a realidade do ensino presencial, em que relativamente ele está à vontade, pois 

ali tem parâmetros e história. É com essa bagagem que ele é desafiado a olhar o novo. 

Nos desafios apresentados – afastamento temporal entre ensino-aprendizagem, 

dificuldade da comunicação pelas TIC’s para aproximar professores e alunos, 

consolidação do professor coletivo, aluno autônomo – procura-se refletir a conjuntura 

atual da EAD (Lapa & Pretto, 2010). 

Ser professor na EAD é uma atividade muito recente, com desafios e incertezas. 

No contexto dessa nova atividade, a instituição de ensino tem um papel fundamental: 

criar condições que permitam aos professores vivenciar novas maneiras no processo de 

ensino-aprendizagem por esse novo meio. Torna-se necessário, como bem cita Almeida 

(2005) e Demo (1998), o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à formação e 

atuação do professor nesse espaço, envolvendo os papéis do professor, do aluno, e dos 

demais profissionais e instâncias envolvidas. 
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Destaca-se que o foco das preocupações incide prioritariamente na 

preparação/formação do professor, pois, como afirma autores da área (Almeida, 2005; 

Lapa & Pretto, 2010), o docente, ao experienciar o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas em ambientes virtuais, tem como referência as práticas em salas de aula 

convencionais, baseadas na periodicidade dos encontros face a face com os alunos em 

um determinado espaço físico, num horário previamente definido, com os papéis dos 

alunos e do professor estabelecidos de antemão e já sedimentados há muito tempo; 

nesse contexto, a noção de docência sem a presença física de professor e alunos 

possivelmente não fazia sentido para profissão. 

Diante das transformações do cenário da EAD, muitos são os questionamentos 

suscitados sobre sua funcionalidade no mundo da educação, seus propósitos, seus 

pontos de debates e até de embates. Seu surgimento e manutenção são permeados por 

argumentos de diversas instâncias, desde aqueles mais extremos que apresentam a EAD 

como exemplo de distorção da oferta de educação àqueles que a colocam em um 

“patamar” de universalização e inclusão/acesso à educação. O fato é que, dentre alguns 

posicionamentos extremistas, são apontadas possibilidades para um uso sustentável-

ético da EAD, bem como ressaltados os limites a serem enfrentados e os mitos que ao 

longo do tempo foram edificados. 

 

2.3.3. A EAD entre as controvérsias dos seus mitos, limites e possibilidades 

Os escritos que se seguem não pretendem apontar discursos ferrenhos sobre 

posicionamentos defensivos ou opositores à EAD. Alternativamente, almeja-se 

apresentar a inevitabilidade da EAD no cenário atual, bem como situar criticamente 

alguns mitos, possibilidades e limites do seu uso. Portanto, pretende-se compartilhar 

como a EAD, assim como a modalidade presencial, não se destina exclusivamente ao 
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cumprimento de fins didático-pedagógicos, mas também se encontra subjugada aos 

interesses econômicos e ideológicos da sociedade. 

O argumento de que EAD apresenta-se como uma possibilidade cada vez mais 

concreta nos sistemas educacionais ocorre em virtude da contribuição que a modalidade 

oferece à introdução das tecnologias no cenário da educação. Para Pena et al. (2005), as 

tecnologias modernas ampliam os limites de atuação da universidade, superando 

dificuldades de natureza espacial e temporal, transcendendo os limites da sala de aula e 

extrapolando o repertório dos professores. 

A vertiginosa expansão da EAD ocorreu tanto mundial, quanto nacionalmente. 

No caso do Brasil, atende ao argumento da necessidade da superação dos limites 

geográficos, por ser um país de porte continental, mas também da necessidade de 

considerar as vastas disparidades socioeconômicas e os seus crônicos problemas 

educacionais. Dessa forma, demanda-se cada vez mais das instituições de EAD uma 

responsabilidade social, já que historicamente não se pode ignorar que em diferentes 

contextos, a adoção da EAD e de modalidades educacionais similares foi provocada por 

fortes pressões sociais (Batista, 2005). 

Por exemplo, no cenário europeu, pode-se mencionar o Centre National 

d'Enseignement à Distance (CNED), na França, responsável pela oferta de educação aos 

refugiados da Guerra Civil Espanhola, no final de 1930. Na ex-União Soviética e em 

países socialistas do leste europeu, a busca por qualificação técnica resultou em 

políticas de articulação entre educação e trabalho. Por meio de diversos programas, 

operários graduaram-se sem afastar-se do trabalho. No Reino Unido, o Partido 

Trabalhista Inglês criou, em 1962, a proposta da Open University, com intuito de 

viabilizar o atendimento aos trabalhadores egressos do sistema educacional. No Brasil, a 

perspectiva de criação da Universidade Aberta, nos anos de 1970, estava associada à 
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oferta de vagas no ensino superior para conter a pressão das camadas médias da 

sociedade (Batista, 2005). 

No Brasil, o marco do crescimento da EAD é o ano de 1995 (Oliveira, 2005). 

Num curto espaço de tempo, o número de estudantes dessa modalidade de ensino saltou 

expressivamente. A Fundação Roberto Marinho, a maior instituição brasileira em 

termos de oferta de EAD, contava na época 393.442 estudantes. Houve também 

aumento do número de cursos, nas modalidades de graduação e pós-graduação. No ano 

2000, eram dez cursos de graduação a distância e 1.682 alunos matriculados; em 2004, 

esses números saltaram para 106 e 89.539 matrículas. Os dados permitem aos 

defensores da modalidade um prognóstico de que a EAD será preponderante no futuro. 

No entanto, como caracterizar esse acelerado crescimento? Com uma expansão 

da EAD que não necessariamente prioriza os parâmetros de qualidade do ensino, mas, 

segundo Batista (2005), segue as tendências de uma educação muitas vezes corporativa, 

detentora de modelos massivos e privatizados, composto por programas educacionais de 

baixa qualidade – como alguns programas de capacitação de professores do nível 

fundamental. 

Esse prognóstico pode indicar um dos caminhos percorridos pela EAD. Oliveira 

(2005) alarga a reflexão alertando a prerrogativa de suposta substituição do ensino 

presencial, na medida em que, inicialmente, a EAD pode até instalar-se como apêndice 

do ensino presencial; mas, aos poucos, impõe-se como figura principal, transformando a 

educação presencial em semipresencial. Para o autor, a própria legislação amplia as 

possibilidades de transformação do ensino presencial em virtual. Um ponto crítico a ser 

pensado por aqueles que atuam nas duas modalidades de educação. 

Nesses apontamentos, não se assume a defesa da educação presencial em 

detrimento da EAD, ou vice-versa, considerando-se que se tratam de modalidades de 
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educação diferentes, e, portanto, devem atender a demandas distintas. Os defensores da 

exclusividade do ensino presencial nos sistemas educacionais apontam que a tecnologia 

no campo da EAD não pode ser considerada uma “tábua de salvação” para os graves 

problemas enfrentados pela educação no país. 

Portanto, conforme propõe Oliveira (2005), há um argumento falacioso segundo 

o qual os avanços tecnológicos criam condições para uma intensa transformação na 

educação, para o autor esse argumento é usado geralmente para separar ainda mais o 

ensino da produção social, torná-lo mais mecânico e controlado ideologicamente. Desse 

modo, não é possível conceber a EAD como o meio resolutivo dos problemas da 

educação no Brasil, nem colocar a tecnologia como instrumento conducente à 

precarização do sistema educacional. 

Quando se aloca o recurso tecnológico em um patamar de supervalorização, 

incorre-se no engano de reduzir a educação a um aspecto meramente instrumental. Para 

Batista (2005), ocorre a sobreposição do caráter instrumental da educação em 

detrimento do valor simbólico, humanístico e social que a mesma desenvolve. Logo, é 

mito presumir que os recursos tecnológicos garantem a qualidade de ensino, não sendo 

a tecnologia em si mesma condição suficiente para a criação inovadora ou a garantia da 

qualidade da EAD (Almeida, 2005; Batista, 2005). 

Nesses contrapontos entre as mitificações concebidas em relação à EAD, há as 

que mais se destacam como percussoras de “falsas suposições”. Há uma crença 

disseminada de que a sofisticação da tecnologia em programas focalizados é uma 

alternativa para superação de problemas sociais crônicos e sistêmicos, como a educação, 

por exemplo. Essa incorporação acrítica, segundo Batista (2005), não considera as 

peculiaridades econômicas, culturais, somente aprofundando as disparidades sociais. 
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Outra falsa suposição apontada refere-se à ideia equivocada de que a crescente expansão 

de vagas pela EAD necessariamente produz acesso a uma educação de qualidade. 

Portanto, há limites que devem ser considerados, como o uso pífio da EAD num 

modelo educacional instrucionista, induzindo ao uso da tecnologia para disseminação de 

processos educacionais centrados no papel do professor como instrutor. Isso produz 

uma problemática, não somente na concepção de alunos, mas também de docentes como 

sujeitos ativos da aprendizagem. Esses modelos instrucionistas contribuem para 

reprodução das concepções do processo de ensino-aprendizagem tradicionais, presentes 

em ambas as modalidades. Nesse sentido, muitos dos professores da EAD, geralmente 

advindos da educação presencial cujo modelo instrucionista é intenso, não são 

“capacitados” para conceber o aluno como centro do processo, e acabam por reproduzir 

os moldes da educação presencial que foi interiorizada ao longo do seu processo 

formativo. 

Outra faceta desta questão diz respeito ao uso da tecnologia virtual na EAD 

como uma boa experiência. Pena et al. (2005) apontam que as possibilidades didático-

pedagógicas da EAD podem se tornar efetivas, a depender da capacidade dos 

professores em regulamentar a atividade concreta dos alunos; tal possibilidade de 

desenvolvimento positivo da EAD depende igualmente da estrutura de organização da 

IES, da sua cultura, da estrutura curricular na qual é desenvolvida a sua aplicação 

prática. 

Nesse sentido, não se trata de uma defesa ferrenha de uma modalidade de ensino 

em detrimento de outra, pois não se pode apontar a modalidade presencial como a única 

modalidade operante e eficaz de ensino no cenário contemporâneo. É preciso considerar 

que a EAD apresenta-se de modo imperativo e irrevogável. Portanto, é importante 

articular meios de interseção entre a EAD e a função social que a mesma pode vir a 
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exercer, não a concebendo como uma panaceia para os problemas da educação, nem 

somente justificar seu uso apenas para um público marginalizado. Mas é importante, 

segundo Oliveira (2005), contrapor o argumento, disseminado pelos defensores acríticos 

da EAD, de substituição do ensino presencial pelo virtual. 

A presente pesquisa, que teve como campo a EAD no ensino superior num 

contexto local, parte da premissa segundo a qual cada instituição pode vir a adotar 

concepções de ensino e aprendizagem distintas, e/ou até que ainda estejam em processo 

de (re)definição. A recentidade da modalidade nos moldes virtuais de funcionamento, 

tanto no âmbito nacional, com pouco mais de 15 anos, quanto no âmbito local, estimula 

a realização de uma breve compreensão da legislação decretada oficialmente, dos 

documentos internos produzidos pelas instituições de ensino, bem como dos modelos 

educacionais adotados nesses espaços, como tentativa de remontar sucintamente uma 

articulação entre o contexto nacional e local. 

 

2.3.4. EAD: do contexto nacional ao cenário local 

A EAD foi oficializada no Brasil pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB – n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996) e pelo Decreto n

o
 2.494, de 27 

de abril de 1998. Posteriormente, foi assinado o Decreto n
o
 5.622, em 20 de dezembro 

2005, complementado pelo Decreto n
o
 6.303, de 12 de dezembro de 2007 (Giolo, 2008; 

Gonzalez, 2005). Esses decretos tornam regulamentar o artigo 80 da LDB, que se refere 

à EAD, atribuindo ao poder público o papel de incentivar o desenvolvimento de 

programas de EAD, em todos os níveis e modalidades, bem como da educação 

continuada. 

Os documentos estabelecem normas para a EAD e tratam, principalmente, do 

credenciamento de instituições para a oferta de ensino nessa modalidade. O Ministério 
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da Educação (MEC), no nível mais elevado de sua hierarquia organizacional, criou, no 

mesmo ano da LDB, a Secretaria de Educação a Distância (SEED), que conta com 

programas de formação docente, banco de dados e outras atividades orientadas para a 

definição e implementação de uma política nacional de EAD (MEC, 2011). 

Os referenciais de qualidade na EAD preveem os processos específicos de 

regulação, supervisão e avaliação da modalidade. Segundo Haddad (2010), eles não têm 

força de lei, mas se apresentam como referencial norteador para subsidiar atos legais do 

poder público, de modo que as deliberações devem ser indutoras, não só em termos da 

própria concepção teórico-metodológica da EAD, mas também da organização dos 

sistemas de ensino que fazem uso desse modelo. 

O documento encontra-se disponível na página web do MEC e foi elaborado a 

partir do diálogo com especialistas do setor, com as universidades e com a sociedade. 

Para Haddad (2010), a preocupação central é apresentar um conjunto de definições e 

conceitos de modo a garantir qualidade nos processos de EAD, e reduzir tanto a 

precarização da educação superior, verificada em alguns modelos de oferta da EAD, 

quanto a sua oferta indiscriminada e sem garantias das condições básicas para o 

desenvolvimento de cursos com qualidade. 

Segundo Giolo (2008), a expansão da EAD ocorre concomitantemente a uma 

diminuição da expansão da modalidade de ensino presencial. De certa forma, esse fato 

alterou o sentido da EAD, que em vez de ser capaz de ampliar o raio de atuação da 

educação superior para além da esfera abrangida pela educação presencial, tornou-se, 

segundo o autor, concorrente da presencial. 

Em uma entrevista concedida ao jornal Folha de S. Paulo, em 25 de março de 

2008, o ministro da educação na época, Fernando Haddad, falou sobre a EAD no Brasil, 

relatando que, de forma semelhante a outros setores no país, a EAD cresce antes mesmo 
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de regulamentar seu funcionamento, o que se torna uma característica desfavorável, já 

que sem se atentar para os cuidados devidos pode-se comprometer o que poderia ser 

uma grande ideia (Manzini, 2008). 

No contexto nacional, a evolução da EAD é marcada pelo surgimento e pela 

disseminação dos meios de comunicação. Inicialmente, experienciou-se uma etapa do 

ensino por correspondência; em seguida a transmissão radiofônica e, posteriormente, 

televisiva; e, por último, o uso da informática até os atuais processos de utilização 

conjugada de meios – a telemática e a multimídia. O marco inicial no país remonta à 

década de 1920, com a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e de um plano 

sistemático de utilização educacional da radiodifusão como forma de ampliar o acesso à 

educação (Oliveira, 2002; Saraiva, 1996). 

No Rio Grande do Norte (RN), a experiência em EAD inicia-se ao final da 

década de 1950, com o centro da ação pedagógica do Movimento de Educação de Base 

(MEB), representado pelas Escolas Radiofônicas. O programa era desenvolvido pela 

Igreja Católica e destinava-se a jovens e adultos de pequenas comunidades do interior 

do estado, tendo como principal objetivo ensinar-lhes a ler e escrever. Outro projeto de 

destaque, o Experimento Educacional do Rio Grande do Norte (EXERN), estava 

vinculado ao Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares (Projeto Saci), que 

foi concebido e operacionalizado, em caráter experimental, nos anos de 1967 a 1974, 

por iniciativa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (Andrade, 1996). 

O EXERN abarcava duas vertentes: uma destinada a alunos das três primeiras 

séries do ensino fundamental e a outra direcionada para o treinamento de professores. O 

projeto tinha o objetivo de estabelecer um sistema nacional de tele-educação com o uso 

do satélite, possibilitando introduzir equipamentos modernos em escolas (inclusive 

rurais) no RN. Na época do projeto, instalou-se a primeira emissora de TV, 10 anos 
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antes da primeira emissora comercial. A emissora criou uma parceria entre o INPE, a 

Secretaria Estadual de Educação (SEEC), a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), as rádios rurais da Igreja e as prefeituras do interior (Andrade, 1996). 

Com a interrupção do projeto, iniciou-se a fase que o MEC chamou de 

“estadualização do Saci”, que consistia em manter o funcionamento do sistema, 

transferindo a coordenação para a UFRN. O MEC fez um contrato com o INPE para um 

curso de especialização em Tecnologia Educacional. Com pessoal treinado, a 

universidade assumiu a administração da TV Universitária (TV-U), cujo canal já lhe 

pertencia e que fora, então, utilizado para a transmissão dos programas educativos na 

época do experimento (Andrade, 1996). 

No fim da década de 1970 e início da década de 1980, o MEC promoveu no 

estado o Logos, projeto de capacitação de professores leigos, que utilizava material 

impresso e a abordagem do ensino programado. Milhares de professores leigos, 

principalmente dos sistemas municipais de ensino, foram alunos do Logos. O projeto 

utilizava o ensino individual a distância, mas reunia periodicamente os alunos e, nessas 

ocasiões, muitos outros meios educativos eram utilizados. 

A implantação do Núcleo de Tecnologia Educacional (NUTE), que reúne a TV-

U, o Laboratório de Comunicação do Departamento de Comunicação Social e o 

Laboratório de Tecnologia Educacional do Departamento de Educação, e que na época 

projetava-se a implantação da Rádio Universitária, foram ações, segundo Andrade 

(1996), que a UFRN abarcou com intuito de recuperar seu potencial de trabalho no 

âmbito da tecnologia educacional. Assim, apontou-se a necessidade de a sociedade 

começar a ter a tecnologia educacional como um instrumento capaz de ajudar na 

construção do conhecimento. 



64 

 

Atualmente, o RN, assim como outras regiões do país, encontra-se com uma 

variedade de Instituições Educacionais que oferecem a modalidade a distância. De 

acordo com o Sistema de Consulta de Instituições credenciadas para Educação a 

distância (SIEAD), o estado, no ano de 2011, possuía 79 polos de apoio presencial 

administrados por 18 instituições de ensino, sendo que apenas 5 delas eram 

genuinamente potiguares, a saber: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN); Universidade Rural do Semi-Árido (UFERSA); 

UFRN; UnP; e Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). 

Segundo o MEC, no ano de 2010, apenas a UFRN e a UnP encontravam-se com 

tipo de credenciamento pleno para oferta de graduação e pós-graduação lato sensu; as 

demais instituições estavam em caráter experimental. Para esta pesquisa, optou-se por 

delimitar a trajetória de campo nas duas universidades do estado que, na época, 

ofertavam a modalidade a distância em caráter pleno (MEC, 2010). 

No ano de 2011, a UFRN ofertou a modalidade para oito cursos de graduação: 

Matemática, Química, Física, Geografia, Ciências Biológicas, Educação Física, 

Administração e Administração Pública. Os cursos são coordenados pela SEDIS/UFRN, 

que teve seu funcionamento iniciado em 2003, com o objetivo de promover a educação 

na sua modalidade a distância e estimular o uso das tecnologias de informação e 

comunicação como ferramenta de ensino e aprendizagem
1
. 

A UnP foi credenciada para EAD no ano de 2006, ofertando inicialmente dez 

disciplinas optativas na modalidade semipresencial (Da Silva, Portella, Xavier, & Betti, 

2010). A oferta de disciplinas semipresenciais no currículo dos cursos superiores é 

regida pela Portaria do MEC n
o
 4.059, de 10/12/2004, e aponta que as disciplinas 

                                                 
1
 Informações recuperadas de http://www.sedis.ufrn.br/conteudo/capa/index. php 
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semipresenciais podem ser ofertadas somente nos cursos já reconhecidos pelo MEC e 

que a oferta não exceda 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso. 

O Núcleo de Educação a distância (NEAD) é o órgão responsável por 

implementar a política da oferta de atividades educacionais a distância da UnP, que 

desde então vem ofertando disciplinas que compõem a estrutura curricular da maioria 

dos cursos de graduação da universidade (Da Silva et al., 2010). No ano de 2011, a UnP 

se propôs a ofertar quatro cursos totalmente a distância: Administração, Ciências 

Contábeis, e Tecnólogo em Recursos Humanos e Marketing; ampliando sua oferta em 

2012 para dos cursos de graduação (Pedagogia e Serviço Social) e pós-graduação 

(Gestão de Pessoas, Financeira, Empresarial e Marketing). 

A expansão da modalidade a distância no âmbito local, onde a cada ano 

aumenta-se o leque de cursos ofertados nessa modalidade, acompanha o crescimento da 

EAD no Brasil. O último censo sobre dados da educação superior no país, divulgado, 

em 2009, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP/MEC), aponta uma tendência expressiva da EAD nas instituições de ensino
2
. 

O censo aponta que, em 2008, aumentaram em 96,9% as matrículas na 

modalidade EAD, em relação ao ano anterior. Se comparadas a ao ingresso no ensino 

superior, a EAD a representa 14,3% do total de matrículas no ensino superior. Em 2007, 

os alunos matriculados na graduação a distância eram 369.766, e em 2008 passaram 

para 760.599 (MEC, 2009). 

Com o alargamento dos cursos de EAD, é inevitável a necessidade de 

profissionais para atuarem nesses espaços. O professor, nesse caso, é um dos 

profissionais expressivamente convocados a participar desse processo. Geralmente 

oriundos dos cursos presenciais, os docentes tiveram sua formação voltada para essa 

                                                 
2
 Informações recuperadas de: http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior/resumos-tecnicos 
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modalidade. Logo, seu ingresso inicial na EAD representava uma mudança significativa 

em seu fazer docente. As modalidades de ensino preconizavam formas diferentes de 

ensinar e aprender; portanto, não era possível a transposição literal de conhecimentos e 

habilidades de uma modalidade para outra. No entanto, era inegável que sua trajetória 

no modelo presencial apresentava-se com uma fonte genérica de orientação da ação 

profissional. 

 

2.4. Pressupostos da Clínica da Atividade: a atividade trabalho 

Nossas escolhas teóricas não se justificam nelas 

mesmas, por trás das disputas teóricas situa-se um 

embate mais fundamental, de caráter ético-político, 

que diz respeito ao papel da teoria na compreensão e 

transformação do mundo social [...]. As escolhas 

teóricas, neste sentido, não são nem neutras nem 

arbitrárias, tenhamos ou não consciência disto. 

Gaudêncio Frigotto (1998) 

A Clínica da Atividade é uma vertente teórico-metodológica da Psicologia do 

Trabalho, resultante de pesquisa e reflexão teórica conduzidas, na década de 1990, por 

Yves Clot e um grupo de colaboradores vinculados ao Conservatoire National des Arts 

et Métiers (CNAM), em Paris. Conforme comentado em seção anterior, trata-se de uma 

vertente que se filia à perspectiva histórico-cultural soviética, fundada e liderada por 

Vigotski e colaboradores, bem como à análise da linguagem proposta pelo Círculo 

Bakhtin. A proposta teórica da Clínica da Atividade para a Psicologia em geral (e, em 

decorrência, para a Psicologia do Trabalho) tem em seu “núcleo duro”
3
 uma abordagem 

                                                 
3
 No sentido atribuído à expressão por Lakatos (1987).  
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da análise do trabalho embasada numa perspectiva dialógica do funcionamento 

psicológico e do desenvolvimento humano. 

A abordagem histórico-cultural exerceu uma influência preponderante sobre a 

compreensão epistemológica de sujeito na Clínica da Atividade, que em termos de 

condições teórico-metodológicas possibilita uma análise psicológica do trabalho 

afastada dos paradigmas tradicionais de pesquisa. No âmbito da pesquisa, essa vertente 

teórica considera os trabalhadores como sujeitos ativos na interpretação do trabalho que 

desenvolvem. Assim, para Clot (2006), o que mais interessa para a Psicologia é o 

desenvolvimento do pensamento e da atividade dos trabalhadores pelos próprios 

trabalhadores. 

O estudo entende que a subjetividade é constituída pela e na atividade, e que o 

reconhecimento refere-se à capacidade do sujeito em reconhecer a si mesmo na 

atividade. Considera o trabalho como uma atividade permanente de recriação de novas 

formas de viver, não apenas como prescrições da tarefa, mas como uma concepção 

desenvolvimental de fazer parte de história de um ofício, que é ao mesmo tempo 

individual e coletiva (Clot, 2008, 2010b). 

A visão de sujeito da abordagem histórico-cultural representa um modo de 

compreender as relações que esses indivíduos desenvolvem em seus diferentes espaços 

de interação social (González-Rey, 2005). A Clínica da Atividade, pautada por essa 

concepção de sujeito, evidencia em sua abordagem sobre o trabalho mais que a 

atividade explícita realizada pelo sujeito em seus espaços laborais, afasta-se das 

ferramentas tradicionais de análise de desempenho. Tal perspectiva conta, 

substancialmente, com o poder falar e interpretar dos próprios trabalhadores envolvidos 

na observação, não se tratando apenas de “outras formas” de dizer, mas de outras coisas 

que poderiam ter sido ditas, e não foram. Para Teixeira e Barros (2009), a análise clínica 
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também considera mais importante do que a coisa em si que foi dita ou comportamento 

produzido, o processo implicado nas possíveis formas de dizê-lo, de interpretá-lo à luz 

das condições subjetivas do indivíduo, e das condições do meio em que ele atua. 

A Clínica da Atividade propõe-se a estudar o trabalho como uma atividade 

dirigida e como uma função psicológica específica na vida do sujeito, afirmando que o 

trabalho “só preenche sua função psicológica para o sujeito se lhe permite entrar num 

mundo social cujas regras sejam tais que ele possa ater-se a elas” (Clot, 2006, p. 18). 

Para o autor, o trabalho é considerado uma atividade constante de recriação, envolvendo 

a criatividade sob novas formas de vivenciá-lo. Assim, o trabalho é considerado uma 

atividade triplamente dirigida: para si mesmo, entre o que o sujeito pode fazer, o que 

gostaria de fazer e o que escolheu para fazer ou não na atividade; entre o sujeito e o 

objeto da tarefa, no sentido das confrontações que enfrenta para afirma-se nesse real; e 

entre o sujeito e o outro, como atividade compartilhada, mediada por um gênero 

profissional. 

O professor na EAD, por exemplo, desenvolve sua atividade a partir de sua 

experiência anterior de docência, e de seus contatos com artefatos tecnológicos virtuais. 

Seu saber fazer encontra-se relacionado com o modo que foi vivenciado essas etapas, 

isto é, o que elegeu para fazer ou não em sua atividade de trabalho. Aquilo que foi 

impedido, conscientemente ou não, se confronta com as demandas que a atividade 

docente lhe solicita. Nesse embate, a ação do professor não se concretiza somente via 

enfretamento individual, mas se norteia por uma ação genérica que o respalda num 

grupo de profissionais, porque é desse modo genérico (dessa orientação genérica) que 

os demais pares desenvolvem a atividade de trabalho. 

Clot (2006) aponta que a análise psicológica do trabalho é sempre análise do 

sujeito, de um grupo de trabalhadores, referente às atividades efetivamente realizadas ou 
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impedidas dos sujeitos. De tal modo que a atividade contrariada apresenta-se como 

cerne de análise da atividade de trabalho proposto pela Clínica da Atividade. Nesse 

sentido, Osório da Silva (2007) destaca que a atividade de trabalho apresenta-se 

compreendida como o exercício coletivo de ligação social com o real, convocando 

fortemente os trabalhadores, individual e coletivamente, a criarem e recriarem 

cotidianamente seus modos e condições de vida. 

Ainda referindo-se ao professor na EAD, é possível perceber que esse tipo de 

trabalho o convoca expressivamente a pensar seus modos de atuação pedagógica, que 

geralmente advindo da modalidade presencial, se depara com situações que lhe exigem 

o domínio de outras competências, ao lidar constantemente com a interatividade virtual 

como recurso essencial do seu fazer docente. Essa característica, por exemplo, o 

convida a refletir coletivamente sobre a relação professor-aluno, a concepção 

pedagógica de ensino e aprendizagem que o circunda, e fundamentalmente sobre sua 

função(s) nesse espaço. 

Nesse desenvolvimento da atividade, é importante reportar-se a distinções 

conceituais fundamentais da principal unidade de análise dessa abordagem: a atividade. 

Dentre os conceitos, aponta-se a própria definição de atividade adotada nesta pesquisa, 

bem como os demais constructos que a compõe, como: a atividade de trabalho, a tarefa, 

o trabalho prescrito, o trabalho real, o real da atividade, o último intrinsecamente 

relacionado aos impedimentos da atividade. 

Compreende-se atividade como um processo que é eliciado e dirigido por um 

motivo (Leontiev, 1984), de modo que por trás da relação entre atividades há uma 

relação entre motivos. A atividade de trabalho é uma estratégia de adaptação à situação 

real de trabalho, significa o trabalho real efetivamente realizado pelo indivíduo, a forma 

pela qual ele consegue desempenhar suas tarefas. A distância entre o prescrito e o real é 
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a manifestação concreta da contradição sempre presente no ato de trabalho (Guérin, 

Laville, Daniellon, Duraffour, & Kerguellen, 2001). Para Montmollin (1990), a 

atividade é um processo complexo, em evolução, destinado a adaptar-se a tarefa, mas 

também com a função de transformá-la. 

Guérin el al. (2001) fazem uma distinção conceitual entre tarefa e atividade de 

trabalho; a tarefa não é o trabalho, mas o que é prescrito pela organização ao 

trabalhador. A tarefa é exterior ao trabalhador, apresentando-se como um conjunto de 

prescrições impostas a ele. Os autores consideram que tarefa e atividade são aspectos 

indissociáveis do trabalho. Uma tarefa sem atividade é comparável a máquinas paradas; 

no caso de uma atividade não relacionada com a tarefa, o trabalhador fica 

impossibilitado da sua ação. Ao fazer uma distinção entre o prescrito e o real apontam 

que as condições reais de trabalho são sempre diferentes daquelas condições 

determinadas, os resultados efetivos são sempre, ao menos parcialmente, diferentes dos 

resultados antecipados. Logo, nesse espaço que vai do prescrito ao real, inúmeras 

(re)normalizações acontecem na atividade desenvolvida pelo sujeito. 

Clot (2006) acrescenta aos conceitos de atividade, tarefa, trabalho prescrito e 

trabalho real, advindos da Ergonomia, o conceito de real da atividade, que se refere à 

atividade do indivíduo sobre si mesmo, como uma espécie de filtro subjetivo que 

concede um sentido para a vida do sujeito. O real da atividade consiste naquilo que pode 

ser feito, mas se escolhe, em determinadas circunstâncias (que podem mudar) não se 

fazer. Distinguindo a atividade realizada do real da atividade, o autor menciona que a 

atividade realizada é o que se faz, enquanto o real da atividade consiste também no que 

não se pode fazer, mas gostaria de fazer, e até mesmo no que se faz para não fazer 

aquilo que deveria ser feito. 
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Nesse contexto, conforme observou Vigotski, a “atividade vencedora” (aquela 

que foi escolhida para realização da tarefa) é resultante de conflitos não necessariamente 

conscientes entre várias possibilidades de atividades que poderiam igualmente realizar a 

tarefa com caminhos e custos (psicológicos, sociais, econômicos) diversos (Vigotski, 

1995). Há, então, uma ruptura, na atividade, entre as pré-ocupações dos sujeitos – 

planos, desejos e aspirações – e aquilo que são forçados a realizar – uma atividade 

prescrita pela organização, às vezes, vazia de significado (Bendassolli, 2011). Para Clot 

(2010b), a perda de significado da atividade a desvitaliza. Logo, a impossibilidade de 

realizar um trabalho bem feito, ou de discutir sobre a qualidade do que se faz, impede os 

trabalhadores de se reconhecerem no próprio trabalho, gerando o que o autor denomina 

de uma atividade vazia. 

Portanto, como apontou Bendassolli (2011), o desgaste no trabalho está 

relacionado ao que o trabalhador não pode fazer, e que gostaria, e àquilo que ele é 

forçado a fazer. Quando ocorre o impedimento, a energia associada à atividade 

acumula-se, sendo também este um fator de adoecimento, pois a saúde está ligada à 

intensidade dessa energia. A saúde relaciona-se à capacidade de recriação das situações, 

com desenvolvimentos inesperados, com a possibilidade de recriar o real do trabalho, 

por meio da autoiniciativa do trabalhador. 

Vieira e Faïta (2003) consideram que a representação coletiva da atividade 

repousa, ao menos em parte, tanto no modo como cada um está apto a pensar esta 

atividade, quanto no modo que o protagonista coletivo está pré-disposto a dizer dela, 

captando ou anulando os desejos individuais. Assim, para melhor compreender a 

arquitetura de mobilidade e desenvolvimento da atividade, é importante entender seus 

contextos e interconexões nos âmbitos: pessoal, interpessoal, transpessoal e impessoal. 
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No artigo Action et connaissance en clinique de l’activité, Clot (2004) explicita 

didaticamente os contextos de desenvolvimento da atividade: a dimensão pessoal, 

refere-se à singularidade do sujeito na atividade, ao seu agir individual; a interpessoal 

diz respeito à existência de um outro, um destinatário a quem seu agir se direciona; a 

transpessoal reporta-se a atividade sendo atravessada pela história de um coletivo, das 

circunstâncias socioculturais em que se insere a atividade; por fim, a dimensão 

impessoal, que se refere as normatizações planejadas para a tarefa, e dizem respeito ao 

esforço de manutenção de um eixo de prescrição para além das outras três dimensões. 

Da Rocha Falcão (2008) menciona que os contextos da atividade não devem ser 

compreendidos estritamente como entidades ontológicas em si, pois isto explodiria o 

modelo, na medida em que a tarefa, como prescrição impessoal, é uma abstração 

considerada para fins de análise. Enfatiza-se que a dimensão da impessoalidade reporta-

se a um esforço de buscar um marco de referência no contexto do exercício repetido de 

atividades cotidianas que vá além das peculiaridades de cada situação vivida e forneça 

ao indivíduo uma orientação genérica – naturalmente insuficiente, porém, igualmente 

necessária – para a constituição da competência de quem exercita determinada 

atividade. 

Essa orientação genérica, representada pelas prescrições da atividade, por mais 

rígidas que possam parecer, são influenciadas, e em algumas vezes, até modificadas 

pelas possíveis (re)invenções apresentadas em um métier-ofício. Para concretizarem-se, 

essas transformações da atividade passam de um âmbito individual, de estilização da 

atividade, para um nível coletivo de funcionamento, que se encontra compactuado pela 

mediação de um gênero profissional. 
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2.5. Gênero profissional: um instrumento coletivo da atividade individual 

Mas ele desconhecia esse fato extraordinário: que o 

operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De 

forma que, certo dia à mesa, ao cortar o pão o 

operário foi tomado de uma súbita emoção ao 

constatar assombrado que tudo naquela mesa – 

garrafa, prato, facão – era ele quem os fazia. Ele, 

um humilde operário, um operário em construção. 

Vinícius de Moraes 

Alusivamente, remete-se o leitor ao clássico poema de Vinícius de Moraes, O 

Operário em Construção, ao se iniciar a reflexão sobre o trabalho como atividade 

triplamente dirigida, concepção apontada por Clot (2006), para quem a atividade 

encontra-se dirigida pelo sujeito (no poema representado pelo operário), para o objeto (a 

coisa: matéria transformada) e para a atividade dos outros, como mediação de um 

gênero profissional (um coletivo de trabalho – os pares – os operários). 

O gênero profissional da atividade é um conceito usado por Clot (2006) a partir 

do conceito de gênero usado por Bakhtine (Bakhtine, 1984). Para Clot, o gênero 

consiste em um sistema social aberto de regras impessoais não escritas de um ofício, 

esse conjunto de regras explícitas ou implícitas foi construído pelos próprios 

trabalhadores. Um regulador das relações entre os profissionais de um mesmo ofício, o 

gênero marca o pertencimento a um grupo, orienta a ação, e constitui as atividades 

reconhecidas ou interditas em um meio profissional. 

Os estudos de Ivar Oddone, conforme Clot (1999), também subsidiaram os 

estudos sobre o gênero profissional, na medida em que anunciavam a importância do 

coletivo não somente como um meio de experiência compartilhada entre seus membros, 
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mas, sobretudo, como um processo que foi transmitido ao longo da história profissional 

desse coletivo. As contribuições de Oddonne reportam-se à função psicológica do 

coletivo de trabalho
4
, buscando conhecer a maneira pela qual os operários, em sua 

época, desenvolveram uma experiência e estruturaram seu comportamento, 

compreendendo que a atividade individual encontra seus recursos em uma história 

coletiva que retém, capitaliza, valida ou invalida as estratégias de comportamento. 

Para Clot (2006), o gênero representa uma senha conhecida apenas por aqueles 

que pertencem ao mesmo horizonte social e profissional, constitui a história de um 

grupo e a memória transpessoal de um local de trabalho, uma espécie de alma 

profissional. É por meio do gênero que os trabalhadores sabem o que devem fazer, sem 

a necessidade constante de reespecificar a tarefa cada vez que a mesma lhe for 

apresentada, tratando-se de um instrumento coletivo da atividade individual. 

Alguns estudos que se reportam ao gênero profissional (Barros de Barros et al., 

2010; Lima, 2007; Teixeira & Barros, 2009; Vieira & Faïta, 2003) demonstram que ao 

se referirem às regras coletivas da profissão, o gênero possibilita uma consistência 

fundamental à atividade de trabalho, fornecendo os modos de agir, de começar e 

terminar uma atividade, de modo a oferecer os recursos para enfrentar situações que são 

generalizadas em uma profissão. 

Teixeira e Barros (2009) destacam que é por meio do acesso ao gênero que o 

trabalhador desenvolve sua competência profissional, seu estilo, tornando possível a 

atividade. Mas não o faz sem que, concomitantemente, desenvolva o gênero profissional 

com seu saber-fazer singular. Assim, a atividade é entendida como uma ação sempre em 

processo, uma mescla indissociável entre o singular e o coletivo. 

                                                 
4
 Convém retomar um esclarecimento, feito por Clot (2010): o coletivo de trabalho não pode ser reduzido 

ao trabalho coletivo. O coletivo de trabalho carrega as características do gênero, portanto, quando esse se 

reduz a uma reunião de indivíduos expostos ao isolamento, há uma degeneração do gênero profissional. 
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Na relação gênero-atividade, Clot (2006, 2010b) aponta que a atividade explica 

o gênero, e não o inverso, pois é na atividade que o gênero é impresso. A transmissão 

do gênero é sempre indireta, ocorrendo pela execução das atividades e pelo 

enfretamento das dificuldades. Assim, em muitos casos, o gênero é transmitido também 

pelo insucesso da atividade de trabalho. 

Lima (2007) considera o gênero como uma fonte de história comum partilhada 

entre os trabalhadores, e que, momentaneamente estabilizada, representa um suporte de 

proteção ao trabalhador, que apela para o coletivo para respaldar suas tomadas de 

decisões. A autora alerta sobre o risco de degradação dos gêneros, por meio da 

amputação de sua história coletiva, as quais estão suscetíveis às pressões dos modelos 

produtivos de gestão do cenário contemporâneo. 

Para Clot (2006), o gênero permite que duas pessoas que não se conhecem 

pareçam já ter trabalhado juntas anteriormente. Representa um meio para se apropriar 

do trabalho, saber como se deve agir, evitando-se errar sozinho. No entanto, o gênero 

não pode ser percebido como um molde, como uma estrutura fixa, caracteriza-se por ser 

estruturalmente inacabado, podendo ser constantemente renovado por meio, por 

exemplo, do estilo que cada trabalhador coloca no percurso de sua atividade. 

A estilização possibilita ao sujeito-trabalhador escapar da ventriloquia, conceito 

usado por Bakhtine (Bakhtine, 1984), ao se referir ao modo pouco produtivo que fazem 

o sujeito aprisionar-se na posição/ideia do outro, mantendo-o numa condição de 

repetição (“cópias ambulantes”) sem produzir um modo próprio (singular) de conceber 

a realidade. No ambiente laboral, é como se o trabalhador estivesse sempre em posição 

de “sósia”, ou melhor, de uma cópia que exerce sua atividade sem criar seu jeito próprio 

de operacionalizá-la. Tal situação pode fazer o trabalhador fechar-se às prescrições, e 
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afastá-lo cada vez mais a possibilidade de fazer uso de suas criações estilísticas como 

aspecto revitalizador da sua atividade de trabalho. 

O estilo é conceituado por Clot (2010b) como a distância que um profissional 

interpõe entre sua ação individual e sua história coletiva. O estilo oscila entre um misto 

de uma política interior, influenciado por uma memória pessoal, e uma política exterior, 

guiado por uma memória transpessoal. Ao localizar-se na interseção individual/coletivo, 

o estilo configura-se como a ação articulada entre esses dois polos, pois ao mesmo 

tempo em que o sujeito liberta-se de seus invariantes subjetivos, também se desvencilha 

do seu gênero profissional, jamais para negá-lo, mas para promover sua renovação. 

No estilo encontra-se a distância que os trabalhadores podem traçar entre eles 

mesmos e seu trabalho, não pela negação, mas pela autonomia em relação às restrições 

do ofício para transformá-las em recursos coletivos singulares. Para Barros de Barros et 

al. (2010), uma clínica do estilo almeja as alianças com a capacidade que os 

trabalhadores possuem de singularizar – criar e recriar – as relações com os mundos de 

trabalho e o próprio trabalho. 

A renovação que o estilo proporciona ao gênero lhe concede sua dinâmica. Clot 

(2006) cita que a introdução de novas prescrições em um determinado ofício sempre 

afeta, de uma forma ou de outra, o gênero da atividade ao qual pertencem esses 

trabalhadores. O gênero pode torna-se fragilizado quando há uma perturbação das regras 

coletivas já estabelecidas, quando as novas prescrições da atividade de trabalho não 

levam em conta o gênero de atividade já seguido naquele ofício, podem levar a uma 

desregulação do agir individual, podendo gerar, como cita Abreu-Tradelli (2006), um 

déficit instrumental, que acarreta no trabalhador um sentimento de impotência. 

Pelo seu caráter processual/desenvolvimental, o gênero não é amorfo, e faz uso 

do estilo como um recurso de revitalização. Desse modo, Clot (2010b) aponta que a 
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vitalidade do gênero depende das criações estilísticas do trabalhador, sendo preciso 

libertar-se dele, não o negando, mas produzindo metamorfoses. Sem essa capacidade de 

revitalização, o gênero torna-se anêmico, reverberando no coletivo uma perda da função 

psicológica de libertação e proteção. 

Para Clot (1999), as leis do gênero antecedem o comportamento, delimitando – 

jamais de forma acabada – o campo das atividades possíveis e impossíveis. De 

imediato, elas livram os sujeitos dos passos falsos da ação, os impedem de se enganar 

na situação. O autor considera que um gênero enfraquecido pode tornar-se um peso 

morto para o sujeito. 

Abreu-Tradelli (2006) destaca que as prescrições podem veicular uma ideologia 

de trabalho cuja responsabilidade de sucesso ou fracasso coloca-se estritamente sobre a 

responsabilidade dos trabalhadores. Segundo Clot (1999), esse aspecto pode ocasionar 

um alto grau de vigilância e concorrência entre os trabalhadores, sendo um fator gerador 

de estresse, já que há uma exigência por parte da organização que os trabalhadores 

assumam as responsabilidades, sem lhes proporcionar os meios para que de fato possam 

exercê-las. 

Lima (2007) aponta que um dos cuidados em relação ao gênero diz respeito à 

impossibilidade de transitar para outro gênero. Nesse trânsito em que os gêneros se 

contaminam, acontece à estilização da ação. Para a autora, o enrijecimento do gênero 

necrosa a atividade, impedindo-a de se transformar. Nesse caso, Clot (1999, 2010b) 

reporta-se à relação direta entre estilo e manutenção da vitalidade do gênero, e, 

consequentemente, a sua renovação. Nessa movimentação, é importante ressaltar que a 

característica de plasticidade do gênero somente é bem-vinda quando o trabalhador 

possui um bom domínio do seu métier-ofício, de modo a usá-lo livremente, ou até 

mesmo em situação de impossibilidade de controlá-lo complemente, o trabalhador deve 
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buscar sempre “ter mão firme”, para não produzir uma degenerescência do gênero 

profissional. 

Neste sentido, Clot (1999) cita que o gênero é ao mesmo tempo o instrumento 

técnico e psicológico do meio de trabalho e de vida. Os gêneros não pertencem a 

ninguém em particular, eles são o instrumento de seleção das formas pelas quais se 

podem ver e conceituar a realidade, um sistema impessoal de métodos que assegura ao 

sujeito o controle e a avaliação das finalidades de sua ação singular, mesmo se não 

conhece dele todos os recursos e todas as ramificações. 

O gênero profissional é um instrumento que possibilita a existência das 

atividades fora de sua única realização aqui e agora, mas que as prepara, sustenta e 

orienta, conservando e transmitindo a história social de um coletivo de trabalho, de 

modo a instrumentalizar o poder de agir dos trabalhadores. Para Clot (2010b), o poder 

de agir refere-se ao raio de ação efetivo do sujeito em sua esfera profissional habitual. O 

desenvolvimento do poder de agir encontra-se intrinsecamente atrelado ao 

reconhecimento do trabalhador pelo seu gênero profissional. 

Em exemplo aludido por Clot (2010a) sobre o desenvolvimento do poder de 

agir, o autor reporta-se a situação do novato em um ambiente de trabalho, que ao iniciar 

seu trabalho irá deparar-se com um mundo difícil, imerso em dispositivos prescritos, em 

que nesse contexto inicial, para o novato, é extremamente importante obter orientações 

para a tarefa. Ao adentrar na organização, ele observa os outros colegas para ver como 

esses desenvolvem o fazer. Ele os imita e começa a analisá-los como um colega 

distingue-se do outro, julgando a maneira de fazer de um e de outro. A partir de então, 

ele descobre que existe uma coisa entre os dois, que não é exclusivamente nem de um, 

nem do outro, mas, que emerge do exercício da atividade profissional no âmbito do 

coletivo de trabalho, constituindo uma memória transpessoal. 
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Nesse momento, a história do coletivo de trabalho se faz presente. É como se 

metaforicamente o gênero entrasse no trabalhador. Contudo, o gênero somente torna-se 

instrumento de ação quando o sujeito, por meio de suas criações estilísticas, ultrapassa o 

prescrito, criando uma heteronomia, isto é, mostrando-se capaz de produzir no e pelo 

transpessoal, ao se orientar pela cultura do coletivo. Dialeticamente, para efetivar sua 

heteronomia, o sujeito entra também em um processo de constituição de sua própria 

autonomia na atividade de trabalho. 

Nesse ponto, Clot (2010b) retoma a concepção vigotskiana de sujeito. Para 

Vigotski, o indivíduo torna-se sujeito psicológico quando faz sozinho e de outra 

maneira o que já havia experienciado com os outros. Assim, o sujeito reconstrói para si 

a experiência de trabalho de outro modo, tanto do que havia produzido quanto do que 

produziu com os outros. Logo, concretiza-se a transformação de uma atividade 

produtiva mediatizada para uma atividade produtiva mediatizante. 

Quando o trabalhador desenvolve a capacidade de atender criativamente seu 

meio profissional, não apenas se sujeitando às regras, não sendo apenas um executor de 

tarefas, mas sendo também um criador de prescrições, expressando-se por meio de suas 

atividades, ele encontra-se desenvolvendo seu poder de agir. Para Clot (2010b), o raio 

de ação do sujeito pode ser ampliado ou atrofiado de acordo com o sentido que é 

atribuído à atividade de trabalho. Assim, uma das características que interfere no 

desenvolvimento da ação do sujeito está ligada à concepção de esvaziamento ou não de 

sua atividade, por conseguinte, na capacidade de o sujeito afetar-se ou não pelo seu 

trabalho. 

O “poder de agir”, proposto por Clot (2006, 2010b) no contexto da Clínica da 

Atividade, articula-se diretamente à perspectiva de Canguilhem (2009) para o 

desenvolvimento e o adoecimento, e para a diferenciação entre o normal e o patológico. 
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Nesse caso, alude-se ao conceito de saúde em Canguilhem (2009) como 

“empobrecimento” dos meios de que o organismo dispõe para seu funcionamento, do 

que resulta uma diminuição da capacidade desse organismo no sentido de se adaptar e, 

no limite, manter-se vivo. 

O enfraquecimento dos coletivos de trabalho também se apresenta como 

indicador de saúde/sofrimento no trabalho. Pois com a fragilização dos coletivos de 

trabalho, o indivíduo perde a possibilidade de participar de espaços de debate e 

discussão sobre os critérios de um trabalho “bem feito” (Clot, 2010b). Sem tais critérios 

coletivamente compartilhados, o trabalhador entra no dilema de como deve realizar seu 

próprio trabalho. 

Mais do que isso, como apontou Bendassolli (2011), o sujeito é privado do 

reconhecimento pelo outro. O autor aponta que os coletivos só são verdadeiros 

operadores de saúde quando os mesmos permitem a livre fluência do conflito sobre 

critérios, quando estimula disputas e heterogeneidade. Portanto, o bloqueio do poder 

dos coletivos em articular estratégias compartilhadas de ação também consiste um meio 

de impedimento da ação do sujeito-trabalhador. 

Nesse contexto, a abordagem em Clínica da Atividade volta-se decisivamente 

para a análise e o auxílio ao desenvolvimento/restauração do poder de agir do 

trabalhador em sua atividade de trabalho, numa ação em que é fundamental a 

consideração simultânea das condições de funcionamento do coletivo de trabalho 

(legitimado pelo gênero profissional), bem como da consideração do espaço individual 

de cada trabalhador, por meio da preservação das criações estilísticas e das condições 

genéricas de trabalho do profissional. 

A presente pesquisa também se encontra no cerne dos estudos desenvolvidos 

pelas Clínicas do Trabalho, cujo ponto de convergência das múltiplas abordagens 
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encontra-se na concepção de trabalho como central para o desenvolvimento psicológico 

do sujeito humano. Ao adotar o propósito de analisar a dinâmica que se estabelece entre 

a atividade do professor na EAD e o gênero profissional docente ao qual o professor se 

reporta em sua atividade profissional, aponta como objetivo principal: analisar a 

atividade do professor na EAD, em duas universidades norte-rio-grandenses, 

identificando as repercussões das diferentes modalidades de educação no gênero 

profissional em questão. 

As abordagens clínicas, notadamente relacionadas ao trabalho (Psicodinâmica, 

Ergologia, Clínica da Atividade e Psicossociologia – conforme Lhuilier, 2011), 

apresentam como convergência as temáticas de estudo que abordam a relação trabalho-

subjetividade, cujo foco encontra-se nos processos emancipatórios dos trabalhadores, 

não enfatizando prioritariamente o desempenho produtivo destes. Para isso, não elegem 

como ambiente exclusivo de intervenção as organizações capitalistas, como geralmente 

ocorrem nos trabalhos embasados em teorias cognitivo-comportamentais, e ultrapassam 

a concepção de trabalho como relação contratual (emprego), concebendo-o como uma 

atividade pela qual o indivíduo se afirma na sua relação consigo mesmo, com seus 

parceiros de trabalho e, por conseguinte, contribuindo para a dinâmica e perpetuação de 

seu coletivo profissional (Bendassolli & Soboll, 2010). 

Apesar das convergências supracitadas, as Clínicas do Trabalho apresentam 

divergências epistemológicas, teóricas e metodológicas. Cada uma delas parte de 

conceitos específicos, tanto de subjetividade, quanto do próprio conceito de trabalho, 

indicando também modos particulares de apreender as situações de trabalho e os 

processos de subjetivação. Para Bendassolli e Soboll (2010), cabe ao pesquisador eleger 

uma teoria de referência e analisar se seu propósito de estudo é condizente com a 
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perspectiva escolhida, não a restringindo, caso seja necessário, a um diálogo com outra 

teoria clínica, desde que haja uma coerência interna entre tais teorias. 

Este estudo, como mencionado anteriormente, apresenta a análise da atividade 

de trabalho como mote central, e adota modos de abordar metodologicamente o 

fenômeno que se afastam dos modelos experimentais/tradicionais de pesquisa, não 

fazendo uso de hipóteses como fonte inicial da construção das ideias. A seguir, aponta-

se uma exposição dos pressupostos teórico-metodológicos que serviram como quadro 

de referência para a operacionalização desta pesquisa. 
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3. Método 

O presente capítulo apresenta os caminhos metodológicos escolhidos para 

consecução dos objetivos propostos nesta pesquisa. Serão apresentados em detalhes os 

pressupostos teórico-metodológicos do estudo (seção 3.1), o detalhamento dos objetivos 

do estudo (3.2); o contexto da pesquisa (3.3), os sujeitos-participantes (3.4). Para 

finalizar o método, encontra-se a seção de registro da análise da atividade de trabalho 

(3.5) – em que se propôs descrever os instrumentos (3.5.1) e procedimentos (3.5.2) 

usados na pesquisa para a consecução dos objetivos almejados – e a seção de análises 

(3.6), que aponta os meios utilizados para descrição, sistematização e compreensão 

analítica das informações produzidas na pesquisa. 

A seguir, encontra-se o tópico dos pressupostos teórico-metodológicos da 

pesquisa, cujo propósito em retomar os principais elementos teóricos norteadores do 

estudo está fortemente relacionada à ligação entre teoria e método construída pela 

vertente teórica da Clínica da Atividade. A opção por destacá-la na seção do método, 

mesmo em se tratando de características essencialmente teóricas, deve-se às 

particularidades da pesquisa nessa abordagem, a saber: a própria concepção do que é 

pesquisa, e a posição do pesquisador e dos participantes – que são adotadas ao longo 

dos estudos em Clínica da Atividade. Para tanto, tais peculiaridades dessa vertente 

teórica convocou a pesquisadora a compartilhar uma reflexão sobre a íntima relação dos 

fundamentos teóricos e os caminhos metodológicos escolhidos neste estudo. 
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3.1. Pressupostos teórico-metodológicos 

A presente pesquisa, conforme já mencionado, norteada pelos pressupostos 

teórico-metodológicos da Clínica da Atividade, ultrapassa a cisão tradicional do 

trabalho analítico do pesquisador em termos de explicação e compreensão. Nessa 

vertente, o método refere-se, segundo Clot (2006), a uma terceira via para além de uma 

Psicologia estritamente compreensiva ou explicativo-preditiva. Não se restringe à 

explicação externa dada pelo pesquisador, nem à simples descrição do experienciado 

pelo sujeito. A análise busca associar explicação e compreensão. O uso da terminologia 

clínica, como apontam Bendassolli e Soboll (2010), não pretende remeter à ideia 

primária de trabalhar com problemáticas individuais. A Clínica da Atividade, norteada 

pelos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, considera uma articulação 

cofundante entre o mundo psíquico individual e o mundo social. 

No que se refere ao status de pesquisa quantitativa ou qualitativa, há uma 

predominância da perspectiva qualitativa no decorrer de todo o estudo. Segundo 

González-Rey (2005), a epistemologia qualitativa assume um caráter construtivo-

interpretativo do conhecimento, o que implica compreender o conhecimento como 

produção e não como apropriação linear de uma realidade que se apresenta. Nessa 

perspectiva, o conhecimento é uma construção dialógica entre sujeito-pesquisado e 

sujeito-pesquisador. 

Apesar da predominância da perspectiva qualitativa, o estudo também propõe 

um mapeamento a partir de dados de levantamento com amostras representativas 

(estudo de tipo survey
5
) dos participantes da pesquisa por meio de um questionário 

                                                 
5
 Estudos tipo survey ou estudos de levantamento dizem respeito a estudos fundados em amostras 

representativas de determinado universo populacional de referência, com ênfase na busca de traços gerais 

caracterizadores dessa população, muito frequentemente operacionalizada por meio do uso de técnicas de 

coleta tipo questionário e análise estatístico-inferencial dos dados coletados (Freitas, Oliveira, Saccol, & 

Moscarola, 2000). 
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socioprofissional. O uso deste recurso de pesquisa (questionário) apresenta-se como 

mais adequado para obter uma breve caracterização do perfil dos professores que atuam 

na EAD no RN, cuja finalidade é obter uma leitura generalista do universo populacional 

dos participantes. Também se reafirma que a adoção desse instrumental, com os 

propósitos mencionados nos objetivos de estudo, coaduna-se com os objetivos e 

pressupostos teóricos da pesquisa. 

A pesquisa em Clínica da Atividade demandou a formação de um ambiente 

duradouro de análise, de (co)laboração (participante e pesquisador), necessitando-se 

estabelecer uma “parceria”, na qual os participantes de pesquisa estão empoderados a 

refletir sobre sua prática, especificamente sobre sua atividade, e a partir disto poder 

transformá-la. Desse modo, pode-se apontar uma convergência dos pressupostos 

metodológicos da Clínica da Atividade com a metodologia da pesquisa-ação, cuja base 

teórico-metodológica propõe prover aos sujeitos “vida e voz”, estabelecendo uma 

relação que almeja uma articulação direta entre teoria e prática. 

Lhuilier (2011) aponta que a pesquisa-ação é uma prática usual nas Clínicas do 

Trabalho de um modo geral, o que implica um tipo de envolvimento diferente do 

analista do trabalho, que atua como coagente, tendo como papel cumprir com os 

propósitos de conscientização e empoderamento dos sujeitos nas situações de trabalho. 

A Clínica da Atividade almeja o aumento do poder de agir do trabalhador, priorizando a 

adoção de métodos nos quais os sujeitos são convocados a refletir sobre sua prática 

profissional. 

Nessa direção, Shimanski (2009) afirma que os participantes são, ao mesmo 

tempo, teóricos e práticos da pesquisa-ação. Para a autora, o sujeito é o protagonista no 

cenário da pesquisa, tendo vez e voz na problematização de sua realidade; sendo capaz, 

individual ou coletivamente, de analisar e avaliar criticamente sua prática; sendo os 
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sujeitos participantes da pesquisa a condição sin qua non para construção do 

conhecimento, segundo propõe a Clínica da Atividade. Tal perspectiva oferece aos 

sujeitos-participantes a oportunidade de migrarem do lugar comum de “sujeitos” da 

pesquisa para o papel de parceiros (coanalistas) na sistematização de um saber acerca 

do seu próprio trabalho. 

Essa perspectiva teórico-metodológica, assim como as demais Clínicas do 

Trabalho, assume, portanto, uma metodologia de caráter clínico-qualitativo, 

notadamente em termos de métodos que levem o sujeito a refletir sobre suas práticas 

profissionais. Em decorrência, o sujeito amplia sua margem de análise e escolha sobre 

tais atividades, alargando o seu poder de agir. Para Clot (2006), a análise psicológica do 

trabalho é sempre análise de um sujeito, necessariamente em relação com outros 

sujeitos, um ou vários grupos, em uma situação enquadrável nas dimensões da cultura e 

da história. A análise concerne àquilo que os homens fazem com as provações pelo 

quais passam, e das soluções que eles encontram, ou não encontram, a fim de enfrentá-

las. 

Clot (2004) aponta que a análise da atividade de trabalho revela-se como um 

instrumento de formação do sujeito, que somente se reconhece em formação a partir do 

momento em que sua experiência vai além de seu contexto habitual, valendo-se também 

de outros contextos. Para esse autor, é somente quando a experiência serve a outras 

experiências que o sujeito toma em suas mãos sua história. Assim, a análise do trabalho 

coloca-se também como um instrumento de transformação da experiência, por meio da 

possibilidade de modificar seu objeto de análise. 

A atividade de discussão ou de verbalização dos dados recolhidos nos 

procedimentos metodológicos da Clínica da Atividade oferece um acesso diferente ao 

real da atividade. Assim, a verbalização é, em si mesma, uma atividade do sujeito e não 
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somente um meio de acessar uma outra atividade. É por isso que se pode falar de 

coanálise do trabalho. 

Autores como Clot (2004, 2006) e Vieira e Faïta (2003) assinalam a importância 

que o analista do trabalho assume no contexto de pesquisa. Aponta-se uma concepção 

essencial de que o campo preexiste ao analista, logo, a atividade preexiste à análise do 

trabalho. Portanto, o papel que o analista do trabalho assume é precedido no campo por 

aqueles que nele vivem. Ele encontra nesse campo sujeitos-trabalhadores que já 

puderam compreender e interpretar seu meio de trabalho. 

Nessa perspectiva em que os sujeitos são considerados coanalistas no processo 

de construção dos dados sobre o agir humano no trabalho, ao descrever sua situação de 

trabalho para o pesquisador, o sujeito faz mais que recontar a ação desenvolvida no 

passado, como bem ressalta Brandão (2009) sobre a possibilidade de revelar um vivido 

até então não conhecido como tal, um vivido ou um traço deixado no sujeito pela 

atividade, e que se configura no real da atividade. Destarte, para Clot (2006), trata-se de 

uma coanálise porque 

a ação do psicólogo, do formador ou do especialista em resposta à ação 

do sujeito é decisiva na produção das descrições do trabalho. Ela 

circunscreve, ainda que sem o saber ou o querer, as possibilidades que o 

sujeito mantém ou não na apresentação de sua ação. Longe de 

simplesmente recuperá-lo, ele modifica o desenvolvimento da ação. 

(Clot, 2006, p. 140) 

Por fim, retorna-se a Brandão (2009), aludindo-se a uma importante reflexão 

sobre dois aspectos inerentes ao método em Clínica da Atividade: o primeiro deles diz 

respeito a tornar real e explícito um universo de elementos implícitos e nem sempre 

conscientes – escolhas, instrumentos, operações, comportamentos, sentimentos, 
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hesitações –, revelando o quanto o trabalho abriga uma dinâmica psicológica que se 

desvela por meio de um outro, despindo suas intrínsecas dimensões subjetiva e social; o 

segundo aspecto refere-se ao efeito de desnaturalização da atividade provocado no 

sujeito, necessário para o desenrolar de possíveis transformações nele mesmo e na 

própria atividade. 

Nesse processo de análise da atividade de trabalho, Lhuilier (2011) aponta que a 

necessidade de ter a atividade de trabalho analisada não deve partir exclusivamente ou 

principalmente do pesquisador ou da organização de trabalho, mas deve ser uma 

demanda do trabalhador. Nesse cenário de análise da atividade de trabalho, a Clínica da 

Atividade usa métodos que visem sujeitos-participantes como observadores e coagentes 

na análise interpretativa da atividade de trabalho registrada. Assim, os participantes não 

se limitam a analisar a tarefa em termos de comportamentos explícitos (desempenho), 

mas igualmente as possibilidades que fogem do experienciado e do prescrito (aquilo que 

não se fez, mas poderia tê-lo sido). 

A metodologia
6
 da Clínica da Atividade, diferentemente dos métodos usados nas 

demais Clínicas do Trabalho, pretende um acesso ao real da atividade pela análise da 

atividade de trabalho. O acesso ao real é sempre indireto-mediado, na medida em que 

ele se dá via linguagem, via imagens registradas (videografadas) sobre a realização da 

atividade. Dessa maneira, é a análise do trabalho que vai possibilitar o acesso ao real da 

atividade e é nesse caminho que surgem novas descobertas sobre o trabalho, sobre a 

relação dialética desse fazer com a subjetividade daquele que o realiza. 

                                                 
6
 Nesse ponto, cabe uma distinção essencial entre método e metodologia na Clínica da Atividade. O 

método é a técnica em ação, na Clínica a metodologia é epistemologicamente histórico-desenvolvimental. 

Nesse sentido, para Clot (2010) o desafio metodológico é inventar dispositivos técnicos que permitam aos 

sujeitos transformar sua experiência vivida de um objeto em objeto de uma nova experiência vivida. A 

Clínica da Atividade trata de estudar o curso da transformação da atividade de trabalho.   
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3.1.1. Instrução ao sósia: um caminho compatível com a perspectiva teórico-

metodológica da Clínica da Atividade 

Essa subseção destina-se a descrição do instrumental clínico metodológico usado 

nesta pesquisa, notadamente a técnica da IaS, compatível com a perspectiva teórico-

metodológica da Clínica da Atividade. Tal técnica surge como uma abordagem 

alternativa aos métodos de autoconfrontação simples e autoconfrontação cruzada, que 

são procedimentos mais conhecidos na Clínica da Atividade. Por não necessitar dos 

recursos de coleta e edição de imagens videográficas, é usualmente escolhido quando há 

limitações logísticas no campo quanto ao uso de filmagem durante a realização da 

atividade de trabalho do profissional, como no caso do professor em EAD, por exemplo. 

A IaS foi um método desenvolvido pelo psicólogo italiano Ivar Oddone, na 

década de 1970, com os operários da Fiat, em Turim. Atualmente, Yves Clot e seu 

grupo de pesquisa vêm aperfeiçoando essa técnica no campo da Clínica da Atividade. 

Trata-se de um método de autoconfrontação em formação, considerado uma forma mais 

simples e direta de acessar a atividade, notadamente no que diz respeito a sua logística 

de aplicação (Clot, 2006). 

O sósia é aquele para quem o trabalhador relata seu trabalho, e aí presentifica-se 

um pressuposto essencial na análise do trabalho: a coanálise, processo em que o sujeito 

participa ativamente da construção das informações que vão compor a análise do 

trabalho. Diante disso, Clot (1999, 2006) aponta a necessidade de observar que a 

transmissão das instruções usadas durante o processo de substituição efetiva é uma 

missão, por definição, impossível, sendo essa impossibilidade uma característica 

igualmente comparável, por exemplo, à tentativa impraticável de equalizar as 

prescrições da atividade de trabalho com o real da atividade. 
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No que se refere à posição do sósia na vivência de experimentação criada, Clot 

(1999, 2006) menciona que o sósia-substituto tem todas as dificuldades para recuperar a 

experiência do trabalhador. A conversação é voltada para a transmissão de instruções, 

instaurando uma situação dialógica particular, fazendo com que os interlocutores 

focalizem a descrição da ação, e não os seus motivos. 

A função do sósia é dirigir-se ao sujeito para obter dele uma dupla descrição: a 

da situação em si e a da conduta a manter na situação. Ele não pode ver a situação como 

o sujeito, pois para esse ele é cotidiana; já para o sósia, a situação é desconhecida e deve 

ser descoberta
7
. Assim, para Clot (1999, 2006), o sósia solicita ao sujeito que o guie em 

sua ação, assumindo naturalmente uma postura de resistência em relação à atividade do 

instrutor. O sósia resiste, imaginando os obstáculos que podem se acumular ante a ação 

habitual do instrutor. Ele entrava o desenrolar das operações evocadas a fim de que o 

sujeito mobilize não apenas esse desenrolar específico, mas outros desenrolares, que 

podem ser diferentes do habitual adotado. Assim, o que é convocado pela obstinação 

metodológica do sósia, segundo Clot (2006), 

É a atividade possível ou impossível contida na atividade real. O que é 

então transmitido pelo instrutor, ou melhor, recuperado no comentário de 

autoconfrontação que se segue são as hesitações e alternativas, que 

constituem a gênese das escolhas. Não apenas os comportamentos que 

venceram, mas aqueles que foram abandonados sem que por isso tenham 

sido abolidos. (p. 147) 

Desse modo, no decorrer do exercício, o sujeito tenta ser aquilo que ele pensa 

que deveria ser, servindo-se da situação profissional como mediação, como instrumento 

                                                 
7
 Convém ressaltar aqui que, mesmo no caso de grande “proximidade” de experiências e trajetórias profissionais do 

sujeito e seu sósia, a completa e perfeita transmissão de informações seria igualmente impossível, pois a transmissão 

de informações, vivências e pontos-de-vista por meio da linguagem é por definição sujeita a negociações de natureza 

semiótica, que fazem com que o interpretado guarde sempre certa distância em relação ao dito. 
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de ação sobre o sósia. É nesse jogo que a situação não ocupa o mesmo lugar na 

atividade para os dois interlocutores (Clot, 1999, 2006). O sósia busca, sem jamais 

encontrar, todas as possibilidades e todos os obstáculos da situação que ele não conhece, 

recolocando o sujeito frente às escolhas que fez, às impossibilidades que sofreu, e que o 

fizeram eleger a saída apresentada. O sujeito compara as hesitações feitas pelo seu 

sósia, que afronta o real explorado com tantas escolhas e opções a fazer. Essa atitude de 

indeterminação do sósia desconstrói a versão habitual do sujeito, provocando uma 

ruptura no encadeamento natural das operações. 

Para Clot (1999, 2006), o sósia, ao esforçar-se por agir, por si só, na situação 

que o sujeito conhece, solicita ao sujeito os meios para sua ação. No entanto, os 

instrumentos que o sujeito construiu para este fim não são mais adequados à situação 

descrita pelo sósia. O sósia, como representante da ação a repetir, é objeto de instruções 

cuja execução produz um resultado inesperado para o instrutor. Esse resultado é 

devolvido pela atividade do outro, de modo que a ação fica dividida em duas. Uma nova 

versão aparece, rival à primeira, instalando um conflito no desenrolar da ação. Nesse 

ponto, pode-se dizer que transmitir é tornar possível um novo ato. Na verdade, o 

trabalho da atividade proposto por esse exercício transforma as operações da ação 

analisada não em instrumento de referência para sua “reprodução”, ou para sua 

“correção” (remediando-as), mas, sobretudo em instrumento de descoberta de 

alternativas diversas em que a ação é provocada. 

Brandão (2009) aponta que, ao ser observado, o participante já realiza psíquica e 

concretamente sua atividade de maneira diferente; da mesma maneira, num momento 

posterior, o ato de falar sobre tal atividade a modifica ainda mais. Portanto, a presença 

de um observador possibilita ao sujeito um novo modo de acessar sua atividade, pois ele 

sai do lugar de observado e passa ao lugar de observador de seu próprio trabalho. 
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Portanto, ele é coautor das informações sobre o seu trabalho. Isso não é sem efeitos para 

ele e nem para a própria atividade, que ganha novas perspectivas no que se refere ao seu 

modo de ser pensada e realizada. 

Segundo Brandão (2009), o método solicita um tipo de envolvimento e de 

abordagem diferente das intervenções conhecidas nos universos de pesquisa. Por parte 

do pesquisador, a implicação é, sem dúvida, da ordem do envolvimento, do 

enfretamento e da insistência. Para o sósia-pesquisador, a compreensão da atividade não 

pode ser passiva, nem deve incorrer no engano de interpretar a atividade (Clot, 2006). 

Conforme descrito por Brandão (2009) e Clot (1999, 2006), detalha-se as etapas 

desse procedimento metodológico, que nesta pesquisa foi registrado em vídeo e 

transcrito: 

a) Momento de sensibilização, que possibilita trocas de conhecimento entre 

profissional e pesquisador acerca do campo da Clínica da Atividade (Brandão, 

2009); um momento de observação sobre a atividade, para provocar no sujeito a 

vivência de se colocar como “observador” de seu próprio trabalho e não 

“observado”; a partir dessa vivência, o sujeito seleciona uma parte da sua 

atividade para ser foco de análise sob orientação ao sósia. 

b)  Ao escolher a parte da atividade foco de análise, o sujeito-pesquisador 

assume a função do sósia, em que é dada a seguinte instrução: “Suponha que eu 

sou seu sósia e que amanhã eu me encontro em situação de dever substituí-lo em 

seu trabalho. Quais são as instruções que você deveria me transmitir a fim de 

que ninguém se dê conta da substituição?”. 

c) O sujeito-instrutor auxilia o sósia a perceber em detalhes uma situação 

que não conhece, recomendando-se para isso que esse sujeito-instrutor relate a 

atividade de trabalho em quatro níveis: 
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 O que ele faz habitualmente em sua atividade de trabalho; 

 O que ele não faz; 

 O que ele não deveria fazer em hipótese alguma se for substituído; 

 O que ele poderia fazer, mas não faz. 

d) A atividade do sósia pretende basicamente “resistir” à atividade do 

instrutor-participante, por meio de questionamentos discursivos. Assim, deve 

assumir alguns pressupostos, interessando-se principalmente sobre a questão do 

como, em detrimento a questão do por que. Para isto, o sósia deve atentar para: 

 Considerar a atividade do instrutor “desconhecida” (não preenchendo 

lacunas de informação no lugar deste), demandando, portanto, explicitação 

de todos os pontos aludidos; 

 Imaginar possíveis obstáculos à ação aludida pelo instrutor; 

 Produzir entraves hipotéticos no desenrolar das operações relatadas pelo 

instrutor, para que esse mobilize não somente sua ação habitual, mas seja 

forçado a refletir sobre outras possíveis situações na prática profissional 

relatada; 

 Atuar de modo a permitir, na elaboração da atividade discursiva do 

instrutor, não apenas os comportamentos usuais ou que habitualmente 

“vencem” (em confronto com outros caminhos de abordagem das situações 

de trabalho), mas também os comportamentos que foram 

preteridos/abandonados, sem, no entanto, terem sido abolidos em definitivo; 

e) O encontro posterior do sósia com o instrutor ocorre após a transcrição 

do material construído na etapa anterior de relato da atividade. Objetiva-se 

confrontar as instruções verbalizadas pelo sujeito, a fim de que o instrutor possa 
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comentá-las, inclusive, por escrito, se for conveniente – neste caso foi utilizada a 

videografia da entrevista de confrontação. 

É importante destacar aqui o papel que o pesquisador assume nesse método. 

Conforme aponta Brandão (2009), o envolvimento por parte do pesquisador é de outra 

ordem, pois ele deve provocar no sujeito, por meio de sua posição de sósia e das 

intervenções, um convite a verbalizar sobre seu trabalho. Logo, é certo o papel 

fundamental do pesquisador em ocupar efetivamente este lugar, pois, como aponta Clot 

(1999, 2006), é somente a partir desse lugar que ele pode causar no sujeito um 

estranhamento em relação a sua atividade. Assim, o pesquisador, ao assumir o lugar de 

sósia, demanda um posicionamento de disponibilidade, de enfretamento e insistência 

sobre o querer realmente apreender a atividade. 

Desse modo, ao se propor uma análise da atividade de trabalho é essencial 

compreender as peculiaridades do contexto em que esse se encontra inserido, e os 

objetivos que a pesquisa pretendeu desempenhar nesse cenário. 

 

3.2. Objetivos 

Abreu-Tardelli (2006), Belloni (2001), Peters (2004, 2006), Sarmet e Abrahão 

(2007) apontaram que dentre as mudanças produzidas pela EAD, o papel que o 

professor é solicitado a desempenhar apresenta-se como uma das questões mais 

complexas e polêmicas nessa modalidade de ensino. Há uma ampliação no leque de 

atividades dos professores na EAD, que, geralmente oriundos da modalidade presencial, 

estão em processo de adaptação às mudanças produzidas pelas atividades e funções que 

lhes foram destinadas nessa modalidade. 

Com isso, a presente pesquisa buscou analisar a dinâmica que se estabelece entre 

a atividade do professor na EAD e o gênero profissional docente ao qual o professor se 
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reporta em sua atividade profissional. Portanto, o objetivo geral do estudo é analisar a 

atividade do professor na EAD, em duas universidades norte-rio-grandenses, 

identificando as repercussões das diferentes modalidades de educação no gênero 

profissional em questão. 

Tendo em vista o objetivo geral acima descrito, o mesmo foi detalhado em 

termos de três objetivos específicos: 

a) mapear o perfil socioprofissional dos professores que atuam na EAD em duas 

universidades da cidade do Natal (capital do RN); 

b) analisar a atividade de trabalho dos professores na EAD, em abordagem 

clínica norteada pelos contextos de desenvolvimento da atividade: pessoal, 

interpessoal, transpessoal e impessoal; 

c) enfatizar o contexto transpessoal de modo a compreender a influência da 

prática pedagógica na EAD sobre o gênero profissional docente. 

 

3.3. Contexto da pesquisa 

É importante considerar o contexto de análise local no qual a pesquisa 

desenvolveu-se, bem como o recorte teórico adotado da vertente da Clínica da 

Atividade, cuja visão de sujeito-participante é essencial ao processo de desenvolvimento 

do estudo, e pode proporcionar ao mesmo a ampliação do seu poder de agir diante seus 

contextos de trabalho. 

A pesquisa teve como etapa inicial as visitas de aproximação com o campo, para 

explicitação dos objetivos do estudo e compreensão das tipicidades dos cenários 

institucionais que ofertavam a modalidade a distância. A relação com o campo se 

estabeleceu de modo presencial e virtual, e envolveu contatos com coordenadores 

acadêmicos/pedagógicos dos núcleos de educação a distância das IES seja para 



96 

 

autorização inicial da pesquisa – atividades relacionadas a formalizações exigidas pelo 

comitê de ética na pesquisa com humanos
8
 – até encontros para reconhecimento e 

aproximação do cenário da pesquisa. Virtualmente, foram solicitados aos coordenadores 

os contatos de correio eletrônico dos professores, que receberam em seus e-mails um 

convite para participar da pesquisa. 

Antes do envio aos professores, o questionário socioprofissional foi respondido 

por dois futuros participantes, com intuito de verificar a compreensão das questões 

elaboradas. A coleta virtual foi realizada ao longo de aproximadamente dois meses. 

Foram enviados três convites de participação para pesquisa, com espaço de três a quatro 

semanas entre um e outro. Ao final da coleta, ao contemplar uma média de 70% dos 

sujeitos, foi enviada uma nota de agradecimento pela participação na pesquisa. 

É importante ressaltar que a prática da EAD na cidade do Natal ainda encontra-

se em fase incipiente. As duas universidades do estado foco do estudo (UFRN e UnP) 

não têm mais que oito anos de prática na EAD, havendo, portanto, um processo de 

apropriação recente do território da EAD pelos espaços de ensino da cidade. 

 

3.4. Participantes 

Atualmente, o quadro de docentes que atuam na EAD dessas universidades é de 

aproximadamente 100 professores. Dos 70 participantes da pesquisa, 65,7% mantêm 

vínculo institucional em IES de natureza jurídica pública e 30% em IES privada, os 

demais atuavam nos dois locais. 

Para o desenvolvimento deste estudo, elencou-se como foco de análise o 

professor regente e tutor a distância da UFRN, e o tutor a distância da UnP, que a  partir 

                                                 
8
 O presente estudo foi aprovado em seus aspetos éticos e metodológicos, pelo Comitê de Ética do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), vinculado à UFRN, com o protocolo CEP/HOUL: 557/11, 

em 05 de julho de 2011. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido encontra-se no Apêndice B. 
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de então foram considerados no estudo como professores. Neste estudo, 54,3% exercem 

a função de tutor a distância, e 44,3% são professores regentes. Após análise dos 

documentos institucionais e de aproximação com o campo, percebem-se semelhanças 

nas atividades e atribuições dessas funções. 

Geralmente, esses profissionais atuam tanto na EAD quanto na modalidade 

presencial, tendo como característica comum o fato de todos serem especialistas na área, 

diferentemente do tutor presencial, que desempenha apenas um papel generalista, de 

suporte operacional. O tutor a distância e o professor regente indubitavelmente devem 

dominar os conteúdos técnicos e pedagógicos das disciplinas que estão sob sua 

responsabilidade, sendo essa a justificativa principal para o recorte da pesquisa. 

 

3.5. Procedimentos de registro da análise da atividade de trabalho 

3.5.1. Instrumentos 

Para consecução dos objetivos propostos anteriormente, foram elencados os 

seguintes momentos e instrumentos de pesquisa: 

a) Contato com as universidades e com os possíveis participantes da 

pesquisa, a fim de apresentar os objetivos do estudo, e convidá-los a participar 

do mesmo; 

b) Pesquisa documental: consulta a documentos internos disponibilizados 

pelas instituições e documentos públicos referentes à legislação da EAD, de 

modo a auxiliar o entendimento sobre o campo de estudo; 

c) Questionário socioprofissional (Apêndice A), elaborado exclusivamente 

para a pesquisa, com a finalidade de abarcar informações relevantes sobre os 

professores e suas relações de trabalho na EAD. Esse instrumento foi composto 

por questões fechadas e contemplou itens sobre: gênero, idade, escolaridade, 
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estado civil, referente aos dados sociodemográficos; bem como aspectos 

relacionados às relações de trabalho do professor na EAD, a saber: tipo do 

contrato de trabalho, forma de vinculação institucional, carga horária de 

trabalho, carga horária destinada às atividades, vínculos profissionais que 

exercem, dentre outros aspectos; 

d) Registros videográficos: gravação do discurso verbalizado pelos 

professores sobre sua atividade real de trabalho, notadamente fazendo uso da 

IaS, já explicita  na seção de pressupostos teórico-metodológicos. 

 

3.5.2. Procedimentos da Etapa 1 

Contato com as universidades partícipes da pesquisa: 

 UFRN, por meio da SEDIS; 

 UnP, por meio do NEAD. 

O contato com as universidades teve a finalidade de resgatar brevemente a 

história da EAD nas mesmas, por meio da consulta a documentos institucionais, bem 

como para solicitar a autorização da pesquisa. Foi solicitada formalmente às 

universidades a distribuição virtual do questionário socioprofissional, a fim de 

possibilitar o acesso do instrumento pela equipe de professores que atua nessa 

modalidade de ensino. Esse procedimento teve como finalidade a operacionalização do 

mapeamento socioprofissional do universo de sujeitos da pesquisa. 

 

3.5.3. Procedimentos da Etapa 2 

Essa etapa consistiu na análise da atividade profissional do professor atuante na 

EAD. Utilizou-se a técnica da IaS, cuja finalidade principal foi que o sujeito-
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participante fizesse uma dupla descrição: sobre a situação a ser encontrada pelo sósia e 

sobre o comportamento desejável que esse desempenhe. 

 

3.6. Etapas de análise 

3.6.1. Procedimentos de Análise 1 

Os dados da etapa 1 foram provenientes do questionário socioprofissional, 

registrados em um banco de dados de aplicativo informatizado, e analisados por meio de 

ferramentas estatísticas descritivas (uni e multidimensionais, notadamente análises de 

tipo “cluster”
9
) e, quando necessário, recorreu-se ao uso de ferramentas inferenciais do 

tipo não paramétrico, para verificação de efeitos de variáveis e graus de diferenciação 

entre grupos. Também se recorreu à análise documental para as descrições das 

atividades prescritas dos professores participantes do estudo, com intuito de 

compreender quais são as atribuições docentes esperadas pelas IES. 

 

3.6.2. Procedimentos de Análise 2 

A etapa 2 refere-se a análise da atividade de trabalho. Para Clot (2004), o ato de 

análise do trabalho é uma atividade em si, na qual o trabalhador descreve sua situação 

de trabalho para o pesquisador. A atividade de discussão das informações colhidas nos 

procedimentos metodológicos da Clínica da Atividade ofereceu um acesso diferente ao 

real da atividade do sujeito. Logo, assumiu-se a perspectiva de análise de uma 

Psicologia prática construída pelos trabalhadores e não pelos analistas, que imbuídos 

                                                 
9
 As análises descritivas multidimensionais do tipo cluster (grupo, categoria) têm o objetivo de agrupar 

um conjunto de informações contidas em variáveis categoriais-descritivas de forma a obter uma 

visualização de grupos que seja interpretável pelo pesquisador. Portanto, um cluster diz respeito a uma 

coleção de objetos informacionais (referentes a sujeitos, eventos) que têm pontos em comum, sendo, em 

alguma medida, similares uns aos outros, e dissimilares a objetos pertencentes a outros clusters ou grupos. 
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por essa perspectiva não devem confundir o seu papel com o dos protagonistas diretos 

da atividade. 

A análise da atividade foi realizada por meio do uso da técnica da IaS. Nesse 

exercício, o sujeito teve a oportunidade de um contato social consigo mesmo, tornando-

se um estranho a si próprio, quando se vê diante da necessidade de instruir um sósia seu. 

A técnica foi realizada com dois professores, escolhidos a partir da possibilidade de 

representação dos grupos apontados na etapa de clusterização, a saber: professor 

regente e tutor à distância. 

Outra característica, não delineada pela análise estatística, mas extremamente 

relevante para essa etapa de análise clínica refere-se ao critério de posição no ofício: 

tem-se um iniciante em EAD, que desempenhava a atividade há aproximadamente seis 

meses e outro no nível de expertise, que atuava na EAD há mais de cinco anos, neste 

caso, desde a fundação do curso na IES. Esse não foi um critério previamente 

considerado na escolha dos participantes da pesquisa, foi acidentalmente contemplado, a 

partir do cumprimento dos sujeitos representantes dos grupos apontados no cluster 

(critério norteador da escolha). 

Tais etapas de análises (etapas 1 e 2) permitiram acesso a um acervo de 

informações cuja análise é objeto da seção a seguir. 
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4. Resultados e discussão 

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados dos procedimentos de 

campo, desenvolvidos em duas etapas: 1) mapeamento socioprofissional dos 

professores que atuam em EAD em duas universidades de Natal-RN, e breve análise 

documental; 2) análise clínica da atividade de trabalho de professores da EAD, aqui 

representativos de um grupo dos docentes, a relembrar: tutor a distância e professor 

regente. A seção 4.1 abrange a etapa 1, com seus resultados descritivos do perfil do 

professor da EAD, e da análise dos documentos; na etapa 2, localizada na seção 4.2, 

contempla-se a descrição e análise da atividade do professor, por meio das IaS 

realizadas no estudo. 

 

4.1. Mapeamento socioprofissional dos professores na EAD e análise documental 

O mapeamento foi realizado com 70 participantes. As análises de frequências 

simples das variáveis propostas no questionário apontaram que a amostra foi composta 

por 28 homens e 41 mulheres, e um deles não indicou o sexo. Na Tabela 3 segue os 

principais dados de perfil dos participantes. 
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Tabela 3 

Dados de perfil dos professores que atuam em EAD 

 

No estudo, não se fez a opção por detalhar os debates sobre os nomes atribuídos 

ao professor na EAD. De todo modo, é importante evidenciar que cada IES adota uma 

designação de acordo as funções estabelecidas para esse profissional. Devido à 

Características Professores da EAD % 

Faixa etária Dos 26 a 35 anos 37,1 

Dos 36 a 45 anos 27,1 

   

Estado civil Casados/união estável 57,1 

   

Natureza jurídica da instituição de 

vínculo 

Pública 65,7 

Privada 30,0 

   

Titulação Mestre 31,4 

Doutor 28,6 

Especialista 26,3 

   

Função Tutor à distância 54,3 

Professor regente 44,3 

   

Tempo de vínculo empregatício na atual 

instituição em que desenvolve atividades 

1 a 5 anos 48,6 

   

Tempo na EAD Entre 6 meses até 2 anos 50,0 

   

Tempo no ensino presencial Acima de 6 anos 44,3 
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diversidade, optou-se por adotar no estudo a terminologia professor/docente. Cabe 

apenas esclarecer a nomenclatura usada nas duas IES em que a pesquisa foi 

desenvolvida. 

Logo, ressalta-se a seguir as atribuições prescritas dos professores da EAD das 

universidades pesquisadas. A descrição reporta-se ao impessoal, notadamente ao âmbito 

das tarefas esperadas, isto é, não necessariamente referem-se às ações que ocorrem no 

real da atividade. Nas IES investigadas, podem-se evidenciar configurações de EAD 

diferenciadas, notadamente no que diz respeito à prescrição da atividade docente, 

conforme análises documentais. 

Na UFRN, por exemplo, há três figuras que atuam na mediação do processo de 

ensino: professor regente, tutor presencial e tutor a distância. O professor regente é o 

professor responsável pela disciplina. Os projetos pedagógicos de cursos de EAD da 

UFRN orientam que, sempre que possível, esse professor seja o autor dos materiais, 

portanto, uma figura de autoridade na disciplina. Seu papel amplia-se ao dar suporte ao 

tutor à distância em questões específicas da área, também tem a função de orientar o 

tutor presencial no uso dos materiais e na realização das atividades práticas e grupais; e 

elaborar e corrigir avaliações presenciais juntamente com o tutor a distância. 

Preferencialmente, é sugerido que esse professor da modalidade a distância seja o 

mesmo da modalidade presencial. 

São atribuições do professor regente da UFRN: 

a) Elaborar material didático para a disciplina que irá ministrar, tanto em 

formato impresso como para o ambiente virtual. Ele poderá ou não ser o autor do 

material impresso e on-line do curso; 

b) Participar na escolha dos tutores que atuarão na sua disciplina; 

c) Acompanhar, junto com a tutoria, o processo de aprendizagem dos alunos; 
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d) Agendar horários para o atendimento aos alunos; 

e) Realizar encontros presenciais da disciplina; 

f) Elaborar e corrigir avaliações; 

g) Participar de reuniões pedagógicas e de avaliação do curso; 

h) Planejar e desenvolver o plano de ensino da disciplina; 

j) Ministrar aula; 

k) Participar do programa de capacitação. 

Quanto ao papel do tutor nessa IES, pode-se apontar que ele fundamentalmente 

auxilia no processo de ensino-aprendizagem, como um mediador entre os professores, 

os alunos e a instituição. Suas atividades desenvolvidas a distância e/ou presencialmente 

devem contribuir para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e para o 

acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico, como também coletar informações 

sobre os estudantes e prestar auxílio para manter e ampliar a motivação dos alunos. 

A tutoria presencial é realizada nos polos, e objetiva a orientação de estudos e o 

acompanhamento do aluno na sua adaptação à modalidade de ensino. Tem o papel de 

ajudá-lo na organização dos horários, na maneira de estudar, na superação das possíveis 

dificuldades de ser um “aluno a distância”. Dentre as atribuições estão: aplicar as 

avaliações presenciais das disciplinas; realizar atividades sob supervisão do professor da 

disciplina; acompanhar e coordenar as videoconferências e teleconferências. 

A tutoria a distância é responsável pela orientação dos conteúdos específicos das 

disciplinas, estão encarregados de atender aos alunos e tutores presenciais nas questões 

de conteúdo de área, suas atribuições são: esclarecer dúvidas sobre o conteúdo das 

disciplinas nos fóruns de discussão, internet, e pelo telefone; participar em 

videoconferências; proporcionar feedback dos trabalhos e avaliações realizadas; 

participar da avaliação do curso; manter contato constante com os alunos; participar de 
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cursos de formação; orientar atividades práticas concernentes à disciplina; e, quando 

necessário, participar da elaboração e correção de provas junto com os docentes. 

Na UnP, onde a oferta, no ano de análise documental, tinha o status de 

semipresencial, a figura do professor concentra-se no papel do tutor. De acordo com o 

guia do aluno (Da Silva et al., 2010), é atribuído a esse profissional: 

a) Dominar o conteúdo a ser lecionado, e adotar uma postura dinâmica, e global 

sobre o assunto; 

b) Estimular o conhecimento por meio das NTIC’s; 

c) Operacionalizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 

d) Estimular a interação entre os alunos; 

e) Mediar a aprendizagem do aluno; 

f) Propor atividades avaliativas e de fixação do conteúdo e fornecer o retorno da 

avaliação, após correção. 

Nesta pesquisa, após a análise do material coletado no mapeamento aponta-se 

que, em relação ao tipo de atividades desenvolvidas na EAD, as atividades de tutoria 

são as que predominam (Tabela 4). 
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Tabela 4 

Atividades desenvolvidas pelos professores que atuam em EAD 

 

A Tabela 5 aponta dados referentes às especificidades do trabalho em EAD, 

como os aspectos relacionados à forma de ingresso na modalidade, especificidades do 

trabalho prescrito, como carga horária (EAD e presencial), percepção do trabalho real, 

locais que desenvolvem a atividade de trabalho, quantitativo de alunos por professor em 

turma virtual, e renda. 

  

Atividades desenvolvidas pelos professores da EAD Realizam Não realizam 

Tarefas de concepção e realização de curso  57,1% 

   

Planejamento e organização da distribuição dos 

materiais e da administração acadêmica 

 84,3% 

   

Acompanhamento do estudante (tutoria) 78,6%  

   

Demais atividades que podem exercer na EAD 

(elaboração de materiais didáticos, planejamento, 

reuniões administrativas entre outras) 

 91,4% 
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Tabela 5 

Especificidades da atividade de trabalho dos professores que atuam em EAD 

 

Na Tabela 6, os dados apresentados referem-se à avaliação que o professor faz 

sobre o trabalho que desenvolve na EAD, o quanto considera importante e motivadora 

Características Professores da EAD % 

Forma de ingresso na EAD Convite 44,3 

Processo seletivo 30,0 

   

Tipos de cursos em que atuam na 

EAD 

Graduação 98,6 

   

Carga horária institucional dedica 

a EAD 

Entre 4 e 8 horas semanais 37,1 

Acima de 16 horas semanais 22,9 

   

Carga horária institucional 

dedicada à modalidade presencial 

Acima de 16 horas semanais 37,1 

   

Percepção real de trabalho Entre 4 e 8 horas semanais 40,0 

   

Locais em que desenvolvem 

atividades da EAD 

Residência 67,1 

   

Quantidade de alunos por 

professor em uma turma virtual 

De 50 a 100 35,7 

De 100 a 150 30,0 

   

Renda da atividade docente de 

forma geral 

Acima de oito salários mínimos 32,9 

   

Renda predominantemente 

advinda da EAD 

25 a 50% do total da renda geral 50,0 
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sua atividade pedagógica nessa modalidade, e os suportes que os docentes recebem para 

realização das atividades em EAD. 

Tabela 6 

Avaliação do professor sobre o trabalho desenvolvido em EAD 

 

Após essa breve análise descritiva da caracterização dos professores que atuam 

na EAD, aponta-se a seguir a análise de cluster, que objetivou assinalar a diferenciação 

de possíveis grupos dentro da amostra principal dos participantes. Para formação de 

grupos distintos, as variáveis consideradas de maior força aparecem como as que 

melhor caracterizam o perfil de cada grupo. Após a clusterização, apontou a existência 

de dois grupos (Tabela 7), que foi denominado de Grupo T (de tutores) e Grupo P (de 

professores). As variáveis mais importantes de distinção dos grupos foram em ordem 

decrescente de valoração: 

Variável Professores da EAD 

Avaliação sobre tipo de trabalho na EAD 94,3% consideraram necessário 

  

Avaliação sobre o efeito da prática tipo EAD 

na sua atuação docente 

92,9% apontam que a EAD contribui 

  

Importância do trabalho em relação aos 

instrumentos tecnológicos e virtuais da EAD 

71,4% consideram importante e 

insubstituível 

  

Motivação para o trabalho em EAD 65,7% consideram o tipo de atividade 

pedagógica motivadora 

  

Preparação oferecida pela IES para atuar na 

EAD 

65,7% consideram que contribui 

  

Contribuição dos colegas de profissão para 

prática em EAD 

55,7% consideram que contribui 
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a) Função 

b) Titulação 

c) Renda 

d) Atividades desenvolvidas na EAD 

e) Forma de ingresso na EAD 

f)  Instituição de vinculação 

Tabela 7 

Dados de caracterização dos grupos a partir das variáveis de maior valoração 

Caracterização dos 

grupos considerando 

as variáveis de maior 

valoração 

Grupo T 

(representam 60,3%) 

Grupo P 

(representam 39,7%) 

Função 90,2% tutores a 

distância 

100% professor regente 

   

Titulação 43,9% mestres 70,4% doutores 

   

Renda De 3 a 5 salários 

mínimos 

Acima de 8 salários 

mínimos 

   

Atividades 

desenvolvidas na 

EAD 

Tutoria Tarefas de concepção e 

tutoria 

   

Forma de ingresso na 

EAD 

50% por seleção 71,4% convite; 

designação funcional 

   

Instituição de 

vinculação 

50% Privada e 50% 

Pública 

100% Pública 

 

Conforme observado, para cada um dos dois grupos, têm-se as variáveis que 

contribuíram significativamente (ou seja, com efeito de diferenciação com 

probabilidade de casualidade inferior ao limiar convencional de 5%) para o processo de 

constituição dos mesmos, bem como as que não contribuíram, por apresentarem 

distribuições homogêneas entre os grupos. Assim, não podem ser usadas como fator de 

diferenciação de um grupo para o outro. 
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Essas variáveis são consideradas as que melhor caracterizam os grupos. Tendo 

em vista a existência de dois grupos distintos na amostra, é importante realizar uma 

caracterização descritiva de cada um deles. Na Tabela 7 há uma descrição em percentual 

das variáveis analisadas no Grupo T, isto é, o grupo dos tutores a distância, que 

corresponde a 60,3% da amostra. 

Os resultados descritivos do Grupo T foram distribuídos pela natureza jurídica 

das IES de vínculos dos professores. De forma global, assinalaram-se os percentuais 

mais relevantes de todas as variáveis investigadas no questionário (Tabela C1, Apêndice 

C, p. 220). 

O Grupo T, de formal geral, caracteriza-se por uma amostra tipicamente 

feminina, casada/união estável, que atua na EAD de 6 meses a 2 anos, ingressou por 

seleção, e leciona em cursos de graduação. Possui entre um e cinco anos de vínculo 

empregatício na atual IES em que trabalha, divide-se proporcionalmente entre IES 

pública e privada, trabalha mais de 16 horas semanais nas atividades de EAD, é 

responsável por turmas com 100 a 150 alunos, e desenvolve atividades de EAD em suas 

residências. Ganha entre 1 e 3 salários mínimos, sendo a contribuição da EAD na renda 

em torno de 25 a 50%. 

Quanto às atividades, os professores do Grupo T, realizam apenas as que 

envolvem acompanhamento aos alunos e a grande maioria não realiza tarefas de 

concepção e realização de cursos, bem como não realiza planejamento e organização de 

materiais, e administração acadêmica. Consideram a prática da EAD importante, 

sentem-se motivados, e sentem o apoio da IES e dos colegas de profissão para sua 

atuação nessa modalidade. Consideram, ainda, que a EAD contribui para sua atuação 

como docente. 
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Em relação à diferenciação por subgrupos do Grupo T, na Tabela C1 (ver 

percentuais) foram destacadas, em itálico, algumas variáveis de descrição e 

diferenciação do perfil socioprofissional, a saber: para o grupo de tutores que ensina no 

âmbito privado, a maior parte é casada/união estável, com título de especialista, atua na 

EAD entre 6 meses a 2 anos e na modalidade presencial há mais de 6 anos. Ingressou na 

EAD por meio de convite, dedica-se às atividades da EAD entre 8 a 12 horas semanais, 

e no ensino presencial trabalha mais de 16 horas semanais; ganha entre cinco a oito 

salários mínimos, e a contribuição da EAD na renda mensal é em torno de 25 a 50% do 

valor total. 

No Grupo T, notadamente dos tutores do âmbito público, aparecem 

caracteristicamente mulheres solteiras, com titulações divididas entre mestres e 

graduados, atuando na EAD entre 6 meses a 2 anos; na modalidade presencial há uma 

divisão entre tutores que estão trabalhando a menos de 6 meses, seguido daqueles que 

estão entre 2 a 4 anos. Ingressaram na EAD por meio de seleção, dedicando-se a uma 

carga horária de mais de 16 horas semanais para as atividades da EAD, na presencial 

trabalham menos de 4 horas. Ganham entre 1 a 3 salários mínimos, sendo da EAD uma 

contribuição de 50 a 75% da renda total. 

Na Tabela C2 (Apêndice C, p. 223), há uma caracterização do Grupo P, 

referente aos professores regentes. As variáveis que estão em destaque (em itálico) 

apontam um perfil tipicamente de homens, e exclusivamente de IES pública. Em sua 

maioria, são doutores, e atuam na EAD de 6 meses a 2 anos, estando a mais de 6 anos 

no ensino presencial. Em termos de carga horária de trabalho na EAD, dedicam de 

quatro a oito horas semanais, enquanto que na presencial trabalham mais de 16 horas. 

Ganham acima de 8 salários mínimos, sendo de 25 a 50% da renda total advindas da 
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atividade de EAD. Realizam atividades de concepção e realização de cursos, bem como 

as de acompanhamento do estudante (tutoria). 

O mapeamento do perfil dos professores que atuam em EAD apontou a 

existência de dois grupos na amostra, representados pelos professores regentes e tutores, 

como se pode observar na etapa de análise de cluster. A existência dos grupos apontou 

também segmentação de dois modelos de EAD. No modelo cuja existência da figura 

docente é representada por três funções (professor regente, tutor presencial e a 

distância) a atividade do professor é compartilhada, sendo atividade do professor 

regente a sincronização (harmonização) das atividades na turma virtual. No modelo em 

que a figura docente é centrada no tutor, todas as atividades relativas à docência 

concentram-se nessa figura. 

Observou-se que o Grupo T é composto por tutores de IES diferentes, e com 

atribuições de função também distintas. Nas visitas de aproximação com o campo, e no 

acesso ao manual descritivo das funções dos tutores de cada IES, percebeu-se uma 

diferenciação entre os tutores a distância do âmbito público e aqueles que trabalhavam 

na IES privada. Na IES pública existem, como foi definido anteriormente, em termos 

das atividades prescritas, três figuras no processo de ensino aprendizagem, o professor 

regente e os tutores presenciais e a distância. Logo, há uma divisão de tarefas de acordo 

com as atividades executadas. Na IES privada há apenas a figura do tutor a distância 

para desempenhar o papel docente nesse cenário de EAD. 

Em termos comparativos, os dois grupos detectados pelo procedimento de 

análise utilizado (T e P) apresentam características de perfil distintas, não somente em 

termos de função, mas de característica de titulação: o Grupo P, por exemplo, é formado 

praticamente por doutores, que recebem mais de 8 salários mínimos, e realizam tarefas 

tanto de tutoria como de concepção, de modo a ter uma visão mais global do processo 
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de ensino-aprendizagem, tanto no que concerne a execução, quanto no que se refere a 

elaboração e reflexão desses processos. 

O Grupo T, composto pela figura do tutor, um aspecto a ser destacado é que em 

termos de atividades desenvolvidas, somente aquelas relacionadas ao acompanhamento 

do aluno foram mencionadas. Característica que revela, até certo ponto, formatos de 

EAD distintos, pois, nesse grupo, há tanto professores-tutores que assumem a figura da 

docência de modo compartilhado, aqueles vinculados a IES pública, quanto àqueles que 

têm a figura de docência centrada apenas no tutor. Nesse aspecto, em que medida a 

figura do professor coletivo, conceito já elucidado por Belloni (2001), afasta-se em um 

formato de EAD centralizado na figura do tutor? 

Alertas podem ser lançados quando se concebem formatos de EAD cuja 

tendência à intensificação e à individualização do trabalho é característica comumente 

presente – aspecto que corrobora com os principais modos de trabalho do contexto 

contemporâneo. A importância entre as trocas realizadas pelos coletivos de trabalho nos 

cenários de mudanças das atividades de trabalho é essencial ao desenvolvimento do 

ofício. Para Clot (2006, 2010b) as trocas entre os coletivos de trabalho torna legítima a 

categoria profissional, capitalizando-a, mantendo-a e até renovando-a. 

Os modelos massivos e instrumentais de EAD tendem a centralizar a figura do 

docente em único ator – o tutor. No entanto, não é somente pela não coletivização do 

trabalho docente, mas pelo próprio isolamento que o modelo se coloca, dirimindo os 

espaços de diálogo, e, por conseguinte, a ação de coletivos de trabalho. Assim, esses 

formatos de EAD diminuem o raio de ação dos trabalhadores. 

No que se refere às relações precarizadas de trabalho, a intensificação do 

trabalho do professor são distintas (rever proporção de alunos por professor em cada 

grupo da pesquisa), principalmente quando se destaca seus vínculos institucionais. 
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Sobre o desenvolvimento das atividades do professor na EAD, há uma segmentação 

clara entre os grupos; os tutores (independentes das IES) não realizam tarefas de 

concepção dos cursos, por exemplo. Desse modo, o alargamento do leque de atividades 

dos docentes não necessariamente está atrelado a uma concepção mais ampliada de 

educação. 

Todos os professores da EAD lecionaram a disciplina no modelo presencial. 

Apesar de apontarem convergências quanto à importância insubstituível do professor 

nesse espaço – conforme se observa nos percentuais dos grupos estudados –, em termos 

de enfoques, suas atividades são diferentes, o que traduz, mesmo que sutilmente, 

concepções distintas de EAD. O fato de lecionarem no modelo presencial, conforme 

apontam estudiosos em EAD (Belloni, 2001; Litwin, 2001; Peters, 2004, 2006) não 

garante boa adaptação ao espaço da modalidade a distância, pois a transposição de uma 

modalidade para outra é uma das dificuldades frequentemente encontradas. 

O alargamento das atividades não pode ser apenas no âmbito das competências 

técnicas, por exemplo, como lidar com as NTIC’s – fato de extrema importância para 

concretização da EAD –, mas ampliam as competências pedagógicas, isto é, refere-se 

aos modos como o processo de ensino-aprendizagem é contemplado, aos papéis dos 

atores desse processo, e às ideais de educação que postulam em seus espaços de ensino. 

Por fim, aponta-se que o mapeamento socioprofissional possibilitou o 

conhecimento das principais características sociodemográficas e de perfil profissional 

do grupo de professores da EAD de duas universidades do RN. O perfil descritivo 

demarcou a existência de dois grupos na amostra que são representativos para 

compreender as especificidades dos modelos de EAD propostos no cenário local. Esse 

mapeamento não tinha sido sistematizado até então em um estudo descritivo. Pretendeu-

se, também, articular as informações do mapeamento com a análise qualitativa, que foi 
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norteada pelo critério de escolha de representatividade dos grupos encontrados nas 

análises quantitativas inferenciais (clusterização), articulando as etapas; mesmo que os 

objetivos propostos tenham sido diferentes, contemplavam dimensões de análises 

distintas e importantes para compreensão do cenário estudado. 

 

4.2. Análise clínica da atividade de trabalho do professor que atua em EAD 

Conforme apresentado anteriormente, a ideia do estudo foi enfocar a atividade 

profissional dos professores que atuam na EAD em duas universidades da cidade do 

Natal-RN. O intuito inicial foi conhecer as práticas profissionais nessa modalidade de 

ensino, bem como caracterizar sociodemograficamente os trabalhadores participantes. 

Adicionalmente, tendo em vista o quadro teórico de referência do estudo, buscou-se 

fazer pesquisa com os professores, e não para ou sobre eles. 

A análise clínica foi organizada em dimensões de análises criadas a partir do 

quadro teórico da Clínica da Atividade e do conteúdo discursivo dos sujeitos-

participantes da IaS. Em conformidade com os objetivos do estudo, as dimensões foram 

elaboradas a fim de elucidar os principais aspectos da atividade docente na EAD, de 

modo a compreender o real da atividade do trabalho docente nessa modalidade, a partir 

tanto do fazer habitual, quanto dos impedimentos da atividade, nos contextos de 

desenvolvimento da mesma (pessoal, impessoal, interpessoal, e transpessoal). 

Enfocaram-se as repercussões do trabalho do professor, no contexto de 

desenvolvimento da atividade, notadamente, com o gênero profissional. A seguir, as 

categorias de informações construídas a partir da IaS: 

4.2.1. O contexto da EAD: o processo de ensino-aprendizagem e seus atores; 

4.2.2. O papel do professor na EAD: o fazer habitual, as descobertas e os 

impedimentos da atividade; 
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4.2.3. Ser professor na EAD: os contextos de análise da atividade de trabalho; 

4.2.4. As repercussões da atividade do professor da EAD sobre o gênero 

profissional docente. 

Essas dimensões de análise foram sistematizadas a partir de recortes das 

entrevistas de IaS dos professores-participantes. Essas pretenderam abarcar a dinâmica 

que se estabelece entre a atividade do professor na EAD e o gênero profissional docente 

ao qual o professor reporta-se em sua atividade profissional. Para isso, foi preciso 

analisar a atividade de trabalho dos professores na EAD, na abordagem clínica, norteada 

pelos contextos de desenvolvimento da atividade, de modo a destacar o contexto 

transpessoal, por refletir fortemente a dimensão do gênero profissional. 

Para compreender os trechos e enunciados dos diálogos discursivos analisados, 

alguns códigos e siglas organizadores foram usados no transcorrer das análises 

qualitativas (Tabela 8). 
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Tabela 8 

Legenda de códigos e siglas organizadores dos discursos transcritos da IaS 

Códigos Significado 

PR Professor Regente 

  

TT Tutor a distância 

  

P Pesquisador 

  

Numeração anterior aos parênteses – 

exemplo em destaque – 196. (1:00:44 a 

01:01:57) 

Indica a numeração localizadora do 

enunciado da entrevista de IaS na 

íntegra 

  

Numeração dentro dos parênteses – exemplo 

em destaque – 196. (1:00:44 a 01:01:57) 

Indica o tempo da gravação da 

entrevista de IaS (artifício utilizado para 

melhor manuseio do vídeo) 

  

[...] Recorte do enunciado discursivo da 

entrevista de IaS 

  

Sublinhado, exemplo: você entra no perfil 

dele e você sabe todas atividades que ele 

participou naquela disciplina 

Destaque na fala dos participantes 

 

4.2.1. Contexto da EAD: o processo de ensino-aprendizagem e seus atores 

Conforme discutido na seção de apresentação e problematização desta pesquisa, 

a EAD apresentou uma forte expansão no ensino superior, com perspectiva de 

solidificar-se como uma modalidade no cenário educacional, assim como aconteceu 

com a modalidade presencial, que ao longo do tempo adquiriu esse espaço. É irrefutável 

entre os profissionais da docência a EAD como espaço de atuação cada vez mais 

presente. Entre as controvérsias e os limites da EAD no que se refere à qualidade do 
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ensino, há um argumento indiscutível para sua ascensão: a educação sem fronteiras, que 

ultrapassa os limites geográficos, de tempo e de espaço – argumento aludido na fala de 

um dos sujeitos (excerto PR – 196): 

PR – 196. (1:00:44 a 01:01:57) – [...] Formar pessoas que talvez não 

tivessem a oportunidade de buscar qualificação, não só pessoas que 

morem assim distantes, as pessoas mesmo que moram em cidade grande, 

não têm tempo de ir, diariamente de ir para fazer um curso presencial 

[...]. Enfim, eu vejo assim como um grande salto em busca de 

qualificação de pessoas. Na licenciatura, também em formação de 

professores, e nós estamos muito atrasados ainda, em termos de tempo. 

Enquanto na Inglaterra a educação a distância já existe há 45 anos, nós 

começamos nos últimos 6 anos. Começamos 40 anos depois! 

Ser professor na EAD é uma atividade recente, quando comparada a mesma 

atividade no ensino presencial. Portanto, foi comum, nas entrevistas de IaS, os sujeitos 

se reportarem à modalidade presencial como um guia para suas ações docentes de um 

modo geral. Tal característica é notadamente mais expressiva pelo docente cuja entrada 

no ofício é recente, tipicamente chamado de “novato” no ofício profissional. Menciona-

se no trecho TT – 50 um exemplo: 

TT – 50. (38:29 a 40:40) – [...] Tudo que eu sei da docência, do meu 

fazer de professor eu aprendi presencialmente[...]. Mas eu sempre me 

baseio... É como se meu grande chão fosse o presencial. À distância eu 

estou apreendendo a fazer. Porque eu acho que a nossa geração... Os 

antigos docentes nem se falam!... Dessa história a distância..., isso vai 

chegar como a possibilidade real... Já é, né?! De atuação. Vai vir como 

um desafio [...]. 
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A entrada distinta no ofício fez com que a técnica tivesse direcionamentos 

diferentes quanto às instruções realizadas pelos docentes. Por exemplo, o professor mais 

experiente iniciou sua instrução contextualizando o cenário da EAD, destacando o papel 

do aluno e do professor naquela modalidade. Enquanto o outro iniciou com a descrição 

de uma atividade mais técnica, como o acesso do professor a uma turma virtual, sendo 

seu relato inicial norteado pelo âmbito do prescrito. 

No que se refere aos atores presentes na EAD, os sujeitos da pesquisa 

vivenciaram modelos de EAD distintos. Em um modelo a graduação é ofertada 

integralmente no formato de EAD, a figura de docência é representada pelos professores 

regentes e pelos tutores (presencial e a distância), apesar de o professor regente 

entrevistado apontar que em breve haverá mudanças institucionais quanto à existência 

dessas funções. No outro modelo, que contemplava apenas a oferta de disciplinas 

semipresenciais, a figura do docente centralizava-se no tutor, e também 

institucionalmente sofrerá redimensionamento em sua oferta em EAD. Em ambas as 

IES, a EAD é recente e por isso é comum reestruturar seus formatos de oferta. 

Cada IES concebe um modelo de EAD a ser adotado, bem como legitima os 

papéis desenvolvidos pelos atores no processo de ensino-aprendizagem, criando 

configurações para sua equipe pedagógica e expectativas quanto ao perfil do aluno para 

essa modalidade. Há convergências na fala dos sujeitos quanto ao que se espera do 

aluno nesse ambiente, conforme os enunciados PR – 78 e TT – 64. O formato de EAD 

presume um aluno com autonomia e que assuma uma postura mais ativa em seu 

processo de aprendizagem, característica apontada como uma premissa para uma 

concepção de ensino e aprendizagem na qual o estudante responsabiliza-se por muitas 

das atividades, que antes eram vistas como do professor (Litwin, 2001; Peters, 2004). 
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PR – 78. (23:41 a 24:46) – Na educação a distância, a principal 

dificuldade que eu vejo é daqueles alunos que não têm perfil para ser um 

aluno EAD. Para ser um aluno EAD ele precisa ter um perfil, algumas 

características devem ser bem fortes: ter disciplina, maturidade, desejo 

de buscar, de pesquisar, de ele mesmo procurar respostas [...]. 

TT – 64. (48:29 a 49:38) – [...] A distância, a gente trabalha com uma 

grande autonomia e muita maturidade do aluno para de fato responder, 

dar conta do que cabe a ele. É como se muito fosse delegado a ele, e aí 

eu não sei exatamente quem é esse ele que tá lá [...]. 

Em uma das entrevistas da IaS, questionou-se ao professor que orientações ele 

concederia (“quando o sósia fosse substitui-lo”) para perceber se um aluno tem ou não 

perfil para a EAD. No extrato iniciado no enunciado P – 79, segue diálogo 

demonstrativo: 

P – 79. (24:53 a 25:02) – O que você me orientaria a fazer quando, 

mesmo esse aluno não tendo perfil, ele está dentro do meu cenário de 

EAD? Como eu conduziria ele? 

PR – 80. (25:03 a 25:45) – Tem que alertá-lo , conscientizá-lo de que ele 

é um aluno de educação a distância, que ele fez a opção de ser um aluno 

de EAD, mas ele tem que entender o que uma educação a distância é. 

Diferente da presencial, ele não tem um professor em sala de aula, mas 

ele tem um professor, tem toda uma equipe, não tem só um professor, ele 

tem um professor, ele tem um monitor, ele tem um tutor a disposição 

dele. Mas ele precisa investir, ele tem que investir, ele tem que ler, tem 

que estudar. Enfim, ele tem que adquirir essa habilidade de alguma 

forma. 
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P – 81. (25:45 a 25:54) – O professor regente tem condições de perceber 

isso, ou isso é o tutor presencial, que normalmente está mais próximo, 

que perceberia, ou o professor teria condições de perceber isso? 

PR – 82. (25:54 a 26:00) – O professor tem condições de perceber, com 

um pouco de experiência... 

P – 83. (26:02 a 26:05) – Um exemplo que eu perceberia, através de 

atividades que eles fazem? 

PR – 84. (26:05 a 27:17) – Não... Uma forma de perceber isso é você 

verificar que um aluno lá que está sempre reclamando, você entra no 

perfil dele e você sabe todas as atividades que ele participou naquela 

disciplina. Então, se tinha questionário, se ele fez o questionário, se 

tinha fórum, se ele participou do fórum, por aí você já vê se ele é um 

aluno que participa ou não, o tipo de linguagem que ele usa, porque o 

moodle
10

 permite que você visualize, tem um histórico das mensagens 

daquele aluno, daquele participante, dos acessos dele, quantos acessos 

ele fez, se ele de repente naquele dia ele participou muito, mas fazia um 

mês que não entrava. Isso já aconteceu muito, às vezes, você vê um por 

um [aluno]. Claro, é meio assim complicado, você adivinhar... não é nem 

adivinhar, é ver lá uma mensagem de um “aluno assim ou assado”. Mas, 

aí você entra lá no histórico, ele entrou hoje, mas fazia três semanas que 

ele não entrava. 

P – 85. (27:17 a 27:26) – Você me orientaria entrar quantas vezes no dia, 

na semana, pelo menos uma vez por dia ou mais vezes? 

                                                 
10

 Modular Object Oriented Dynamic Leaning Environment, denominação atribuída a um ambiente 

virtual de aprendizagem. 
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PR – 86. (27:26 a 27:40) – Olhe, geralmente, o ideal é que a pessoa entre 

pela manhã e no final do dia. À noite é um bom horário. Se não entrar 

todo dia se perde. 

P – 87. (27:40 a 27:41) – Quanto tempo você usa geralmente? 

PR – 88. (27:41 a 28:01) – Uma hora, uma hora e meia por cada acesso. 

Quer dizer que assim... Para mim é mais complicado, porque eu sou 

coordenadora também, aí tem as outras atribuições. Mas se o professor 

entrar diariamente e ficar pelo menos uma hora, ele consegue 

acompanhar bem. 

No extrato anterior, o professor indicou em detalhes como um docente poderia 

perceber se o aluno é participativo nas atividades e nos fóruns, como de fato o professor 

poderia acompanhar o desenvolvimento do aluno nas atividades da EAD. Detalhou sua 

ação, fez com que o pesquisador compreendesse sua atividade não apenas de modo 

descritivo, produziu um diálogo com indagações sobre o desenrolar da ação. Desse 

modo, como apontou Clot (2010b), a necessidade do pesquisador de não “naturalizar” a 

ação é fundamental, sendo seu papel criar questionamentos que levem o sujeito a 

adentrar em uma esfera que vai além do prescrito. 

No mesmo extrato, especificamente no enunciado PR – 80, é possível 

compreender como o ensinar descentraliza-se da figura individual de um professor 

presencial, para a figura de “um professor coletivo” (Belloni, 2001), cuja 

responsabilidade é compartilhada por uma equipe, nesse caso: professor regente, tutor 

presencial e a distância (também chamado de monitor). Também se apontou no 

enunciado PR – 84 orientações de como o sósia-pesquisador (P) identificaria a 

participação do aluno nas atividades. O instrutor-professor (PR) deu diversas 

alternativas de como ampliar o poder de agir diante uma situação que fosse preciso 
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“verificar o nível de engajamento do aluno”, não apenas de modo quantitativo, pela 

quantidade de acesso ao ambiente virtual, por exemplo, mas também pela linguagem 

utilizada pelo estudante nos fóruns virtuais. Esse diálogo demonstrou, em termos do 

desenvolver da ação docente, a necessidade de analisar detalhadamente se o aluno 

possuía ou não perfil para EAD. 

A EAD, assim como o modelo presencial, pode contemplar diferentes 

concepções de ensino-aprendizagem, de modo que as relações estabelecidas pelos atores 

nesse cenário são reflexos dos modelos educacionais adotados por cada IES, que, às 

vezes, não convergem com a formação curricular e a experiência adquirida pelo 

professor. Na educação presencial, por exemplo, o professor geralmente não tem 

participação de outros atores imediatos na ação de ensinar, isso exige do professor 

outras habilidades para distinguir técnica e pedagogicamente seu papel dos demais, 

tanto nas atividades que os aproximam, quanto naquelas que os diferenciam. Tais 

características também competem a EAD. 

No enunciado PR – 62, quando questionado sobre a diferença do professor 

regente e tutor a distância (monitor), o sujeito relatou que há poucas atividades que 

diferenciavam um do outro, mas, mesmo assim, há uma espécie de distinção no que 

concerne aos papéis hierárquicos e aos níveis de responsabilidade com a turma virtual. 

Percebeu-se que, nesse modelo de educação, há um compartilhamento do processo de 

ensino. 

PR – 62. (17:51 a 18:23) – Não tem muita diferença não. A diferença é 

pelo acesso. Por exemplo, o monitor não tem acesso ao sistema de 

informação da universidade, então a responsabilidade pela colocação de 

nota é do professor. Então, ele é quem vai responder por problemas que 

venham a ocorrer com a turma, é ele quem vai responder. Mas em 
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termos, assim, de desempenho, no dia a dia, é praticamente a mesma 

coisa. 

Os atores no processo de ensino e aprendizagem na EAD são compostos por 

uma equipe multiprofissional (pedagógico, tecnologia da informação, suporte técnico, 

dentre outros), de modo que o papel do professor é reconfigurado a partir das interações 

que o mesmo precisa desenvolver com os demais profissionais desse novo cenário de 

trabalho, que repleto de mudança produz novas exigências e posturas profissionais no 

fazer docente, conforme concluído por autores da área (Belloni, 2001; Litwin, 2001; 

Moraes, 2003). 

 

4.2.2. O papel do professor na EAD: o fazer habitual, as descobertas e os impedimentos 

da atividade 

A atividade mais habitual dos docentes que atuam na EAD é o acesso às turmas 

virtuais. É por meio dessa atividade que a interface da relação professor-aluno 

materializa-se. Esse formato produz novas exigências aos docentes, pois não há um 

tempo e um espaço predeterminado (hora e local) para o ato de ensinar. Assim, há um 

redimensionamento no planejamento das atividades do professor nessa modalidade. 

Para o professor regente entrevistado, por exemplo, elimina-se cada vez mais a 

improvisação (enunciado PR – 12). 

PR – 12. (02:02 a 05:13) – [...] ele precisa também estar consciente de 

que ele vai trabalhar com a educação a distância, e é bem diferente do 

planejamento que ele vai fazer, é diferente do planejamento da aula 

presencial. Na aula presencial, às vezes, o professor, na véspera, pensa 

numa atividade para aplicar no dia seguinte. Na EAD é diferente. Ele 

tem que programar tudo com antecedência; assim, com bastante 
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antecedência, né? Então, as coisas não devem ser muito improvisadas, 

porque o aluno também tem que se programar [...]. 

Geralmente, o aluno da EAD recebe semanalmente as orientações e as diretrizes 

das atividades a serem realizadas. Há um livro texto no qual o aluno pode realizar a 

leitura sobre o tema a ser discutido. Durante a semana, o aluno é orientado a ler o livro 

didático, a participar dos fóruns de discussão, e a realizar atividades de pesquisa 

individualmente ou em grupo. Nesse caso, a atividade do professor é organizar 

previamente as tarefas que serão solicitadas ao aluno, além de acompanhar sua 

participação nos fóruns de discussão e emitir feedbacks sobre o posicionamento ou 

dúvidas dos alunos nos fóruns. Também é responsabilidade do docente a correção e o 

acompanhamento das atividades realizadas pelos alunos, a elaboração das avaliações e a 

emissão das notas. 

Durante a entrevista com o professor regente, ele descreveu de modo geral as 

principais atividades do docente na EAD. Elegeu-se essa descrição como uma 

orientação que contemplou elementos fundamentais para a compreensão de 

desenvolvimento da atividade, em caso de “possível substituição do sósia”. A 

sistematização feita foi esclarecedora para compreender em termos de início e fim das 

ações docentes em uma turma virtual durante a semana (instruções iniciadas no 

enunciado P – 42). 

P – 42. (09:39 a 09:42) – Você poderia descrever algumas atividades que 

você tem que fazer? 

PR – 43. (09:42 a 11:09) – Pronto, algumas atividades que eu tenho que 

fazer: preparar o planejamento da semana; postar no ambiente virtual 

esse planejamento da semana, ou seja, esse planejamento envolve, 

começa pelo objetivo do estudo, qual é o objetivo daquela semana; em 
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função desses objetivos, dizer quais as leituras que o aluno precisa fazer, 

e quais as atividades que o aluno precisa desenvolver naquela semana. 

Isso é feito no início da semana, até sexta-feira. Aí, durante a semana, o 

professor e os monitores da disciplina acessam o ambiente diariamente, 

para acompanhar as atividades. Então, em geral, a gente abre um fórum 

de acompanhamento, ou um fórum... Aí, vai depender da atividade que é 

colocada: um fórum de acompanhamento, um fórum temático, um fórum 

de discussão, é..., um chat se for o caso..., um questionário on-line, se for 

o caso. Então, durante a semana, o professor e os monitores ficam num 

ambiente em horários previamente definidos, né? Pra tirar todas as 

dúvidas que nós temos, a política do aluno é não ficar mais de 24 horas 

sem resposta. 

P – 44. (11:09 a 11:12) – Certo, então eu teria que qualquer atividade 

responder...? 

PR – 45. (11:13 a 11:50) – É, agora, assim, o professor e os monitores 

têm que estar muito afinados, porque por isso que ele tem que ser 

especialista naquela disciplina. Então, a disciplina de Estatística não é 

qualquer pessoa que vai ser monitor da disciplina de Estatística. Ele tem 

que saber muito bem de Estatística, de Matemática, de Psicologia. 

Porque ele tem que estar apto a responder todas as perguntas que o 

aluno fizer. Se o aluno fizer uma pergunta ao monitor e ele não souber 

responder, tem que pedir socorro imediatamente ao professor, aí eles se 

comunicam e esclarecem. 

P – 46. (11:50 a 12:12) – Entendi. É... Você falou que tem dias para 

entrar, né? Teria dias pra entrar e tem dias que é... São objetivos que 
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são postados a partir de... Para que o aluno possa entender ao longo da 

semana quais são suas reais atividades. Isso é sua forma de trabalho ou 

uma forma generalista, onde todo mundo tem que fazer? 

PR – 47. (12:12 a 12:52) – Generalizada. Na nossa metodologia é assim: 

Toda a disciplina... Isso aí, nós temos sistematizado e a gente entrega a 

cada professor. Toda sexta-feira, o professor deve postar as atividades 

que começam num sábado. Então, na sexta-feira até a noite já tem que 

estar lá. Primeira semana, aí na sexta-feira seguinte ele coloca a 

atividade da outra semana, isto é, sistematizado, a gente é... Não tem, 

assim, um treinamento geral, né? Organizado. Mas isso a gente tem uma 

rotina e cada professor recebe essa rotina. 

O professor regente, ao ser questionado se a forma de trabalho descrita por ele 

seria necessariamente um modo exclusivo de desenvolver suas ações docentes na EAD, 

anuncia em seu discurso, especificamente no enunciado PR – 47, uma orientação 

genérica e institucionalizada para “uma rotina” de trabalho, como um trabalhador que 

também é criador de prescrições. Nesse caso, esse aspecto pode estar atrelado a sua 

função de gestão. O sujeito, ao usar a terminologia “nossa metodologia”, o pronome 

“nossa” funciona como sinalizador de características que são respaldadas por aqueles 

que compõem aquele grupo de profissionais. 

Até então, algumas atividades são similares ao seu fazer docente no ensino 

presencial, um dos principais diferenciadores é o artefato de mediação: o ambiente 

virtual de aprendizagem. A socialização com essa ferramenta é uma condição prévia 

para promover a interação professor/aluno. O uso da ferramenta é uma habilidade que o 

profissional necessita desenvolver. 
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Quando o professor, por exemplo, sentiu dificuldade em operar o sistema de 

acesso ao ambiente virtual, essa situação aparentemente produziu impedimentos 

concretos e observáveis no seu trabalho. Além dos impedimentos da atividade dessa 

ordem, há também aqueles do âmbito afetivo. Em um dos sujeitos da pesquisa, 

percebeu-se que os impedimentos com a atividade circundavam dois aspectos 

principais: a relação com o sistema informacional e o artefato mediador da 

interatividade professor-aluno, refletindo, assim, no próprio modo que a EAD coloca a 

relação professor-aluno (em um tempo e espaço diferente), conforme enunciado TT – 

26. 

TT – 26. (20:42 a 21:26) – [...] As questões que surgem no meu fazer 

docente é muito mais com o sistema, e essa relação com o aluno que é 

muito diferente. 

P – 27. (21:26 a 21:28) – O que você acha diferente? Como eu 

perceberia que é diferente? 

TT – 28. (21:28 a 23:48) – [...] Quando você abre o fórum, você se 

decepciona, porque eles dizem assim: “É, realmente, o sistema não tem 

jeito!”. [...] É impossível, diante daquele material, daquelas referências, 

eles dizerem apenas isso, e então, assim, isso me incomoda, porque acho 

uma relação virtual muito econômica. Acho que poderia ser diferente. 

Uma relação que lhe dá prazer. Às vezes eu digo: “Caro aluno, só 

isso?”. Será que o que a gente tá lendo na disciplina, tentando 

desconstruir essas questões, esses paradigmas, né?! Do processo saúde e 

doença, por exemplo. Aí, eu convoco ele: “Você, como fono, o que pode 

fazer?”. Mas nem sempre a resposta vem. É como se fosse um silêncio e 

aí ele responde assim! Mas não espera o que é esperado. Isso pra mim 
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não é legal! Não é satisfatório! Porque você percebe... Não sei se é 

alguma coisa com minha disciplina, com educação a distância. Que se 

eles tiverem oito disciplinas naquele semestre, eles vão investir em todas, 

aí o que sobrar eles investem na educação a distância. 

Os trechos anteriores denotam como os sentimentos do sujeito diante de uma 

situação de decepção ou insatisfação afeta o vinculo professor-aluno. Na fala do sujeito, 

percebeu-se, mesmo que sutilmente, não apenas seu posicionamento didático-

pedagógico diante da maneira de o aluno portar-se nas disciplinas da EAD, mas, 

notadamente, revelou em sua fala sua postura político-ideológica de conceber essa 

relação professor-aluno nesse formato de ensino, ao reportar-se a “uma relação virtual 

econômica”. 

A concepção da relação afetiva professor-aluno é retomada em vários trechos da 

fala do professor no decorrer da técnica, e o sósia-pesquisador, em alguns momentos, 

retoma o diálogo, com intuito de compreender como o sujeito percebe essa relação, na 

tentativa de explorá-la clinicamente (enunciado P – 71). 

P – 71. (56:11 a 56:13) – Como você acha que é diferente por exemplo? 

Em que sentido? 

TT – 72. (56:13 a 58:14) – Não existe uma relação afetiva. Eles entram, 

perguntam qualquer questão como se a gente fosse um professor 

imaginário mesmo. Pronto, professor Gasparzinho. Pronto, agora vou 

mandar um e-mail pra ele! Diferente do professor presencial, o aluno, 

ele tem uma outra postura, ele chega: “Professor, eu posso falar com 

você? Olhe, eu tô com essa e essa dificuldade”; às vezes, a dificuldade 

que perdeu a prova ou porque perdeu trabalho. Existem algumas 

questões do fazer docente que vai acontecer nos dois ambientes, no 
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presencial e no virtual. Mas existe uma forma diferente de se relacionar, 

eu acho que agora, conversando com você, eu começo a identificar. Essa 

forma de relacionamento me incomoda muito, é uma certa frieza e eu 

não sou fria com eles, eu sempre digo “Olhe... Tenha uma boa semana, 

bom trabalho!”, como eu digo com meu alunos... “Gente, uma boa 

semana! Juízo!”. Mas é diferente! Porque não é um vínculo, porque a 

gente sabe quando o aluno tá vinculado afetivamente ou à disciplina ou 

ao professor. A relação, ela pode ser muito mais satisfatória. Às vezes, 

aquele aluno odeia a disciplina, mas se ele tiver transferência com 

aquele professor, a disciplina rola, ou vice-versa. Ele espera muito da 

disciplina e qualquer dificuldade com o professor, a disciplina vai ser 

um caos. Mas no presencial a gente consegue... Identificando isso, a 

partir da aula, a gente consegue manejar. Se o docente for atento, ele 

maneja. Ele pensa metodologia, tem uma DR [Discutir a relação] com a 

turma, por exemplo. Com todas essas dificuldades, eu podia até abrir o 

fórum para a gente dialogar sobre isso, mas eu não sei a viabilidade 

institucional disso. Não existem fóruns... Proposta de fóruns, fóruns de 

apresentação, para a gente dialogar sobre a modalidade a distância. Só 

existem fóruns diretos. 

Nesse momento da IaS, a dimensão clínica da técnica pode ser elucidada pela 

fala do professor, que elaborou ao longo do diálogo “descobertas” sobre (“eu acho que 

agora, conversando com você, eu começo a identificar”) seu sentimento de incômodo na 

relação professor-aluno nesse modelo de EAD. Sua fala sobre a existência de um 

“professor imaginário”, “gasparzinho”, uma espécie de coisificação da relação, cujo 

vínculo se estabelece de modo não afetivo para aquele sujeito. Portanto, o valor 
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simbólico, humanístico e social do significado que a atividade docente representa para 

aquele professor é afetado ao assumir a condição de tutor da EAD, de modo a não se 

representar simbolicamente o vínculo afetivo da relação professor-aluno. 

Diante dos incômodos relatados pelo sujeito na relação professor-aluno, sinais 

de atividades impedidas são identificados, relacionados aos contextos pessoal (das 

inquietações do próprio trabalhador sobre seu papel docente) e interpessoal da atividade 

de trabalho (ao mencionar a “frieza” na relação com o aluno). Ao apontar uma possível 

forma de gerir esse desconforto, de imediato a anula, por não ter no âmbito impessoal e 

interpessoal as orientações que legitimem sua ação – por exemplo, quando cita a 

possibilidade de abrir um fórum de discussão sobre o assunto, mas não sente segurança 

institucional para executá-lo. 

No momento em que o sósia-pesquisador questionou sobre qual seria a principal 

dificuldade encontrada para a interação professor-aluno, estabeleceu-se um diálogo rico 

sobre a dificuldade de operar o sistema e suas repercussões no fazer docente. O 

instrutor-professor auxilia o sósia-pesquisador a gerir essa dificuldade, em caso de 

“substituição”, esclarecendo tecnicamente como proceder na situação descrita, fazendo 

uso de uma linguagem específica da EAD. Também foi possível perceber não somente a 

dimensão da orientação técnica da tarefa, mas os sentimentos e afetos evocados diante 

do desenvolvimento da atividade (ver exemplo no enunciado P – 55). 

P – 55. (43:10 a 43:20) – Hoje qual seria a principal dificuldade para 

você..., que você acha que eu teria? 

TT – 56. (43:21 a 44:21) – A principal dificuldade... Se o sistema ele 

conseguir avançar... Por exemplo: você abre o fórum hoje, certo? Eu vou 

abrir meu computador aqui com você, vou lhe mostrar todas as 

ferramentas. Eu posto meu material didático, eu abro o fórum e lanço 
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uma questão de discussão. Aí, eu início dia 13 o fórum e fecho 21. Às 

vezes, acontece do próprio sistema... Que, aí, é uma coisa que o setor de 

TI tá tentando descobrir, ele fecha dia 20 de madrugada. Então, o aluno, 

ele tem o prazo até 21. Quando ele entra, quem diz que ele tem mais 

acesso? Aí, pronto! Quando eu abro a minha caixa de e-mail, tem 50 e-

mails: “Professora, o sistema fechou”. E, aí, eu sei que é verdade, 

porque em alguns casos ele fecha. Quando dá 24 horas, ele fecha o 

fórum. Qual a orientação do Núcleo agora? Meu prazo era 21, já 

agendo para 22, porque eu sei que 21 ele vai fechar! Isso é uma coisa 

que a gente aprendeu fazendo, porque é uma coisa que a gente não sabia 

que tinha esse erro no sistema. E, aí, eles tão tentando trabalhar pra 

resolver. 

P – 57. (44:22 a 44:23) – E agora vocês conseguem? 

TT – 58. (44:25 a 45:36) – Acontecia muitos erros no início, que aí era 

minha falta de habilidade no sistema. O que era que acontecia? Eu 

criava o fórum, e ele, assim..., tem muitas janelinhas. Você cria o fórum; 

aí, depois, você cria um tópico. Eu criava o fórum achando que os 

alunos iam entrar, tudo bem... Mas, criar um tópico é você dar o acesso 

para o aluno entrar na sala virtual. Aí, os alunos: “Professora, você não 

abriu o fórum”. Eu abri tal dia. Eu visualizava! Porque eu visualizava 

como docente, aí eu ligava pro Núcleo: “O que está acontecendo? Os 

alunos não conseguem visualizar o fórum”. “Professora, por favor, 

venha aqui que a gente vai lhe ensinar a criar o tópico”. E, aí, eu 

chegava lá... Aí, nesse momento, você tem que ter muita humildade. Aí, 

eu dizia: “Prezado aluno, desculpa, eu estou me adaptando com o ensino 



133 

 

a distância e em alguns momentos eu tenho dificuldades em operar o 

sistema”. Porque a gente também tem! É muita janela, muita caixinha. 

Eu acho que o sistema poderia ser bem mais prático e bem mais ágil... 

Passo 1... Passo2... Passo3... Para você fazer uma coisa simples! Um 

comando simples. E, às vezes, eu tinha muita dificuldade. E, aí, eu ia 

atrasando, ia justificando, porque, aí, nesse caso, o aluno, ele não pode 

ser penalizado pela minha competência de lidar com a tecnologia. 

Nesse caso, há uma dificuldade de ordem técnica para operar o ambiente virtual 

de aprendizagem; dificuldade essa assumida pelo profissional, decorrente do próprio 

processo de adaptação com as ferramentas virtuais, e, talvez, pelo investimento afetivo 

do docente para aquela atividade. Ao longo dos exemplos elucidados do discurso do 

professor tutor, sua inabilidade com o sistema virtual transcende uma dificuldade 

técnica, não somente por ainda estar se apropriando da plataforma virtual, como se pode 

observar no enunciado P – 55, sobre sua dificuldade em operar o sistema, mas, 

sobremaneira, se refere ao modo como concebe a relação professor-aluno, já vista 

explicitamente no enunciado TT – 72 (p. 129). 

Para o tutor entrevistado, a EAD era um cenário de descobertas, de uma nova 

ferramenta de mediação para o ato de ensinar, outro modo de se relacionar com o aluno, 

bem como uma forma outra de se perceber como docente. Nesse cenário de descobertas, 

os impedimentos da atividade também foram analisados, no diálogo com o tutor sobre 

como envolver o aluno em uma atividade de pesquisa na EAD. Ao instruir como fez 

essa atividade, o docente relatou, ao longo do discurso, que gostaria que os alunos não 

estivessem apenas incluídos no sistema, mas se sentisse dentro do processo de ensino-

aprendizagem da EAD (enunciado P – 19). 
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P – 19. (12:58 a 13:04) – Em relação a estarem incluídos na EAD e 

incluídos no sistema, como percebe isso? 

TT – 20. (13:05 a 14:27) – Isso percebi no dia da avaliação. A disciplina, 

ela inicia e depois do segundo capítulo, da segunda aula virtual, a gente 

tem um encontro presencial. A minha turma tem 110 alunos, e aí, o 

Núcleo orientou que tivesse um momento subdividido (55, 55). Para ter 

tempo de conversar com o aluno, apresentar os objetivos da disciplina, 

perceber quais são as dificuldades nessa relação virtual com o professor 

e com o sistema. De 110, apenas 8 alunos compareceram, 3 de uma 

turma, e 5 na outra. E isso era reivindicação dos próprios alunos, que, 

como a disciplina era a distância, era um absurdo não ter um momento 

com o professor, para eles conhecerem, saber de onde é esse professor, 

qual o percurso desse professor. Então, assim, a instituição escuta e 

lança uma proposta e eles não pegam isso. Fiquei o sábado inteiro lá, 

preparei aula, e toda a discussão da disciplina, e apenas 8 alunos 

compareceram, e aí, depois, eles me mandam e-mail com questões que 

naquele momento poderia ter resolvido, simples, “Ah, professora, eu não 

consigo visualizar”, “O meu sistema é tal versão” [...]. 

P – 21. (14:27 a 14:30) – Como faria para responder isso? Como me 

orientaria? 

TT – 22. (14:31 a 18:02) – Eu sou clara. A disciplina é a distância de 

fato. Não haverá possibilidade de tá pagando essa disciplina presencial. 

Porque, às vezes, é uma forma deles conseguirem aproveitar a disciplina 

com outra configuração/outro nome. Essa disciplina a distância não 

existe possibilidade. Então, assim: “oriento que você, nos momentos que 
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estiver na universidade, você está na 3
a
 série regular, você procure o 

laboratório”; “se você trabalha, e não tem a oportunidade de estudar 

mais um turno, que se organize e tire um tempo pra estudar na 

universidade”. Porque, aí, vem à questão da inclusão. Uma coisa é eles 

estarem incluídos dentro de uma disciplina, outra coisa é a inclusão 

digital desse aluno, socialmente. Alguns nem computador sabem usar – 

se bem que isso é uma pequena minoria, por que hoje o perfil é mais 

jovem. Então, a maioria são de alunos que dominam a tecnologia, muito 

mais do que eu, como tutora [...]. Se for uma questão operacional, eu 

acho que não diz da minha competência, eu entendo. “Aí, professora, o 

sistema deu erro nisso, nisso e nisso. Eu já pego a questão e encaminho 

pro Núcleo. E o Núcleo é bem resolutivo. Ele responde, e a gente já dá a 

resposta pra o aluno. Eu vou encaminhando a quem é de competência, se 

é de ordem didática, pedagógica, eu assumo, se é algo operacional eu 

encaminho pro Núcleo. Se o operacional interfere diretamente na minha 

parte pedagógica, aí eu sento com o Núcleo e peço orientação, como 

proceder? O que fazer? [...]. Então como pensar em inclusão, como 

priorizar a participação efetiva desse aluno, se ele está nessas 

condições? Lógico que isso vai interferir! Eles deixam “recadinhos” nas 

provas: “Professora, eu não consegui ler os capítulos porque eu não 

tenho acesso”. E, aí, tem outras estratégias. Você não tem como 

imprimir o material, tem como imprimir! O aluno, ele pode imprimir do 

próprio sistema. Que é uma forma de ele ler e ter acesso, pra não ficar 

apenas no discurso da dificuldade. Eles trazem muito isso, você percebe 

que é pura resistência a educação a distância. Aí, o tutor teria que ter 
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uma escuta: se é dificuldade do aluno, se a dificuldade é de nossa 

universidade em incluir esse aluno, se é dificuldade da minha disciplina, 

se é minha dificuldade como tutora [...]. 

Diante dessa afirmação, explora-se o como fazer essa inclusão do aluno na EAD 

e como podia perceber essa inclusão apenas no sistema (“matriculados”). Nesse 

momento, o discurso do sujeito é permeado por indícios de atividade impedida (ver 

sublinhado do enunciado TT – 20), e de frustração profissional, quando diante da 

expectativa de encontro com uma turma de 110 alunos, apenas 8 alunos comparecem. O 

trabalhador, ao ser questionado sobre o que fazer diante dessa situação, relatou as 

orientações de como gerir esses impedimentos (sublinhados do enunciado TT – 22), 

tendo discernimento em reconhecer os contextos de impedimentos da atividade (ele 

mesmo como tutor, do aluno, da instituição). 

Esses impedimentos estão relacionados ao acesso ainda limitado do aluno a 

internet, pela própria necessidade de melhorar a infraestrutura dos polos. Outro aspecto 

destacado foi a participação do professor em treinamentos de socialização com a EAD e 

suas interfaces. Elementos identificados no discurso do professor regente entrevistado, 

que, talvez por assumir uma função de gestão, consegue fazer uma análise no que 

concerne aos déficits institucionais, ver exemplo no enunciado P – 198. 

P – 198. (01:01:57 a 01:02:06) – O quê que considera o ponto mais 

nevrálgico, assim que precisaria melhorar muito pra ser uma educação a 

distância... 

PR – 199. (01:02:06 a 01:03:39) – Bom, precisa melhorar a situação 

tecnológica dos polos, melhor infraestrutura de acesso, porque, às vezes, 

o aluno tem dificuldade de acesso porque a internet é lenta. Esse é um 

ponto, e com internet melhor nos polos a gente poderia promover mais 
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videoconferências, levar a proximidade da figura do professor para o 

aluno, ele poderia evoluir mais nesse sentido. E qualificação dos 

professores, e a todos como um conjunto. Principalmente a qualificação 

dos professores, dos monitores e dos tutores presenciais, principalmente 

a qualificação do professor. Alguns veem, mas não tem habilidade 

nenhuma, leciona a disciplina há um tempão na presencial, aí vem mais 

ainda sem ter... Aí, entra uma série de questões, você promove um 

treinamento e o professor acha que não precisa de treinamento, não faz! 

É complicado, meio complicado, mas eu acho que o caminho é esse. 

Na fala do professor regente, a dificuldade com os docentes para participar de 

treinamento foi à característica mais destacada pelo sujeito. Apontou que os professores 

já lecionarem a disciplina no presencial há muito tempo e haver pouca habilidade de 

alguns para essa modalidade faziam com que os professores não valorizassem as 

capacitações. Esse aspecto está relacionado aos desafios que a EAD enfrenta como 

modalidade de educação, tendo em vista que seus professores, formados para o 

ambiente presencial, tendem a transpor seus modos de trabalho de um ambiente para 

outro, o que nem sempre produz boas adequações, como apontaram os estudos sobre 

EAD (Belloni, 2001; Lapa & Pretto, 2010; Peters, 2004). 

 

4.2.3. Ser professor na EAD: os contextos de análise da atividade de trabalho 

Ser professor em qualquer modalidade implica um envolver-se com o ofício. 

Logo, o significado atribuído à atividade é condição sine qua non para seu 

desenvolvimento. Esse significado abarca o processo de escolha, de identificação do 

sujeito para a atividade. O enunciado TT – 24 exemplifica o docente não escolher esse 
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lugar, que lhe foi imposto institucionalmente – aspecto que produz impedimentos, e 

muitas reflexões sobre o desenvolvimento da atividade de trabalho. 

TT – 24. (18:02 a 20:42) – [...] uma disciplina a distância, o professor, 

ele tem que ter desejo de ministrar essa disciplina. Então, um belo dia eu 

abri meu sistema e estava lá a disciplina a distância, fiquei louca! [...] 

Esse professor ele tem que saber exatamente que modalidade é essa de 

ensino. Porque é uma outra modalidade. A disciplina é a mesma, mas eu 

vou ter que trabalhar em um outro formato, outra metodologia, um outro 

tempo, eu acho que pelo investimento, pela docência, é o mesmo, mas eu 

vou ter outras questões a pensar [...]. 

Ao longo do seu discurso, esse professor elaborou sua não identificação com o 

modelo proposto pela EAD, apontou o quanto esse sentimento produziu impactos no 

seu fazer profissional. Como reconhece ter um perfil mais adequado ao modelo 

presencial, ele mencionou conflitos ao comparar uma modalidade com a outra, mas 

deixava explícito seu posicionamento de realização profissional, por meio da prática 

docente em sala de aula convencional (exemplo em TT – 64). 

TT – 64. (48:29 a 49:38) – [...] A sala de aula é muito diferente porque é 

uma relação que acontece no ato, na hora. Talvez o meu perfil docente 

não esteja pronto para trabalhar com educação a distância. Eu me afeto 

muito mais, eu consigo produzir uma aula anos-luz melhor presencial do 

que a distância [...]. 

A identificação com a atividade docente sofre influência de vários sistemas de 

relações (sociais, econômicas, culturais, éticas), que fazem o sujeito reconhecer-se e ser 

reconhecido na profissão. O modo como os sujeitos percebem a mesma atividade, o 

envolvimento que ambos investem em sua atuação na EAD mobiliza papéis de 
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reconhecimento de si a da relação com o outro distintos. Por exemplo, no diálogo dos 

enunciados P – 148 ao PR – 155 com o professor regente sobre sua atuação docente, ao 

questionar sobre como seu estilo de trabalho no modelo presencial influenciava seu 

fazer na EAD, criou-se uma “expectativa pragmática” de que o discurso do sujeito fosse 

permeado pelo aspecto descritivo do comportamento, como assim foi no início da sua 

entrevista de IaS. 

No entanto, como característica típica dessa técnica clínica, uma gama de 

comportamentos não observáveis sobrepõe-se a uma descrição operacional da atividade. 

Há na fala do sujeito um desvelar de elementos subjetivos das dimensões mais 

intrínsecas da dinâmica psicológica do trabalho, que se revela, naquele momento, para 

outro (sósia-pesquisador) que se disponibiliza a compreender sua atividade de trabalho, 

não a considerando “natural”, mas assumindo uma postura empática quanto às 

hesitações e aos sentimentos do sujeito-professor perante seus afetos com sua atuação 

profissional. Para o professor, revelar seu desencanto com o ensino presencial e seu 

estímulo pela docência na EAD faz com que os sentimentos mais íntimos da sua relação 

com seu ofício sejam expostos, característica difícil de ser apreendida quando o sujeito 

não se mobiliza com a atividade proposta. 

P – 148. (43:30 a 43:50) – Você foi formada no ambiente para professor 

presencial, e foi modelando comportamentos para o sistema de ensino 

presencial, tem alguma coisa que você acha que é muito forte do seu 

modo de trabalhar no presencial que você leva para a educação a 

distância, ou você acha que dirimiu isso ao longo do seu tempo de 

docente? 

PR – 149. (43:50 a 43:56) – Olhe! Eu já estou pedindo pra sair de lá pra 

ficar só aqui. 
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P – 150. (43:56 a 43:57) – Você gosta mais desse espaço? 

PR – 151. (43:57 a 44:02) – Muito mais! Não tenho o menor receio de 

dizer. 

P – 152. (44:02 a 44:05) – O que esse espaço te mobiliza em termos de... 

PR – 153. (44:05 a 45:05) – Ele me dá mais assim, liberdade de... Como 

é que eu poderia dizer? Dá até mas liberdade de horário. Você consegue 

se envolver mais, por incrível que pareça! [...]. Eu não sei se é porque 

atualmente estou desencantada em sala de aula presencial, eu estou 

numa fase meio... Isso aí pode está provocando um viés no que eu estou 

falando, entendeu? Estou extremamente desencantada com a atitude do 

aluno presencial. Esse que veio hoje foi um exemplo, isso aqui já é uma 

nova oportunidade da prova de reposição que o aluno fez e foi 

reprovado. Eu dei uma nova chance, aí vem e faz isso [mostra a prova]. 

P – 154. (45:05 a 45:06) – Não fez nada?! 

PR – 155. (45:08 a 46:58) – Quer dizer, não é possível, eu fiz dez 

questões discursivas pra dar a oportunidade a ele saber de alguma 

coisa, quer dizer, ele não sabe de nada que está ali. E nem se interessa! 

Então, eu estou numa fase assim... Meio desencantada, aí a distância 

eu... Claro que tem alunos que não querem nada, não posso dizer que 

não tem, tem, tem bastante, mas tem aqueles que querem. Aí, você se 

envolve com aqueles que querem, e não para mais, fica envolvida! 

Agora, nesse trabalho do artigo, teve muita gente que se envolveu muito, 

que mandava o questionário: professora dê uma olhadinha no meu 

questionário, tudo isso eu não recebo e-mail de aluno. Pra você ter ideia 

é tudo lá no moodle. Aí, eu começo a interagir com eles, aí na hora que 
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eu respondo pra um, os outros veem e dizem: “Ah, dá uma olhadinha no 

meu!”, “Eu vi o de fulano.”, “Ah, fulaninho, gostei do seu tema.”. Aí, 

aquilo me envolve mais do que eu acordar, vir pra cá de sete da manhã 

pra dar uma aula, de sete e vinte, sete e meia que os alunos chegam, com 

sono, sentados, você fala, fala, fala, e eles lá parados, aí eu pergunto: 

gente vocês entenderam? Não respondem nada! É uma apatia enorme, 

tudo bem, ou eu não estou sabendo mais dar aula [...] ou eu não sei o 

que está acontecendo. Mas como eu ouço os outros colegas reclamando 

também, que o problema não é meu, mas eu ando desencantada com 

isso, e assim, a distância eu consigo me animar mais um pouco. 

Nesses trechos, o professor emite justificativas de âmbito individual (pessoal), 

referindo-se ao próprio processo de trabalho da EAD, possibilitando maior autonomia 

para organização de seus horários, por exemplo. Também se remeteu as relações com os 

parceiros de trabalho, quando respaldou seu posicionamento sobre o perfil do aluno em 

seu contexto de trabalho no ensino presencial. 

Suas hesitações quanto aos “passos falsos” no trabalho docente – ao se indagar 

sobre “não mais saber dar aula no presencial” – o faz recorrer ao contexto interpessoal 

da atividade de trabalho, ao respaldar seu posicionamento afetivo sobre sua ação no 

modelo presencial em seus parceiros de trabalho, conforme se pode visualizar nos 

trechos destacados do enunciado PR – 155. 

O sentido que é atribuído à atividade de trabalho encontra-se arraigado ao desejo 

de pertencimento ao seu ofício profissional. E dentre as diversas variáveis que 

interferem no significado atribuído ao trabalho, aponta-se a concepção de “utilidade” – 

para si próprio e para os demais destinatários da atividade – como uma das 

características fundamentais para o desenvolvimento da ação do sujeito no trabalho. A 
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sensação de atividade esvaziada, como apontaram os estudos em Clínica da Atividade 

(Lima, 2007; Osório da Silva, 2002, 2007; Teixeira & Barros, 2009), faz com que o 

trabalhador envolva-se cada vez menos com a atividade profissional, seu poder de agir 

diante uma ação “esvaziada” é atrofiado, fazendo o trabalhador sentir-se subutilizado. 

O discurso do professor regente ao elaborar seu “encanto e desencanto” com 

cada modalidade de ensino trouxe evidências de como cada espaço de trabalho o 

mobilizava afetivamente. Os dois polos da sensação de esvaziamento da atividade de 

trabalho podem ser analogamente comparados às suas atividades no presencial e na 

EAD, nas quais o raio de ação do sujeito se amplia (“a distância eu consigo me animar 

mais um pouco”), ou se atrofia (“É uma apatia enorme, tudo bem, ou eu não estou 

sabendo mais dar aula [...] ou eu não sei o que está acontecendo”), ao passo que seu 

investimento afetivo por cada modalidade é anunciado. 

No diálogo dos enunciados TT – 170 ao TT – 179, observou-se mais uma vez a 

dimensão pessoal da atividade, cujos aspectos mais subjetivos do agir individual dos 

sujeitos são revelados. Diferentemente do PR entrevistado, o TT apontou uma espécie 

de “falta, de vazio” em sua ação na EAD, ao compará-la com a atividade docente na 

educação presencial. Um dos pilares do significado da docência para o TT é edificado 

na relação professor-aluno, principalmente no que se refere ao vínculo da presença, da 

fala, da troca face a face, e do investimento afetivo do aluno com o processo de 

aprendizagem – o que para ele não acontecia na EAD. 

TT – 170. (17:36 a 18:08) – Eu acho que no a distância eu não me sinto 

docente no sentido daquele tempo de escuta que a gente tem no 

presencial, do diálogo. Acho que, assim, não dava conta da gente 

resolver determinada questão. E, aí, você vai conversando, vai 

discutindo. Nesse momento do Núcleo, você tem que fazer a prova, 
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porque logo depois entra outra turma. Então, as coisas são muito 

automáticas em termos de ações. 

P – 171. (18:08 a 18:14) – Falta alguma coisa no a distância que no 

presencial... 

TT – 172. (18:14 a 18:55) – Falta, falta muitas coisas, eu acho. Uma 

falta de relação, uma obrigação. “Eu tenho que pagar essa disciplina”, 

“Eu não escolhi” – eles reclamam muito. E eu tenho certeza que mesmo 

eles não gostando do professor na presencial, ele não gosta da 

disciplina, mas é uma relação que se sustenta. Eu ainda não sei o que 

sustenta a relação do professor e o aluno no ensino a distância. Eu 

terminei a disciplina e ainda não sei. No presencial eu sei exatamente. 

[Em silêncio]. (18:55 a 21:16). 

TT – 173. (21:16 a 22:03) – Acho que minha experiência foi muito 

apática no ensino a distância. E aí, no presencial, tem turmas que a 

gente entra com maior amor, o maior afeto. E aí, quando a gente vê, os 

alunos dizem: “Ai, professora, ainda não acabou? Está na hora do 

intervalo!”. “Ah, desculpe vou dar”. E quando a gente entra em turmas 

difíceis: “Ai, agora que passou meia hora! Ai, meu Deus! Ainda tenho a 

noite inteira nessa turma”. Por mais difícil que seja, quando você 

termina: “Ai, já cumpri o meu dever”. Eu gosto de desafios, e aí, apesar 

de todas as questões do presencial, eu me sentia com aquela coisa de me 

tomar, não tem, não tem isso. 

P – 174. (22:03 a 22:04) – Você se sentia professora na EAD? 
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TT – 175. (22:05 a 22:24) – Não. Eu me sentia não sei nem o que, eu me 

sentia uma coisa operacional, que olha, que avalia, que lança nota. Isso 

é uma boa questão... Nunca me senti, nunca me senti. 

P – 176. (22:24 a 22:30) – Pra você, você conseguiria dizer o que é ser 

professor e porque é que você não se sentia? Sei que é uma pergunta 

muito... 

TT – 177. (22:30 a 24:03) – É... Hoje, se você me disser “O que é ser 

professor?”, eu digo que é alguém que se dispõe a fazer uma troca com 

outro. Eu acho que o professor não sabe mais nem menos. A gente tem 

um percurso maior do que alguns alunos, vai chegar alunos com 

conhecimentos, se brincar, sabe mais do que a gente, mas é naquele 

momento que a gente ocupa um lugar de troca, de construção, ou 

naquela disciplina ou naquele estágio. Eu acho que professor é aquele 

que está ali para orientar minimamente o outro, naquele caminho 

profissional que ele escolheu, na Psicologia, se é na Educação em saúde 

e em todos os cursos. O que vem na minha cabeça hoje é uma troca de 

construção, por mais que a gente compartilhe muito com o aluno, a 

gente recebe muito do aluno também! Eu já fechei com minhas turmas de 

estágio, eles ficam falando... Aí eu digo: “Meu Deus, o quanto eu cresci 

com eles nesse estágio!”. Então exige uma disposição de aprender com o 

outro. 

P – 178. (24:03 a 24:05) – Na EAD isso não acontece? 

TT – 179. (24:05 a 24:58) – Não. Eu não me sentia aprendendo, que 

coisa interessante! Se você me perguntar como ficou? Não ficou. Como 

fica nas grandes disciplinas, às vezes é uma disciplina que você nunca 
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deu e aí você estuda pra caramba, pra estruturar a aula, e quando você 

termina, aí você diz – menino, acho que essa disciplina foi melhor pra 

mim do que pra tu. O quanto eu cresci nessa construção. Mesmo que eu 

domine como a área clínica, estou o tempo todo estudando, e eu atuo na 

clínica. Então é isso, você continuar estudando, continuar investindo, 

exige um investimento pessoal na sua profissão, isso no presencial. No a 

distância eu não fiz investimento. Interessante! Eu não estudava outras 

coisas. 

Durante a instrução, depois de falar de sua insatisfação com sua experiência 

como professor na EAD, ao ser questionado sobre “o sentir-se professor na EAD”, há 

na fala do sujeito uma sensação de uma mera instrumentalização do seu papel (ver 

enunciado TT – 175). Esse questionamento reverberou de forma positiva durante a 

técnica de IaS, pois o trabalhador, ao elaborar seu discurso, surpreende-se com sua 

própria fala, torna consciente e explícito sentimentos e sensações, até então não 

refletidos e elaborados discursivamente. Como se o trabalhador entrasse em um contato 

social consigo mesmo, nessa situação alude-se a Vigotski (2001) quando menciona a 

concepção de que o sujeito conhece a si mesmo, à medida que é outro para ele mesmo. 

No exercício da IaS há essa possibilidade, como aponta Clot (2010b), de o sujeito se 

introduzir em diálogos interiores e exteriores, considerados exercícios que lhe permite 

tomar consciência do que faz naquele momento, ou até do que se desfaz, para depois 

voltar a fazer. 

Nesses casos, como mencionou Clot (2004, 2006), a transmissão de uma 

instrução torna possível um novo ato. O relato de uma experiência faz o sujeito (re)viver 

outra, o faz reelaborar sua própria experiência, bem como os significados afetivos 

atribuídos a ela. Nos enunciados TT – 170 a TT – 179, demais detalhes subjetivos do 
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discurso do sujeito foram revelados. Ele, no ato da técnica, reelaborou sua própria 

experiência como docente na EAD, em indícios (falas, gestos) de movimentos 

reflexivos da própria ação, permitindo, assim, reflexividade sobre a atividade. Nos 

trechos em destaque (sublinhados) o trabalhador verbalizava seus sentimentos sobre 

suas atividades na EAD e à medida que vai elaborando suas sensações, ele remonta o 

significado da atividade, desconstruindo e construindo seus sentimentos sobre o 

significado da docência. 

Ao analisar em detalhes o enunciado TT – 179, observa-se que quando uma 

experiência vale para o trabalhador para vivenciar outra experiência, ele se apropria da 

sua história como professor. Nesse movimento de reelaborar, o sujeito percebeu o que 

fazia e o que deixava de fazer, por exemplo, ao tomar consciência que não realizava 

investimento pessoal (estudar) para as ações na EAD, diferentemente do seu 

comportamento na educação presencial. Assim, essa técnica de análise do trabalho põe-

se como um instrumento de transformação da própria experiência. 

No que se refere ao relacionamento com os colegas de profissão, esse aspecto 

encontra-se influenciado pelos vínculos firmados com os colegas da modalidade 

presencial do professor tutor sobre a interação com o coletivo de trabalho (enunciados P 

– 79 ao TT – 80). Esse contexto interpessoal é permeado pelos destinatários da 

atividade de trabalho – no caso da EAD, podem-se mencionar de imediato os alunos e 

os professores, por exemplo. 

P – 79. (1:03:02 a 1:03:28) – E a relação com o coletivo de trabalho... 

Tem? Não tem? 

TT – 80. (1:03:28 a 1:05:00) – Não tem. Isso é muito interessante! Eu só 

me relaciono com um colega da educação distância porque é do curso... 

Professor fulano. E aí, na verdade, a gente sempre conversa: “E aí, 
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como é que tá as coisas?”, “Ai, tô achando muito ruim, tô com muitas 

dificuldades...”. Eu dialogo com ele porque ele é docente do meu curso, 

eu não dialogo com ele porque ele é docente do ensino a distância. Mas 

não existe esse espaço que os docentes possam estar discutindo, não 

existe! Que eu conheça não. A gente sabe nessa primeira capacitação 

quem são os professores porque a gente conhece, e quando se encontra 

conversa, fala sobre dificuldades. Pronto, fulaninho, ele é tutor há muito 

tempo, então nesse início eu convocava muito ele, eu dizia: “Venha cá, 

me diga como é isso no sistema, eu não vou poder ir lá no Núcleo 

agora..., eu posso fazer isso?”. Por exemplo, a estrutura das avaliações, 

ele foi quem me orientou, ele disse “Olhe, pense, porque seu tempo é 

muito pequeno, a turma é muito grande, se você colocar três questões 

subjetivas, eles já não vão ter tempo de responder. Como é que você vai 

lançar três subjetivas, né? Questões que tem uma certa complexidade, se 

eles vão ter uma hora e pouco pra resolver a questão, sua outra turma 

vai chegar!”. Então, assim, essa orientação dele, a experiência dele me 

ajudou muito! E aí foi me orientando, aí só mandei para o Núcleo: 

“Posso estruturar minha prova assim?”, “Pode, ok!”. Isso é 

interessante, antigos tutores dar suporte aos novos. Porque senão fica 

como eu tô agora, nessa coisa de querer desistir, aí não quero mais não 

trabalhar com essa modalidade. E aí tem outra coisa, falando com você, 

eu lembrei agora. Eu acho que no ensino presencial você tem uma troca, 

você não tem um retorno do aluno, afetivamente também, você sabe 

quando a aula foi muito boa, quando foi legal, e o aluno diz, e você 

dialoga, você vê o crescimento da turma. E eu me retroalimento muito 
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disso, dessa relação em sala, do que a gente tá construindo, do que a 

gente consegue discutir, dialogar. No ensino a distância, a gente não tem 

noção disso, Alda, é muito distante mesmo, esse investimento! Aí você diz 

assim: “Aí, meu Deus! Qual é o sentido da gente tá se relacionando a 

distância?”. No que diz respeito a ensino, a ensino mesmo, dessa 

relação, que no presencial a gente tem. Eu sinto muito falta disso, aí fico 

perguntando, acho que não diz do meu perfil. Acho que meu perfil não é 

para essa modalidade! 

O docente relatou que as trocas profissionais sobre atividade de trabalho 

ocorriam por meio da relação já estabelecida na modalidade presencial, o que não é 

surpreendente pela própria vinculação já estabelecida anteriormente, como também pela 

recentidade do modelo de EAD institucionalmente. No entanto, a ausência de um 

espaço, seja presencial ou virtual, impossibilitava que os trabalhadores envolvidos nessa 

atividade compartilhassem suas experiências, o que nesses casos poderia potencializar a 

diminuição do poder de agir do trabalhador. 

As trocas entre os coletivos de trabalho possibilitam que os trabalhadores 

desenvolvam meios criativos de atender as demandas de seu meio profissional. E que a 

atividade individual desenvolvida por esses se ancore em uma história coletiva, a qual 

se pode legitimar ou não suas ações. Portanto, estando isolados dessa troca com o 

coletivo, os trabalhadores tendem a afastar-se dos seus sistemas de orientações 

genéricas, e a vulnerabilizar-se como gênero profissional. Conforme apontou Clot 

(2010b), o enfraquecimento dos coletivos de trabalho pode ser um indício de 

saúde/sofrimento no trabalho. 

O estilo de trabalho desse professor tutor convocou uma relação de troca entre os 

colegas de trabalho, que para ele, no modelo EAD não se concretizava. Apesar de 
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anunciar dificuldades sobre a pouca interação dos tutores, há na fala do sujeito sinais de 

gestão da atividade impedida, no momento em que buscou orientação, por iniciativa 

própria, com outro parceiro-tutor. Essa atitude funcionou como a alternativa, naquele 

momento, para gerir suas dificuldades, sugerindo-a como estratégia institucional a ser 

adotada, na medida em que antigos tutores pudessem auxiliar os novatos. Naquela 

situação, o trabalhador necessitava compartilhar suas dúvidas com outro colega, para 

assim respaldar-se. Alude-se a situação descrita como um exemplo de atividade 

vencedora. 

Sobre a relação com o aluno, há muitos questionamentos em termos de 

relacionamento. Sobretudo no que diz respeito a como essa distância, não somente em 

termos de tempo e espaço (distância afetiva), estaria impactando a prática docente, 

sempre apontando como norte sua prática na educação presencial. No trecho aludido 

(enunciado TT – 80), o professor não se identificava com os propósitos que, para ele, 

são essenciais ao processo de ensino e aprendizagem, e que não eram atendidos na 

EAD. A afetação relatada pelo sujeito diante dessa atividade o faz refletir sobre o papel 

que ele desempenha em sua atividade de trabalho. Nesse caso, retoma-se a concepção 

de Clot (2010b) ao mencionar que o sentido psicológico do ofício consiste em 

reconhecer-se em algo, reconhecer-se no que faz, estar seguro de sua utilidade social. 

Para o tutor entrevistado, suas ações em EAD o colocava imerso em questionamentos 

sobre o sentido dessa relação virtual professor-aluno (“qual é o sentido da gente tá se 

relacionando a distância?”). 

Retomando o desenvolvimento da atividade de trabalho do docente na EAD, e, 

por conseguinte, o cenário das relações interpessoais, durante uma das entrevistas, ao 

questionar, como sósia, sobre possíveis dificuldades que teria como professor da EAD, 

a fala do professor regente é incorporada pela sua função de gestão. Então, ao tomar 
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esse papel de coordenação, relata uma situação ocorrida sobre um problema que 

enfrentou com um docente (enunciado P – 178). 

P – 178. (56:17 a 56:21) – Se eu, professor, tiver dificuldades de 

trabalho, a quem eu devo procurar? 

PR – 179. (56:22 a 57:58) – A mim. E aí a coordenadora tem que ter 

muito cuidado, porque tem uns professores que não querem que eu dê 

sugestão nenhuma, por acham que... Isso, no início, eu tive problema 

seríssimo com determinado professor. Olhe, a gente estava no início, na 

segunda disciplina, e eu também aprendendo. Esse professor também 

não sabia nada de EAD, e eu: “Professor, olhe isso aqui (...) uma 

sugestão assim bem elaborada”. Esse professor me mandou uma carta 

do tamanho do mundo, que não precisava ficar dizendo a ele como dar 

uma aula, porque ele já era mestre, doutor, que já tinha lido revista tal, 

não sei de onde, enfim, um “PhDeus” da vida. Imediatamente eu disse: 

“Professor, respeito os seus títulos, respeito suas publicações, vamos 

conversar pessoalmente?”. Aí, finalmente ele veio, nós conversamos 

pessoalmente. Graças a Deus que nos tornamos grandes amigos! Até 

então, nós não tínhamos aproximação, mas foi uma coisa boa pra mim, 

porque puxa vida! Eu tenho que ir com mais cuidado ainda do que eu fui, 

porque realmente tem professor que não quer que a gente sugira nada, 

nada! 

O professor regente, após ser indagado pelo sósia, não entrou na esfera da 

“possível dificuldade” que o sósia podia enfrentar enquanto professor na EAD, ele 

adentrou na esfera da sua dificuldade, como assim a técnica possibilitou. Ele relatou 

uma situação conflituosa que enfrentou no início de sua carreira, dando indícios de 
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como as relações de hierarquia nesse espaço são contempladas por pequenas sutilezas, 

típicas desse ofício de professor. O exemplo escolhido pelo docente foi extremamente 

ilustrativo para o ofício estudado, já que no cenário acadêmico, as relações de 

hierarquias não são estabelecidas somente pelos cargos ocupados nos organogramas 

institucionais, mas também pelas titulações e publicações que os docentes possuem, tais 

aspectos impõe respeito, admiração e status ao profissional. 

Nessa relação com os colegas de trabalho, ficam evidentes algumas trocas em 

termos do fazer docente nesse cenário, e até mesmo as possíveis formas de gerenciar os 

impedimentos da atividade nesse contexto, e sobre as indicações do que de fato se pode 

fazer, e também do que não se orienta fazer (por exemplo, enunciados P – 39 a TT – 

40). 

P – 39. (32:12 a 32:17) – O que você me orientaria a não fazer em 

hipótese nenhuma? 

TT – 40. (32:17 a 35:03) – Dar o seu celular! Eles pedem muito isso. 

“Professora, é... No dia da prova, eu tive muita dificuldade de falar com 

você por e-mail, porque você não me respondeu o e-mail, isso também 

acontece e... Você não podia dar seu celular, não?”. E, às vezes, pra 

aquele aluno, vai fazer toda a diferença ele ter seu contato, já que você 

não está no campus dele, você não é professor do curso dele. Mas, ao 

mesmo tempo, se você der seu celular... Isso já foi orientação de outros 

tutores, nunca conceda o seu celular! Eles vão ligar para tudo e 

qualquer coisa, a qualquer hora do dia, da noite. Então, assim, eu 

escolhi essa postura de não dar esse espaço, essa abertura, que a gente 

dá pra nosso aluno presencial. Imagine 130 lhe ligando pra qualquer 

dúvida que eles tiverem... Eu não indico. E tem outra coisa também que 
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eu não indico, por exemplo: existem momentos... No dia da avaliação 

quando eu cheguei na sala, eles queriam fazer uma discussão sobre o 

ensino a distância, isso o tempo da prova seguindo... E, aí, assim, uns 4 

alunos: “Eu acho um absurdo essa disciplina a distância, porque eu não 

concordo, não paguei pra ter um curso a distância...”. E, assim, era uma 

discussão superpertinente, de fato, dizia da insatisfação, do espaço de 

fala que talvez eles não tenham institucionalmente. Então, agora, quando 

o professor aplica a avaliação, então eles dizem assim: “já que meu 

professor está aqui, eu vou falar com ele porque eu não queira essa 

disciplina!”. E eu, assim... Eu me senti mal na hora, mas eu tive que dar 

uma barra gigantesca, se encaixar, eu disse: “Olhe, tudo que vocês estão 

colocando é extremamente relevante, processo de ensino-aprendizagem, 

a construção do conhecimento de vocês, de fato! Mas esse não é o 

momento! Essas questões podiam ter sido discutidas no nosso momento 

presencial, que a gente tinha todo um tempo pra várias questões, 

inclusive como a gente pode ter maior facilidade com esse sistema, com 

essa modalidade de ensino..., mas, infelizmente, vocês não fizeram uso 

desse tempo. Então, agora eu não vou permitir que no tempo da 

avaliação vocês usem pra isso. Porque tem pessoas que precisam iniciar 

a avaliação!”. Eles me olharam de forma e... com certa estranheza, 

como se eu fosse insensível com o que eles estavam colocando, mas eu 

também tenho toda uma preocupação também com esse ensino, mas não 

havia tempo. E uma orientação é que você tente cumprir o que cada 

etapa se propõe. Porque se eu tivesse disponibilizado o espaço de fala 

ali, eu nunca tinha aplicado minha avaliação... e ia chegar outra turma 
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Alda... Como é que eu ia aplicar a outra avaliação? Quem ia cuidar 

desses alunos no momento da avaliação? Tudo está na sua 

responsabilidade... orientar, aplicar. 

A orientação de não fornecer o número do celular foi uma orientação do 

contexto interpessoal (demais tutores concederam a orientação), e ao justificar porque 

manteve esse posicionamento, o professor relatou que decidiu “não dar esse espaço”, 

que para o presencial ele concederia. Uma atitude do contexto pessoal, das escolhas do 

sujeito que se distinguia não somente pelo modelo de ensino ser diferente, mas pelo 

afeto empreendido ao tipo de relação professor-aluno em cada modalidade, mesmo que 

naquele momento o sujeito ainda não tivesse consciência do aspecto afetivo de seu 

posicionamento. 

Em relação a não concessão do momento da prova para um diálogo sobre as 

dificuldades enfrentadas na EAD, dizia de um movimento de orientação dos contextos 

pessoal e impessoal, na medida em que o docente escolheu seguir a instrução da tarefa 

(“uma orientação é que você tente cumprir o que cada etapa se propõe”), do prescrito 

como uma atitude a ser assumida, mesmo que seu desejo, talvez, fosse outro, mas essa 

foi a atividade realizada, aquela que venceu diante de outras que foram abandonadas. É 

provável que suas possíveis pré-ocupações (seus anseios, intenções e motivos) em 

manter as regras do processo de trabalho da organização influenciou a decisão de abolir 

a discussão sobre EAD, e continuar com a regra de aplicar a prova, o que para o 

professor gerou um sentimento negativo. Ele teve, como o mesmo mencionou, que 

colocar “uma barreira” no que estava sentido e “se encaixar”. 

Nas tessituras do prescrito, à medida que o trabalhador o compreende apenas 

como um norte para realização de sua atividade, seu processo de autonomia diante a 

atividade vai se construindo. Também é importante ressaltar que a experiência com o 
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ofício é um dos aspectos que faz com que ele possa ser um criador de prescrições, de 

modo a contribuir para manutenção e até renovação do gênero profissional. No trecho P 

– 50 ao PR – 53, pode-se observar a instrução concedida por um professor com 

experiência em EAD. Tal situação sinalizou como a experiência no ofício o fez 

conceder orientação ao próprio coletivo de trabalho. 

P – 50. (13:01 a 13:05) – Hoje, se eu fosse pegar sua atividade amanhã, 

eu estaria em que fórum, eu teria que fazer o que? 

PR – 51. (13:05 a 14:50) – Ai, teria que ver no fórum da semana, né? 

Quais são as discussões que estão acontecendo. Por exemplo, eu estou 

regendo agora um seminário, que eles elaboraram uma pesquisa, né? 

Pra escrever um pequeno artigo, e apresentar domingo, domingo vai ser 

o seminário presencial. Então, se você fosse assumir a minha disciplina 

essa semana, essa semana lá tem o fórum de... Pra eles preparar já o 

slide da apresentação. Então, eu coloquei lá alguns modelos, dicas de 

como preparar o slide, então você iria ficar acompanhando essas 

dúvidas que eles têm: “O que é que eu devo colocar no slide?”. Coisas 

assim. Na semana anterior, era a finalização do artigo, então, eles 

tinham dúvidas sobre citação, sobre como... Então, durante a semana de 

atividade do professor já tá toda pronta lá, é só de acompanhar, certo?! 

Porque o planejamento deve ser feito anteriormente. Então uma 

disciplina tem quatro semanas, isso aí a gente orienta, solicita. Pedi eu 

aos professores que ele prepare com antecedência o planejamento das 

quatro semanas. Porque se durante a semana, acompanhando as 

atividades no fórum, ele ainda tiver de preparar o planejamento, ele vai 

ficar meio perdido. 
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P – 52. (14:51 a 15:02) – Então eu teria de ter preparado previamente 

todas as atividades para as quatro semanas. Em média eu teria quantas 

avaliações pra corrigir? Quantos alunos pra poder monitorar? 

PR – 53. (15:02 a 15:59) – (risos) Bom, a turma que entrou em 2010, 

entraram 400 alunos, mas tem uns 360. Então, aí depende do professor, 

se o professor solicitar que o aluno faça uma atividade durante a 

semana, individualmente, tem que ele, junto com os monitores, estarem 

preparados pra corrigir 360 trabalhos. E dar as respostas a esses 

alunos. Então, como eu considero, assim, inviável, então uma atividade 

assim durante a semana a gente sugere que seja em grupo. Então, se tem 

atividade em grupo pra fazer, aumenta o trabalho do professor e dos 

monitores, aumenta consideravelmente, que durante a semana ele tem 

que, já corrigindo, já dando respostas ao aluno. 

No enunciado PR – 51, o sujeito concedeu orientações de como um professor da 

EAD deveria organizar a disciplina. Sua função de gestão é frequentemente incorporada 

no seu discurso. Interessante também perceber no enunciado a presença de termos 

técnicos da função de “professor regente” (“eu estou regendo agora um seminário”), 

indicando traços específicos de sua ação nessa função de sincronização da turma virtual. 

Sua função de coordenação e a experiência na modalidade a distância faz o professor 

conceder orientações “seguras” de como “não perder a mão” em uma turma, buscando 

“ter mão firme”, usando a expressão de Clot (1999). No enunciado PR – 53, mais uma 

vez o professor apontou sugestões de como organizar uma atividade durante a semana, 

indicou formas de gerir as atividades e os trabalhos em uma turma com mais de 300 

alunos. 
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Os contextos de desenvolvimento da atividade interpenetram-se, em alguns 

momentos com intensidades mais expressivas e convergentes, e em outros com um 

trilhar de caminhos opostos. Para isso, os afetos evocados na atividade de trabalho são 

essenciais. No relato dos enunciados P – 67 ao TT – 70, o trabalhador trouxe à tona as 

contradições presentes no desenvolvimento da atividade, os contextos pessoal e 

impessoal são alvos de embates internos para o trabalhador. Para o professor, seu desejo 

pessoal de dialogar sobre uma situação conflituosa é abandonado, sendo sua atividade 

impedida. Nesse caso, o contexto impessoal, as regras institucionais se opõem a suas 

intenções do contexto pessoal, e se sobrepõem quando o professor decide manter a regra 

de aplicar a avaliação. Nesse diálogo, apresenta-se também uma situação de conflito 

sobre o modelo de EAD, tanto para o professor quanto para o aluno. 

P – 67. (52:44 a 52:46) – Como é que você tem trabalhado isso com eles 

[alunos]? 

TT – 68. (52:46 a 54:04) – Alda, é muito difícil trabalhar isso, porque 

eles não trazem isso no fórum. Às vezes, alguns trazem nos e-mails, 

outros não. E aí, só quando a gente tem esses momentos que não dá... 

Não tô dizendo que no dia da prova ou eu ia abrir o espaço de fala que 

era extremamente importante pra aquela turma ou eu ia aplicar minha 

avaliação. E aí, nesse momento, eu fico extremamente institucional. 

Gente eu sinto muito, mas a prova vai começar! Quando eles começaram 

a fazer a prova, eu fiquei péssima! Aí, eu fiquei pensando... “Ai, meu 

Deus, que professora!”. Entendeu? Assim, o que eu tô mediando? Qual 

meu papel aqui? Foi um momento de muito incômodo pra mim durante 

essa avaliação. Qual meu papel aqui? Assim... tá cumprindo o 

cronograma institucional porque eles vão ter que fazer essa prova? Eu 
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vou ter que colocar a nota no sistema e o sistema vai fechar, mas ao 

mesmo tempo eles tiveram tempo pra isso e eles não fizeram uso. 

Entende? É um desafio! Um desafio mesmo pro docente se empoderar 

desse lugar, pra mim de fato assumir esse lugar. E pra gente convocar de 

fato nosso aluno pra assumir esse lugar, pra mim, ainda é um desafio. 

Eu não visualizo nesse momento muitas saídas, talvez eu precisasse 

vivenciar mais, ter outras disciplinas. 

P – 69. (54:04 a 54:25) – Como é que você avalia hoje, por exemplo, 

você disse que é um desafio, né?! Você queria fazer outras disciplinas? 

TT – 70. (54:25 a 56:11) – Nesse momento, não! E aí, por uma questão 

bem pessoal minha. Próximo semestre eu tenho disciplinas que têm muito 

desdobramento de carga horária prática. Minha turma de estágio, por 

exemplo, eles vão requisitar muito, o campo começa a gerar muitas 

questões, muitas problemáticas, e eu desejo investir mais nisso. Nesse 

formato, eu não desejo uma disciplina a distância. E no dia que eu fui no 

Núcleo deixar minhas provas eu disse isso: “Olhe, eu não desejo nesse 

momento, talvez no próximo ano, quando eu amadurecer mais um pouco, 

que eu compreenda essa forma de funcionamento, talvez eu me 

disponha”; “Professora, não diga isso não [...], é assim mesmo, você vai 

se adaptando”. E aí, eu não sei, assim... Eu não quero me adaptar por 

me adaptar... Eu quero vivenciar com desejo: “Aí, que legal, vou abrir 

minha disciplina a distância!”. Porque, às vezes, eu digo: “Mas mulher, 

vou ter que abrir minha disciplina a distância!”. Diferente de entrar 

numa sala presencial: “Agora eu vou pra minha aula...”. Por mais 

difícil que seja a turma, essa coisa de você olhar, de ver se o aluno tá 
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lendo, se não está, se está participando, se tá dormindo, se ele não viu a 

aula... eu ainda preciso disso! E aí, eu falo do meu fazer mesmo. Que a 

distância você não tem como medir, qualquer pessoa vai entrar no 

sistema e responder isso aí seu. Isso me incomoda, assim, não saber... 

Na verdade, a gente nunca sabe, mesmo no presencial a gente termina 

nossa disciplina e diz assim: “tem um momento de avaliar a disciplina... 

O que ficou dessa disciplina? Eles conseguiram compreender?”. Eu 

sempre avalio minhas disciplinas no final! E, às vezes, você percebe que 

uma turma avança mais, uma turma da mesma série, da mesma 

disciplina, do mesmo ano e aí você começa a identificar o perfil dos 

alunos... Mas a distância não sei, é diferente! Eu acho que se eu abrisse 

um fórum pra que eles falassem sobre a disciplina, eles não iam 

participar, porque, assim, se a disciplina já fechou, por que vai tá 

abrindo fórum? “Eu tô de férias!”. 

A atividade impedida do sujeito o fez questionar-se sobre seu papel naquela 

situação (rever primeiro sublinhado no enunciado TT – 68), sua impotência diante a 

situação atrofia seu poder de agir, ao passo que afirma “não visualizar muitas saídas” 

para condição do aluno e também do professor nesse formato de EAD. Quando 

questionado sobre a continuidade nas disciplinas a distância, aponta não mais querer 

essa atividade (sublinhados do enunciado TT – 70), menciona seu “não querer se 

adaptar por adaptar”. Nessa direção, seus desejos e anseios pessoais são considerados. 

Como não vê possibilidade de mudanças no âmbito impessoal, faz a sua própria 

mudança no âmbito pessoal, ao desistir da sua ação na EAD, um meio de ampliar seu 

poder de agir como gênero profissional docente. 

 



159 

 

4.2.4. As repercussões da atividade do professor da EAD sobre o gênero profissional 

docente 

Conforme aludido anteriormente, o gênero profissional marca o pertencimento a 

um grupo de trabalhadores, compõe tanto as atividades reconhecidas quanto aquelas 

proibidas em um meio profissional; orienta e evita “passos falsos” da ação; e é impresso 

no desenvolvimento da atividade (Clot, 2006, 2010b). O diálogo composto dos 

enunciados P – 68 ao PR – 77 iniciou-se com um questionamento cuja intenção era 

evitar “passos falsos” na ação. O sósia-pesquisador, como um “novato” no ofício, 

solicitou ao trabalhador a orientá-lo quanto as suas atividades no fórum virtual. 

P – 68. (19:38 a 19:48) – O que você não me orientaria fazer? Alda, por 

exemplo, quando você entrar no fórum, presta atenção que você não 

pode fazer isso. Eu sou uma pessoa novata na história. 

PR – 69. (19:48 a 20:49) – Ah...certo! É tem os alunos que postam 

control c control v, quando a gente coloca uma..., principalmente um 

fórum, e tem um determinado tema, que vai ser trabalhado durante a 

semana, e o aluno precisa dar a opinião dele sobre aquele tema, com 

base na leitura que ele fez. Então, o que é que acontece muito: o control 

c control v. Hoje, a internet está cheia de artigos como um todo, tudo de 

bom e de ruim, todos os assuntos. Então, talvez uma coisa que eu 

gostaria de fazer, era tentar disciplinar isso, ver uma forma de 

acompanhar, criar um instrumento que permitisse a gente saber que 

aquilo é um control c control v, e já ir desencorajando o aluno de fazer 

isso. 

P – 70. (20:50 a 20:56) – Esses instrumentos têm alguma coisa a ver com 

tecnologia de software, que já olhasse se aquilo é uma cópia? 
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PR – 71. (20:56 a 21:03) – Em algumas instituições tem, não aqui no 

Brasil, mas em instituições fora tem. 

P – 72. (21:04 a 21:07) – E se eu identificasse que era um control c 

control v, qual era a conduta que você me orientaria a tomar? 

PR – 73. (21:07 a 21:11) – Dizer diretamente ao aluno. 

P – 74. (21:11) – Em e-mail pessoal? 

PR – 75. (21:12 a 21:45) – É, em e-mail pessoal, comunicaria, assim, 

poderia... uma coisa assim, importantíssima, é que nenhuma postagem 

do aluno fique sem respostas, mesmo que você mande pro e-mail dele. 

Então, até pra não expô-lo, é que hoje, não só hoje, né? É questão ética, 

você não deve constranger a pessoa, aí, você deve colocar lá: “Fulano, 

encaminhei uma mensagem esclarecedora para o seu e-mail”. 

P – 76. (21:45 a 21:53) – Como é que você me orientaria em termos de 

estabelecer uma relação com eles, uma relação mais “Prezado aluno”, 

uma relação tentando mais se aproximar? 

PR – 77. (21:54 a 23:30) – Tentando se aproximar mais, não muito 

porque se não o aluno já não chama mais de professor, já é Francisca
11

 

pra cá, Francisca pra lá. E quando eu percebo isso, e que às vezes na 

pressa você responde “Francisca”, isso eu já observei, aí quando eu 

coloco “só Francisca”, então, quando eles vão se dirigir a mim, já não 

me chamam mais de professora, só me chamam pelo nome. E eu não sei 

se é fruto do que eu observo presencialmente que hoje o aluno se acha 

muito de igual pra igual com o professor. Não que o professor deva 

manter distância do aluno, mas assim, um pouco de respeito, eu acho 

                                                 
11

 Nome fictício. 
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que não deve ser uma coisa muito formal e nem muito informal, porque 

muito informal, isso eu digo porque, no início do curso, tinha uma tutora 

que era extremamente informal, aí eu comecei a perceber que o fórum 

dela estava virando assim um MSN da vida, então, estava ficando uma 

coisa deseducadora até! Então, eu comecei a perceber que essa maneira 

muito informal para lhe dar com o aluno não é boa, até como 

educadores, a gente deve manter uma certa distância. 

O diálogo transcorreu inicialmente com as orientações de como posicionar-se ao 

identificar que as postagens realizadas pelos alunos são cópias da internet, como deveria 

comunicar ao aluno, o que deveria dizer e como deveria tratá-lo. Nessas orientações 

surgem evidências do que não se deve deixar de fazer (rever enunciado PR – 75) e as 

regras não prescritas de como relacionar-se com o aluno, aspectos do real da atividade 

que são de extrema relevância para a análise clínica da atividade, como apontou Clot 

(1999, 2006) e Lhuilier (2011). No enunciado PR – 77, algumas evidências 

(sublinhadas) sobre o modo de agir no ofício docente ficam exemplificadas nas 

orientações do professor ao sósia-pesquisador, explicando como este deveria nomear o 

aluno e também expondo possíveis consequências de seu posicionamento. 

O sósia, ao questionar como deveria reportar-se ao aluno – se usaria um 

comportamento mais formal ou tentaria aproximar-se mais desse aluno – recebeu do 

professor “um modo de tratamento” que refletia características específicas do gênero 

docente. No enunciado PR – 77, mencionou que é importante, ao enviar uma mensagem 

para o aluno, assinar como “Professor Fulano”. Para esse trabalhador, tal atitude 

estabelecia uma relação de respeito entre professor-aluno, pois percebeu que em algum 

momento que assinou apenas como “Fulano” poderia abrir precedentes para o aluno não 

se colocar mais nessa relação de respeito de professor-aluno. 
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Interessante notar modos do agir docente em regras de tratamento não explícitas, 

mas que cotidianamente são usuais em seu contexto de trabalho, como o exemplo do 

uso do substantivo-adjetivo “professor” antes do seu próprio nome. Ao orientar que se 

adote um tratamento não muito formal, para não tornar a relação professor-aluno 

distante, e nem tão pouco informal, para não descaracterizá-la, o trabalhador indica o 

tom de agir específico desse meio profissional, de modo não prescrito, mas em regras 

implícitas do ofício, como destacado por Clot (2006, 2010b). 

É por meio da memória transpessoal que os coletivos de trabalho mantêm-se 

vinculados a uma história profissional. É no contexto transpessoal que as orientações 

genéricas da profissão estabelecem-se e perpetuam-se. Por meio dessas, os sujeitos 

trabalhadores sabem o que devem executar, sem necessariamente serem reapresentados 

à tarefa, ou até mesmo sem a necessidade de reencontrarem-se para apresentá-la. Trata-

se, como apontou Clot (2010b), de um instrumento coletivo da atividade individual. O 

diálogo com os enunciados TT – 103 ao TT – 107 ilustra uma situação que os docentes 

da EAD tendem a vivenciar. Tal situação foi relata pelos dois sujeitos entrevistados. 

TT – 103. (04:48 a 06:32) – [...] No início quando eu comecei a 

atividade como tutora, eu não compreendia isso nas respostas, depois 

você compreende. Quando você passa a primeira questão, e cinco – aí 

como é que pode? –, dez alunos com o mesmo raciocínio? Não que eles 

estejam distantes, assim, com palavras muito próximas assim, causa 

estranheza. Entende o que eu estou fazendo? 

P – 104. (06:32 a 06:38) – Como eu entenderia? Pela linguagem 

semelhante que eles usam? 
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TT – 105. (06:38 a 06:54) – A linguagem semelhante, e não só a 

linguagem, mas às vezes algumas palavras, não é só a construção da 

linguística não, o posicionamento desse próprio discurso. 

P – 106. (06:54 a 06:58) – É uma espécie de esvaziamento, de repetição? 

TT – 107. (06:58 a 07:38) – De repetição, porque, por mais que a gente 

traga uma mesma questão, o sujeito vai trazer algo que é original, algo 

que é do outro. Ou o que é seu dentro da construção de Educação em 

saúde. E aí, eu comecei a perceber que aquelas que estão mais fora do 

fórum são os que participam mesmo do fórum, que não entenderam 

alguma coisa do capítulo, ou achou uma coisa bem absurda. Então, 

assim, aí eu percebo que nem sempre o aluno vem e responde o fórum de 

cabeça, alguns vão responder, outros vão repetir o que os outros 

disseram. Inclusive, o fórum é muito bom, mas temos de monitorar com 

muito cuidado pra ser um critério avaliativo. [Em silêncio]. (07:38 a 

08:25). 

Ao relatar a participação do aluno no fórum, o professor indica como é preciso 

ficar atento às respostas do aluno, considerando o fórum como uma ferramenta-chave 

para avaliar o aluno na EAD. Apontou que, quando iniciou suas atividades na EAD, não 

entendia se as respostas eram do próprio aluno ou se ele fazia cópia dos colegas, por 

exemplo. Gradativamente, foi observando não só a repetição como indício, mas 

também, como mencionou no enunciado TT – 105, pelo próprio posicionamento que o 

aluno assumia ou não em seu discurso. 

Ambos os professores entrevistados relataram uma situação em que o professor 

precisava tomar para si as regras do ofício, ilustrando formas de exercer a docência 

naquele espaço de EAD. Os recortes dos enunciados do professor regente (enunciados P 
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– 70 ao PR – 77, nas páginas 159-161) e do tutor (enunciados TT – 103 ao TT – 107) 

expõem situações de trabalho semelhantes, em contextos de ação distintos, mas 

convergindo com formas de orientações genéricas que os impedem de se enganar 

naquela situação, como assim apontou Clot (2006, 2010b) ao remeter-se aos sistemas de 

regras genéricas do ofício. Apontaram, ainda, indícios de como identificar na EAD a 

validade da autoria de pensamento e reflexão postada pelo aluno em um fórum virtual. 

Talvez uma das atividades mais características que esse profissional é convocado a 

desempenhar na EAD, tendo, portanto, que desenvolver outras habilidades no ofício 

docente para contemplar tais especificidades. Atividades que gradativamente se 

estabelecem como genéricas e passam a renovar o gênero profissional docente. 

O gênero funciona como um instrumento de proteção ao trabalhador, que apela 

para o coletivo para respaldar suas ações (Clot, 1999, 2006, 2010b). As orientações são 

tanto para aquilo que se deve fazer, como para o que se deve deixar de fazer. As marcas 

de pertencimento ao gênero profissional são importantes para situar o trabalhador em 

seu cenário profissional. Quando sente dilacera-se o agir individual, o trabalhador torna-

se vulnerabilizado. No diálogo com os enunciados P – 41 ao TT – 50, o professor relata 

para o sósia atividades que deixa de realizar. 

P – 41. (35:03 a 35:13) – O que você não faz em termos de atividade de 

trabalho que você não faz porque não se apropria da técnica ou porque 

você não gosta – independente do motivo? 

TT – 42. (35:13 a 35:52) – O que eu deixo de realizar... Alda, nesse 

momento eu não consigo identificar, porque, assim... O que cabe ao 

docente, lançar os materiais, isso é uma coisa que eu faço pessoalmente 

[...]. Eu acho que uma coisa que eu deixo de realizar é estar mais 

presente virtualmente, entrando sempre. 
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P – 43. (35:52 a 36:00) – Você acha que desenvolve alguma atividade 

que você não deveria fazer, que não é do seu métier, do professor fazer 

isso.. Não é da sua função? 

TT – 44. (36:00 a 37:39) – Deixe eu pensar... Olhe só: o material 

didático não é da nossa responsabilidade. Sim, abertura dos fóruns, ter 

essa disponibilidade se o aluno deseja marcar um encontro com você, 

presencial. [...] Isso eu posso fazer, ninguém nunca procurou. A 

correção das avaliações não tem como você delegar a outro! Você não 

divide a disciplina com ninguém, você tem que fazer isso de fato! Eu 

acho que não... Eu acho que não... No início, eles [alunos] queriam, por 

exemplo, sempre o professor estivesse lá no Núcleo, você fez a sua prova, 

você tem que entregar em mãos, e foi uma coisa que a gente bateu muito, 

“Isso é um absurdo! A gente pode mandar pelo e-mail! Não faz sentido a 

gente estar se deslocando...”. Era meio incoerente... A disciplina é a 

distância, todos os recursos a distância, e você tinha que ir lá deixar sua 

prova. Se você poderia fazer a distância, do seu próprio Núcleo. Que eu 

conseguiria identificar agora, não... Talvez se eu tivesse mais tempo com 

outras disciplinas, eu poderia identificar. Esse aspecto eu poderia fazer. 

Alguns professores se recusaram a aplicar prova! Disseram que não iam 

aplicar no sábado, mas como a gente tem uma carga horária, e essa 

carga horária não é destinada por dias de semana, não é dita que é de 

segunda à sexta, a gente tem uma carga horária com essa disciplina. No 

meu caso, eu não recusei, eu fui aplicar minha prova, porque eu acho 

que é de minha responsabilidade. 
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P – 45. (37:39 a 37:45) – Você achava que aquilo tava dentro da sua 

carga horária de trabalho? 

TT – 46. (37:45 a 38:10) – Tava, tava! Meu termômetro é sempre minha 

disciplina presencial, eu não faço na presencial, eu não vou pedir que 

alguém aplique minha prova só porque é a distância! Até porque eu 

tenho um desejo de saber quem são esses alunos, porque é muito pouco 

tempo que você tem com eles, presencial. Então, assim, eu fiz questão, 

mas alguns professores ficaram resistentes, disseram que não iam. 

Inclusive, em um dia que eu tava aplicando minha prova, eu vi alguns 

profissionais do Núcleo aplicando a prova de outros professores. 

P – 47. (38:10 a 38:15) – Quer dizer... Eles não foram aplicar prova 

naquele dia? 

TT – 48. (38:15 a 38:27) – Não, mas isso também não foi dito 

institucionalmente aos professores, mas eu percebi que aquela pessoa 

não era o professor da disciplina, entende? Mas é uma coisa que fica pra 

instituição. 

P – 49. (38:27 a 38:35) – Você fala muito na prática presencial e na 

prática a distância, né?! 

TT – 50. (38:35 a 40:35) – É porque assim, eu tenho pouco tempo de 

docência, então... São o que... 2009, 2010, 2011, então são três anos, 

com recesso aí da maternidade. Tudo que eu sei da docência, do meu 

fazer de professor, eu aprendi presencialmente. Só que eu também já fui 

aluna a distância, uma pós que eu fiz. E eu tinha muito incômodos com a 

pós a distância, interessante! Eu estava em outro lugar e eu tinha muitas 

questões, porque eu tava no lugar de aluno. [...]. Mas eu sempre me 
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baseio; é como se meu grande chão fosse o presencial. A distância eu 

estou apreendendo a fazer. Porque eu acho que a nossa geração, os 

antigos docentes nem se falam!... Dessa história a distância... Isso vai 

chegar como a possibilidade real. Já é, né?! De atuação. Vai vir como 

um desafio, não pra nossa instituição. Eles têm um projeto institucional 

de ter professores exclusivos pro ensino a distância. Ser tutores 

exclusivos do Núcleo, que eu acho que às vezes seria melhor, porque 

você fica a distância e você fica presencial, e, às vezes, são atividades 

que você precisa de tempo, de ficar lá sentada na frente do computador, 

e aí a gente faz a mesma coisa que o aluno faz, a gente fica com uma 

brecha de tempo. A gente faz a mesma repetição que eles fazem. A não 

ser alguns professores que têm uma carga horária bem menor, que não é 

o meu caso. Então, assim, como a minha carga horária é bem cheia, eu 

tenho que cumprir. Se eu acumular na semana, minha disciplina desanda 

virtualmente. 

Inicialmente, o sujeito sente dificuldades em relatar o que deixa de fazer, mas 

acaba mencionando, no enunciado TT – 42, que podia acessar mais vezes a turma 

virtual. O sósia continua o diálogo questionando o trabalhador sobre as possíveis 

atividades que faz, mas considera que não deveria fazer. O professor, no enunciado TT 

– 44, faz uma espécie de check-list de suas atividades no ensino a distância. Nesse 

relato, cita algumas incoerências do prescrito, e também sinaliza uma situação 

(sublinhada) com o coletivo de trabalho cujo discernimento de ação não era consensual 

entre parceiros, tampouco respaldado pelas próprias diretrizes institucionais. 

Nesse exemplo, em que o coletivo de trabalho não tinha uma decisão 

convergente sobre a atitude a ser assumida pelos profissionais – e também não foi 
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possível perceber a existência de um espaço de diálogo com os demais parceiros para 

debate da situação –, a orientação genérica do presencial sobressaiu. O trabalhador 

precisava posicionar-se, mas como não encontrou norte para respaldar sua ação nos 

parceiros de trabalho da EAD, retornou à modalidade presencial como seu grande 

“chão” (sublinhado em TT – 46). O tutor, nesse caso novato na EAD, para evitar passos 

falsos na ação, remeteu-se às orientações genéricas do presencial para justificá-la. 

Sentiu-se seguro para tomá-las como referência, por ser na modalidade presencial em 

que sua história docente se iniciou e trocas profissionais já ocorreram de modo 

suficiente para que fossem estabelecidas regras tanto do campo do prescrito-explícito, 

quanto do implícito – quando, então, a memória transpessoal é forte influenciadora, 

como indica os estudos sobre gênero profissional (Clot, 1999, 2006, 2010b). 

O professor, mesmo diante da situação em que o coletivo não compartilhava de 

um posicionamento, apontou uma alternativa de gestão da atividade como sendo já 

cogitada institucionalmente, e também como meio de dirimir possíveis contradições no 

processo de trabalho. No enunciado TT – 50, ao citar a proposição de ter professores 

exclusivos da EAD, o trabalhador a coloca como uma alternativa para a contradição da 

ação docente de acessar a turma virtual como “uma obrigação” secundária, tendo, desse 

modo, a mesma atitude que o aluno teria diante das atividades da EAD. 

Quando o trabalhador não se sente amparado, seja pelas regras do prescrito 

(impessoal), tampouco pelas orientações genéricas da profissão (transpessoal), há um 

sentimento de impotência diante da atividade. Quando as regras explícitas ou implícitas 

ficam difusas para o trabalhador, seus suportes e respaldos para ação ficam fragilizados. 

É como se uma “venda” fosse posta e o trabalhador tivesse que tatear meios de 

sustentação no ambiente profissional. No discurso TT – 152, quando o professor 

necessitou de uma concessão institucional, e a política do prescrito ainda não se 
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mostrava uniforme, o modo como conduziu a ação produziu no trabalhador um 

sentimento de “desrespeito”, como afirmou o sujeito, e o fez sentir-se não valorizado. 

TT – 152. (56:06 a 58:24) – Eu depois paguei caro pela minha língua, eu 

disse ao Núcleo: “Não, pode deixar que eu aplico as minhas provas”; 

porque eu tinha desejo de conhecer a todos. No sábado, eu percebia que 

nem todos os tutores estavam e não era porque eles tinham outra 

atividade acadêmica, alguns não se disponibilizavam: “Eu não vou 

aplicar prova!”; “Eu, isso não é da minha atividade!”. Eu compreendo e 

acho que é responsabilidade do professor, não tem nenhum problema, 

você vai aplicar a sua prova. Houve um momento que eu apliquei todas, 

mas houve um momento que eu ia viajar. Aí, eu fiz uma solicitação ao 

Núcleo falando mesmo, se eu poderia modificar a data da minha prova, 

já que eu ia viajar, ou se na impossibilidade de modificar a minha data 

se alguém poderia ir. Quando veio o retorno, assim, foi muito 

desrespeitoso! Porque eu não sei se a palavra é essa, mas que eu me 

senti, eu estava apenas pedindo algo que não existe nenhum problema 

pra dizer, “Olhe, nesse momento eu não posso”. E aí eles disseram que 

eu tinha que mandar o e-mail pra reitora. Pra modificar a data da minha 

prova, da minha disciplina. “Mas, como assim, incomodar Fulana com 

um e-mail?”; “Não, a gente não resolve isso!”. Aí, nesse momento eu 

entendi que não existe uma política, uma política para todos. Para mim, 

tinha que ser daquele jeito. Eu mandei um e-mail pra ela, e mandou um 

despacho dizendo que o Núcleo poderia... E eu disse: “Olhe, se não 

puder, eu posso mandar outro professor aplicar a minha prova”. Um 

professor da casa, um tutor, digamos, aplicaria 30 minutos depois da 
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sua; e ele disse que não, que isso jamais poderia acontecer. Eu pergunto 

até hoje qual o sentido dessa rigidez. Fiquei muito chateada! Porque o 

tutor, ele é muito cobrado por tudo que você pode imaginar, mas ele não 

é amparado. Porque na hora que o tutor diz eu não posso... Não existe 

alternativa do não poder, e isso pra mim foi muito ruim! [Em silêncio] 

(58:24 a 01:04:25). 

A sensação de cobrança e desamparo do prescrito, bem como dos parceiros de 

trabalho, já que não existia um espaço de diálogo para troca com coletivo da EAD, 

atrofia o poder de agir do trabalhador, que fragilizado e sem suporte do coletivo não se 

empodera como agente de manutenção e até revitalização do seu gênero profissional. 

Nesse ponto, é válido recordar a importância do gênero como uma fonte de história 

compartilhada entre os trabalhadores, que, estabilizada, representa um meio de proteção 

ao trabalhador (Lima, 2007). 

No campo das atividades possíveis e impossíveis, o gênero fornece os meios de 

começar e terminar uma atividade, sendo um instrumento individual da ação coletiva. O 

professor, ao orientar o sósia sobre como se comportar em um fórum de discussão 

(questão debate), indicou detalhes de como deve ser sua ação, evitando que esse possa 

tomar atitudes que desconfigure a ação do professor nesse cenário (P – 172 ao PR – 

175). 

P – 172. (51:20 a 51:49) – Amanhã eu vou abrir seu fórum [...].Aí, eu 

posso comentar sobre o que as pessoas estão falando, o que você me 

orientaria a não fazer? Diga: “Alda, quando você chegar e abrir o 

fórum, quando você acessar o moodle, não faça isso! Fazer isso 

desconfigura as atividades do professor”. O que é que você não me 

orientaria a não fazer? Como uma novata dentro do... 
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PR – 173. (51:50 a 52:30) – Bom, geralmente, quando a gente coloca 

uma questão pra debate, quando o primeiro aluno faz a sua postagem, 

você já não deve dar todos os esclarecimentos da resposta, porque isso 

vai esvaziar um pouco do que os outros teriam que falar. Então, a gente 

tem que ter cuidado pra ir soltando as coisas gradativamente – não sei 

se você entendeu o que eu quis dizer. 

P – 174. (52:31 a 52:42) – Entendi. Eu não posso dar uma amplitude 

geral das coisas, pois vai ter outras respostas, e aí as pessoas não vão 

ter oportunidade de pensar sobre isso, não é? 

PR – 175. (52:42 a 54:04) – Pronto! Você falou tudo! É tanto que nós 

tivemos um professor que, embora fosse a primeira vez, foi a primeira 

vez que ele participou como um professor, mas como ele lida com a 

tecnologia da informação, é os fóruns de M. V., assim, bombava! Eu 

nunca vi uma coisa maravilhosa como aquela. Porque ele começou a 

perceber isso. Ele disse: “Se eu for responder a essa pessoa, o que é que 

os outros vão responder?”. Aí, ele começava a colocar um novo 

questionamento, abria um novo tópico com um novo questionamento. Aí, 

isso aí ia gerando até perguntas, gerando abertura pra outras pessoas 

participarem, sem repetir a mesma resposta. “Como já disse 

fulaninho...”; “Como já disse fulano”, sabe? Então, saia soltando em 

doses homeopáticas – usando aquele jargão bem antigo. Você não 

colocar logo tudo. À medida que as coisas vão acontecendo, você vai 

soltando novos questionamentos e vai despertando outras pessoas a 

falarem coisas novas ou aquelas pessoas que já responderam, e também 

pensando em coisas novas. 
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O sujeito-trabalhador evocou exemplos de uma situação que, apesar de não ser 

considerada uma orientação prescrita, gostaria de transmiti-la para que pudesse ser 

mantida e quem sabe até renovada. Pode-se apontar que a situação descrita não é 

exclusiva da EAD. O professor em sala de aula convencional poderia ter a mesma 

atitude ao convocar o aluno a pensar sobre uma temática por meio de outros 

questionamentos. No entanto, é fundamental ressaltar que tal ação pode ser reflexo da 

própria concepção de ensino-aprendizagem do professor, que, articulado com NTIC’s, 

adaptou o formato de transmissão de conteúdo para o modelo de EAD – que exige do 

aluno proatividade na busca do conhecimento, e habilidade do professor para estimulá-

lo a essa nova postura, conforme verificado por alguns estudiosos da EAD (Belloni, 

2001; Lapa & Pretto, 2010; Peters, 2004, 2006). 

Quando o trabalhador possui um bom domínio do ofício profissional, há uma 

tendência a dinamizar e até criar formas de um fazer individual que possam começar a 

compor o rol de ações genéricas de uma determinada categoria. Com a necessidade de 

desenvolver algumas competências profissionais para o cenário da EAD, o professor se 

vê diante de um cenário de trabalho, com ferramentas e instrumentais distintos do 

modelo presencial. No entanto, as memórias do seu ofício docente transpõem, muitas 

vezes, o enquadramento “presencial ou a distância”, como por exemplo, recuperando as 

concepções de ensino-aprendizagem, as relações com os destinatários da atividade, as 

interlocuções com a categoria profissional, dentre outros aspectos que dimensionam as 

configurações do ofício docente. 

É comum que cada modalidade de ensino tenha suas especificidades, e que ações 

distintas sejam elaboradas para cada espaço. Mas, há algo de comum entre os 

profissionais, que os fazem ocupar a mesma categoria profissional, que os ligam como 

professores. É nesse binômio entre ações que os diferenciam e aquelas que os 
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aproximam que faz a história do coletivo tornar-se presente. No exemplo do enunciado 

PR – 175, o docente relatou a situação de um professor que, mesmo em sua primeira 

experiência com EAD, desenvolveu um formato de trabalho no fórum virtual que se 

mostra eficiente ao ponto de ser recomendado para os demais parceiros de trabalho. 

Assim, ao mesmo tempo em que o trabalhador desenvolveu um modo próprio de gerir a 

atividade, ele não é exclusivo dele, à medida que se norteia e é respaldado pelo coletivo 

de trabalho. 

Desse modo, alude-se aos conceitos de estilização e ventriloquismo, de Bakthine 

(1984). Ambos oscilam como elementos de dinamização da memória transpessoal, e, 

por conseguinte, do gênero profissional. A estilização – como elemento de revitalização 

do gênero – faz o professor, por exemplo, criar formas de diferenciar-se em seu meio 

profissional, uma marca individual de uma história que é também coletiva. Ao mesmo 

tempo, esse professor que pode estar produzindo movimentos de estilização para o 

cenário da EAD como forma de manter e ou revitalizar o gênero, também pode atuar 

como ventríloquo – quando repete, por exemplo, condutas formadas no modelo 

presencial, mas que fazem parte do ofício docente independentes de onde estiverem. 

A reprodução de ações do presencial, em muitos casos, é recorrente nas ações do 

docente em EAD, como apontou Lapa e Pretto (2010). No diálogo (P – 14 ao TT – 17), 

há migração do fazer docente de uma modalidade para outra, para um dos profissionais, 

ao mesmo tempo em que lhe dava suporte, enquanto uma orientação genérica da 

atividade também lhe produzia movimentos de contradições, já que era impossível 

transpor os preceitos de aplicabilidade de uma modalidade de ensino para outra. Assim, 

não apenas por esse aspecto, algumas atividades dos sujeitos ficam impedidas de 

concretizar-se, ou melhor, são abandonadas. 
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P – 14. (9:29 a 9:51) – Como é que você avalia hoje, o que você faz da 

atividade que acha que está dentro do seu dever fazer, e o que você faz 

que não está dentro de seu métier de atividades de tutor? 

TT – 15. (9:51 a 10:42) – Olha só, acho que é de responsabilidade do 

professor, sim, organizar material didático, como na presencial. Você 

estrutura seu capítulos, você pode preparar aula em cima do capítulo, 

mas o material já é tão didático, que é completamente desnecessário 

preparar uma aula para aquele material. O material é feito em uma 

linguagem simples, dialogando com o aluno o tempo todo, eu nunca 

preparo a aula, o que faço, peço que façam a leitura e que articulem as 

principais ideias discutidas [...]. 

P – 16. (10:42 a 10:50) – Então, se eu fosse dar uma aula para ele, a 

orientação seria que eles fizessem a leitura? 

TT – 17. (10:50 a 12:58) – Você posta seu material por capítulo, pede 

para fazer a leitura e você abre o fórum. O fórum é um espaço de 

dialogar com eles. Como ele compreendeu, quais são as dúvidas, e ainda 

existe a possibilidade de, mesmo com o fórum, digamos, que não 

compreendeu nada, ele pode ligar pro Núcleo e marcar um momento 

individual com o professor, ou um grupo de alunos. Mesmo sendo a 

distância, existe a possibilidade de ter esses encontros presenciais. A 

gente já teve a primeira unidade, me pergunte quantos alunos marcaram. 

Então, às vezes, a sensação que tenho é que eles burlam esse sistema. 

Alguns de fato investem, participam dos fóruns, mas outros pedem para 

os amigos responder, entende?! Quando aplica uma avaliação, você 

deixa um tópico, a gente chegou no quarto capítulo, uma avaliação, que 
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baseada em toda estrutura do livro; como ele não entende a avaliação? 

Então, é mais ou menos isso. O fórum, esse espaço de discussão, e aí 

você sempre vai lançar uma atividade para ele em cima do próprio livro-

texto. Essas atividades eu já fujo de estrutura do questionário, que é 

mais objetivo do que estão lendo. Nas atividades, eu peço uma pesquisa, 

que eles dialoguem com os vizinhos sobre serviços de saúde, na 

perspectiva de ter mais movimento, que é o que a gente faz em sala de 

aula. Como você chega pro aluno, por exemplo, e diz: “Você, no bairro 

em que mora, como compreende que a educação em saúde ocorre na sua 

comunidade?”. É mais fácil! As minhas atividades a distância, eu peço 

pesquisas, na possibilidade de entreter ele em outra forma de produção, 

de leitura, principalmente para aqueles que não têm esse acesso virtual o 

tempo todo. Eu tenho que pensar outras formas de incluir, de convocar 

ele para disciplina. Porque incluídos no sistema eles já estão, não 

significa que estão incluídos na EAD, eles estão matriculados! 

A influência do modelo presencial mostrou-se expressiva. No entanto, não há 

garantias de ser um orientador funcional para EAD. Autores que dedicam seus estudos a 

EAD (Belloni, 2001; Lapa & Pretto, 2010; Peters, 2004, 2006), apontam que não se 

pode tratá-la com as mesmas concepções do presencial. Alves e Nova (2002) assinalam 

a necessidade de repensar o papel do professor e do aluno nesse cenário, que formados 

para educação presencial não são preparados para esse formato de educação. 

No enunciado TT – 15, quando o professor mencionou “nunca preparar aula” na 

EAD, remeteu-se a uma atividade característica do presencial, na qual o profissional 

geralmente prepara suas aulas. Ele percebeu a necessidade de não realizá-la na EAD. 

Nesses movimentos, às vezes contraditórios, de transpor ações de um modelo para o 
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outro, o docente vai se apropriando de suas atividades. De um modo geral, o fazer 

docente se caracteriza pelo aprender a “fazer” quando o indivíduo encontra-se 

exercendo a profissão, e, às vezes, são nas “tentativas” que “certos jeitos” de fazer são 

criados e lapidados. 

Em relação ao aluno da EAD, a mesma transposição é presente. O aluno 

socializou-se com o ambiente presencial durante todo seu processo de formação 

educacional. Ao ingressar no ensino superior, em uma modalidade de ensino até então 

não experienciada, ele precisa também compreender seu papel. No exemplo do 

enunciado TT – 17, o professor cita a necessidade de incluir os alunos além do sistema, 

isto é, de sentirem-se dentro da EAD. Nesse sentido, a instituição de ensino precisa 

apreender as necessidades embutidas no modelo a distância e preparar tanto aluno 

quanto professor para essa mudança. 

O professor em meio a essas mudanças da EAD aprende a lidar com esses 

eventos no momento em que esses estão ocorrendo. Semelhante aconteceu na 

presencial, notadamente na educação superior, quando os docentes, em muitos casos, 

não tiveram uma preparação pedagógica para exercer a docência. Aprendem o ofício 

empiricamente, nas tentativas de “erros e acertos” da atividade, sendo o gênero 

profissional impresso tanto no sucesso, quanto no insucesso da atividade de trabalho, 

conforme apontou Clot (2006, 2010b). 

O gênero profissional é dinâmico e revitaliza-se por meio do estilo que cada 

trabalhador coloca na atividade. O estilo, como apontou Clot (2010b), encontra-se na 

interposição da ação individual e da história coletiva, produz revitalizações no gênero, 

mas nunca com intenção de produzir degenerescência. O estilo também concede 

plasticidade ao gênero, que acontece geralmente quando o profissional tem um bom 

domínio do métier-ofício. No exemplo (P – 176 ao PR – 177), o professor, com um bom 
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domínio das atividades de EAD, apontou como orientação uma forma de ação que 

desenvolveu ao longo de tempo de docente a distância. 

P – 176. (54:05 a 54:30) – Como você exerce função de coordenadora 

hoje, você está na EAD desde 2006, não é? Tem alguma coisa que você 

acha que desenvolveu diferente, diferente não no sentido de mais 

importante, e sim foi uma coisa que você foi gradativamente 

desenvolvendo em termos de habilidade e hoje você indica para os 

professores? – Oh! Faça desse jeito, porque depois de tantos anos eu 

tendo feito isso acho que é melhor dessa forma. 

PR – 177. (54:31 a 56:17) – Uma delas é essa questão dos fóruns: abrir 

os fóruns de uma maneira atrativa. Porque, às vezes, eu observo que 

alguns professores, alguns monitores, aí coloca lá: “Pessoal, as dúvidas 

sobre o conteúdo da semana poste aqui!”. Pode esperar que a 

participação vai ser a mínima, porque fica assim, uma coisa assim, solta, 

vaga. É diferente de você começar o fórum fazendo um rápido contexto 

e, assim, como que já começando a perguntar alguma coisa. Aí, o 

pessoal se interessa, e ao invés de dizer “vocês têm dúvida?”. Alguns 

alunos copiam e colam de um fórum pra outro. Uma coisa é você dizer 

“Poste aqui as dúvidas da semana”, e outra coisa é você dizer: “O autor 

no livro tal, na página tal, comentou, e o que é que você...”. Certo, então 

uma forma criativa de usar o fórum, criativa, instigadora e até sugerindo 

a medida que um aluno vai postando uma atividade, você ir até 

indicando um filme pra ele assistir, indicando um livro pra ele ler, e ele 

vendo isso aí ele vai... uma coisa puxando a outra. Não existe uma 

fórmula, eu já cheguei a essa conclusão, assim fazer o manual pra isso. 
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No exemplo aludido (P – 176 ao PR – 177), o professor com o bom domínio do 

métier-ofício possui o potencial de desenvolver criações estilísticas que contribuem para 

renovação do gênero profissional. O professor regente, ao destacar a ação de criação de 

fóruns atrativos como uma orientação a ser seguida na EAD, finalizou dizendo que 

chegou a conclusão da importância de fazer um manual sobre as orientações do que 

fazer e do que não fazer para manter o fórum de participação atrativo. Desse modo, 

legitima a importância do prescrito para uma profissão, principalmente no que se refere 

às orientações da tarefa. 

A atividade do professor na EAD, ao mesmo tempo em que convocou o docente 

a desenvolver novas habilidades em termos de competência técnica, por exemplo, o 

levou a uma ressignificação de um espaço em que são atores do processo de ensino-

aprendizagem (papéis); também a forma como cada profissional concebe seu papel nas 

modalidades de educação impactam significativamente sua forma de atuação. O 

exemplo (enunciados P – 163 ao TT – 166) representa um recorte da IaS no qual o 

professor relata seu sentimento em relação a sua atuação nos diferentes modalidades de 

ensino. 

P – 163. (09:00 a 09:17) – Em termos de papéis, se você fosse fazer uma 

análise ou talvez até uma comparação, que diferença pode ter no papel 

do professor no presencial, quanto ao papel do tutor na EAD, e do 

mesmo jeito o do aluno, que papel é esse? 

TT – 164. (09:17 a 10:05) – Uma questão muito boa! No ensino 

presencial, eu me sinto relevante. Que aquele docente ele tem relevância, 

a discussão que ele traz é importante, ou não que não seja importante, 

pelo menos o aluno. Por exemplo, psicanálise, a gente vem com uma 
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discussão diferente da teórica: “Maria
12

, isso não faz sentido pra mim!” 

– dizem os alunos. E, assim, não significa ele concordar, mas ele traz 

novas questões, ele traz outras perspectivas teóricas, existe um encontro, 

existe um incômodo, nesse sentido o fato da gente estar ali... No outro, 

eu não sinto o encontro. Por isso eu me desencontrei dessa modalidade. 

Porque não tem, não tem isso! 

P – 165. (10:05 a 10:40) – Pensando nisso, tem coisas que a gente... Seja 

do sentido positivo ou do sentido negativo, os afetos mobilizam ações. 

Então, pensando em termos dessas ações, o que é que você acha com 

esse afeto com a EAD? O que é quê você gostaria de fazer e não fazia, 

ou você deixou de fazer por falta desse afeto que você tinha por essa 

forma...? 

TT – 166. (10:40 a 12:22) – O ensino a distância, ele vem como uma 

nova possibilidade, mas, ao mesmo tempo, ele é restrito. Digamos, você 

tem um aluno que tem um grande déficit cognitivo – eu não tive, mas 

digamos que tivesse. Que suporte ajudaria esse aluno? Não sei! Se ele 

tiver no presencial, ele vai me incomodar, vai me inquietar, de dizer eu 

não acompanho, eu não consigo ler seus textos, eu não... O fato de ele 

estar lá mobiliza a gente a pensar a didática, a metodologia, a 

organização de nossos textos, como a gente vai estruturar nossas 

discussões. No a distância, talvez tenha várias questões de não ter o 

retorno do aluno, se estiver bom ou se está ruim, a gente tem um retorno 

sim, quando acontece algum problema operacional. Aí, chove os e-mails, 

mas eu não os escuto dando sugestão. Eu acho que é ainda muito rígido, 

                                                 
12

 Nome fictício. 
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eu acho que esse negócio de formatar na instituição criou muitas 

amarras. A gente não tem autonomia, a gente vai cumprir o que está lá 

naquele pacotinho e pronto! Se a gente não tem autonomia, como é que a 

gente vai pedir – interessante! – a autonomia do aluno? A disciplina tá 

lá, a autonomia que eu trago é diferente, que ele seja responsável, que 

ele busque, que ele corra atrás, que ele estude. É mais ou menos isso, 

não sei se eu conseguiria dar conta! 

Interessante perceber no enunciado TT – 164 o professor relatando que na EAD 

não sentia “um encontro” na relação professor-aluno, enquanto na modalidade 

presencial sentia-se relevante como docente. Como se naquela função, metaforicamente, 

o gênero docente “não entrasse” no trabalhador. Teixeira e Barros (2009) definem que é 

por meio do acesso ao gênero que o trabalhador desenvolve sua competência 

profissional, seu estilo, tornando possível a realização da atividade. Nesse exemplo, é 

como se o professor estivesse “recolhido” apenas em suportes do modelo presencial, e, 

na EAD, nesse caso, não conseguia desenvolver suas competências profissionais como 

professor. 

No decorrer do diálogo, exploram-se os sentimentos evocados na atividade desse 

profissional na EAD. No enunciado TT – 166, o trabalhador relatou seu processo de 

autonomia em relação à atividade de trabalho, o que para o docente repercute 

significativamente em sua ação. Ele questiona, por exemplo, como se pode convocar o 

aluno a assumir um papel de autonomia, se na própria atividade docente isso não é 

legitimado. Durante a técnica, o trabalhador deu indícios de que tomou consciência da 

contradição inerente ao seu processo de trabalho. Essa forma de conceber o processo de 

trabalho faz com que a amplitude do seu raio de ação seja cada vez menor e, até mesmo, 

difusa, por não saber como proceder. 
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Quando o trabalhador se vê diante de um cenário de mudança nos processos de 

trabalho, é importante que as marcas do seu pertencimento como gênero profissional 

sejam mantidas e reconhecidas, para que o profissional tenha norte por onde caminhar, 

sabendo o que pode e também o que não pode fazer. Nessa ampliação das atividades do 

docente para EAD, o professor enfrenta desafios comuns a todo processo de 

reestruturação. No entanto, para apontá-la como um fenômeno de fragilidade, renovação 

ou até migração para o gênero profissional, seria necessário usar de outras ferramentas 

metodológicas que dessem um suporte mais fidedigno a tais assertivas. 

O que se pode afirmar é que em termos de sentidos atribuídos à atividade de 

trabalho, cada profissional vivencia essa atividade a partir das relações que estabelece 

com ele mesmo, com os destinatários da atividade, e com a própria atividade de 

trabalho. Neste estudo, puderam-se perceber formas distintas de os trabalhadores 

relacionarem-se com a atividade de trabalho. Os entrevistados apontaram processos de 

trabalho distintos, com modelos de EAD e funções de trabalho que divergiam quanto à 

formatação e operacionalização. Com tarefas de trabalho até semelhantes, mas com real 

da atividade distinto em muitos momentos. Essas características produziram impactos 

diferentes para os sujeitos trabalhadores. No exemplo (P – 136 ao PR – 143), o 

professor explicou ao sósia as percepções atribuídas à docência após a experiência da 

EAD. 

P – 136. (40:45 a 41:04) – Como você avalia hoje essa mudança de 

trabalho? O professor, ele vinha de uma educação presencial, e ele 

agora tem a possibilidade de se inserir na educação a distância. Você foi 

uma pessoa que passou por isso, hoje você está em sala de aula? Como é 

que você avalia essa... 
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PR – 137. (41:04 a 42:06) – Tem horas que eu estou na sala de aula, aí 

eu digo: “Ai, Jesus! Hoje eu não precisava estar aqui! Não precisava 

esses alunos se deslocar de casa, vir pra cá pra fazer determinadas 

atividades”. Eles poderiam fazer a discussão de um caso. Eu acho mais 

produtivo fazer as atividades on-line, você colocar, e cada um fazer a 

sua postagem. Você expor um conteúdo, não! Passar parte eu acho 

importante, mas algumas atividades que são feitas presencialmente, 

estamos perdendo tempo! E tem pessoas que estão aqui, que não estão 

participando. Estão aqui sentados, olhando seu notebook, olhando seu 

celular, não estão nem aí, e eu aqui perdendo tempo também! Então, eu 

acho que a gente pode caminhar para um ensino semipresencial. 

P – 138. (42:06 a 42:14) – Como é que você avalia a sua inserção hoje 

na EAD?E que impactos ela produz no seu presencial? Ou vice e versa 

também. 

PR – 139. (42:15 a 42:34) – Ah, eu, assim, evolui imensamente no 

presencial. É tanto que eu uso intensamente o sistema de informação de 

universidade, em função da minha experiência com a EAD. 

P – 140. (42:32 a 42:33) – Antes você não usava? 

PR – 141. (42:32 a 42:33) – Antes eu não usava tanto. 

P – 142. (42:34 a 42:37) – Nem achava importante? 

PR – 143. (42:38 a 43:09) – Não ligava muito. Por exemplo, hoje, antes 

de começar uma disciplina, eu coloco lá no sistema de informação de 

universidade, um fórum de apresentação, já me apresento, já peço pra 

todo mundo se apresentar, pra contar alguma coisa, se conhece alguma 

coisa da disciplina e tal. Então, quando eu chego pra conversar com a 
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turma, eu já conheço um pouco. E eles se surpreendem com isso, os 

alunos que não estão acostumados! 

Na fala do docente, ficam evidentes as contribuições que a inserção de 

ferramentas tecnológicas oferece ao processo de trabalho docente. O professor citou 

contribuições que a EAD produziu no fazer presencial (enunciado PR – 137), ao 

mencionar que o ensino poderia até caminhar para uma modalidade semipresencial, 

dando exemplos de como a interação virtual poderia contribuir para o processo de 

ensino-aprendizagem. Também apontou, no enunciado PR – 143, como a EAD 

produziu outra forma de interação no ambiente presencial. 

A EAD tanto é impactada pelo modelo presencial, como pode produzir 

interferências nesse – ainda não tão acentuadas devido à recentidade da modalidade, se 

comparada à presencial. No exemplo anterior (P – 136 ao PR – 143), o trabalhador que 

tem um bom domínio do prescrito consegue visualizar atividades, hoje feitas no modelo 

presencial, que poderiam ser realizadas virtualmente (enunciado PR – 137). Já no 

enunciado PR – 143, o professor colocou ações que desenvolveu na presencial, por 

influência de sua atuação na EAD. 

Interessante perceber que um dos exemplos mencionados pelo trabalhador, 

indica como usar o ambiente virtual para aproximar os alunos no presencial. O professor 

cita que essa conduta de usar o ambiente virtual, antes mesmo do primeiro contato 

presencial com o aluno, produz “surpresa” para o estudante (enunciado PR – 143). 

Nessa situação, alude-se a Peters (2004) quando se refere a EAD como um modelo de 

educação que se diferencia não somente por utilizar um ambiente virtual, mas pela 

própria concepção de ensino-aprendizagem, em que o aluno assume um espaço maior 

de autonomia e responsabilidade. 
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Nesse espaço em que os diálogos entre EAD e educação presencial estão em 

constante interação, é importante discutir os modelos de EAD existentes em cada IES, 

analisando aspectos convergentes e divergentes nas duas modalidades. Os professores 

que já vivenciaram em algum momento ambas as modalidades de educação precisam 

pensar caminhos de encontro e também de distinção de cada atividade. Exercendo a 

docência, o professor percebe que as atividades de concepção e execução são diferentes 

em cada modalidade. Portanto, é importante criar espaços para debater a mudança na 

cultura de ensino-aprendizagem (Peters, 2004, 2006). 

A EAD, ao contemplar modelos distintos, retrata os padrões de qualidade da 

educação e das relações de trabalho do professor na educação superior. Portanto, não 

seria a EAD uma vilã em termos de modalidade de educação; são as concepções de 

ensino que indicam o modelo adotado pelas IES. Fato comum não só na EAD, mas 

também na modalidade presencial. A massificação e a instrumentalização, por exemplo, 

são características da educação presentes nas diferentes modalidades de ensino. 

As transformações que a EAD convoca impactam tanto no papel do aluno 

quanto do professor. Durante o processo de desenvolvimento da análise da atividade de 

trabalho do professor, um aspecto de extrema importância no emprego da IaS refere-se, 

notadamente, à utilização do espaço clínico da técnica. Em uma das entrevistas, ficou 

evidente a demanda do trabalhador para essa atividade reflexiva, fazendo jus ao uso do 

espaço como uma demanda do sujeito-trabalhador e não como uma comanda da “alta 

gestão”. 

Na concepção de Lhuilier (2011), a análise da atividade de trabalho é uma 

demanda, quando os sujeitos-participantes são atores (coagentes) na elaboração dos 

dados (não “dados”, e sim “criados”). Assim, as evidências de elaboração clínica se 
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apresentam quando um dos trabalhadores relata explicitamente mudanças em seus 

sentimentos no momento de confrontação da técnica (P – 183 ao TT – 188). 

P – 183. (46:40 a 46:51) – Tem uma última questão que eu quero fazer 

com você: depois dessa experiência que você passou, você poderia 

apontar se mudou ou não mudou a sua constituição de ser docente? 

TT – 184. (46:51 a 48:42) – Com certeza! Nesse momento que eu fiz o 

vídeo, os meus afetos estavam meio doídos, ao mesmo tempo que era 

uma confusão estar nesse lugar, definir esse lugar, compreender a minha 

identidade docente no lugar a distância. Era muito confuso, era muito 

tumultuado, mas hoje, que a disciplina finalizou, que não estou mais a 

distância e que eu estou no presencial, eu não tiro nada do que eu disse. 

Só que essas questões que eu pontuei que doía, que era confuso, parece 

que estão elaboradas. Porque, às vezes, a gente diz algo diante do 

conflito e não era bem aquilo; depois que passa e a gente reavalia, não 

acho que poderia ter pensado, poderia ter agido. Nesse caso, quando 

vejo o vídeo, eu digo “é isso”. Eu acho que as questões foram 

elaboradas, mas eu compreendi o que me afetou e nada vai me afetar 

com isso. Então, o que fica é que, bom, me ajudou a compreender que 

esse não é o lugar que eu desejo ficar na minha docência. Pelo menos 

agora, mas não sei daqui a dez anos. É, agora eu tenho uma disposição 

de me inclinar sobre... mas hoje, não. Eu vejo exatamente que não é o 

meu lugar, me faz ter certeza que não é o meu lugar. O meu lugar é na 

presencial mesmo. Acho que, pela minha dinâmica, pelo que eu espero 

receber, pela troca que me estrutura, eu não venho dar aula por dar 

aula, e, aí, eu acho que é uma questão minha mesmo. Tudo o que eu faço 
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eu sou muito intensa. É bom, mas é muito caro; a gente sofre, a gente se 

questiona, a gente se cobra, é assim que eu me estruturo subjetivamente. 

P – 185. (48:37 a 38:56) – Você acha que isso pro professor pensar 

numa categoria tem impacto de estar no presencial e no a distância ao 

mesmo tempo, passar pelo que você passou tem algum impacto pra 

categoria? 

TT – 186. (48:56 a 50:11) – Tem. Se disser que aceita ou se não aceita? 

Sim, inclusive no futuro terá um grande impacto, porque hoje a gente 

pode escolher minimamente, mas vai chegar um momento que não terá 

possibilidades de escolha. Pela criação, pelas ofertas, pela missão 

institucional, vai chegar um momento que já é uma realidade para 

ambos e para todos. Então, assim, a gente vai ter que se adaptar de 

alguma forma. Se eu não tenho desejo nessa modalidade a distância, eu 

terei que adaptar de alguma forma. E eu acho que a educação a 

distância veio pra ficar, tem metas definidas, inclusive um mercado bem 

claro, bem definido, e a instituição vai fazer uso disso. Então, haverá um 

impacto, sim, na nossa formação acadêmica, nesse sentido. De que, em 

algum momento, a gente vai ter que se relacionar de fato com essa 

atividade: docente a distância! 

P – 187. (50:11 a 53:03) – Então, já que você falou em respostas, eu 

queria agradecer a você. Essa técnica é uma técnica mais aberta, acho 

que você percebeu isso ao longo dos nossos encontros, e dizer que ter 

estado com você foi muito importante. Ouvimos muitas coisas boas pra 

minha dissertação, acho que essa foi uma das partes que eu me 

emocionei mesmo. Seu vídeo me tomou muito enquanto “ser professora”. 
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Você sabe que esse espaço de ser docente requer muitos afetos e 

desafetos, eu não escolhi fazer mestrado “com professor” à toa. Isso me 

mobilizava! E essa técnica possibilita isso; e o rumo dessa técnica 

possibilita isso, não tem aquela “neutralidade”, eu posso me atingir e 

você sempre pode contar comigo. Então, foi isso que mobilizou eu 

escolher essa técnica, e mobilizou escolher você como piloto e tornar 

você uma pessoa sujeito da dissertação. Então, você me ampliou a 

escolher o caminho da dissertação. Então, acho que você nem sabia 

disso, e eu vou lhe agradecer! Isso foi pra mim extremamente 

importante, então, você como sujeito traz uma impressão muito boa pra 

mim, na minha carreira, enquanto mestranda, mas eu acho que você traz 

também uma posição boa para a categoria enquanto professor, não é? 

Saindo do ensino a distância, você traz coisas extremamente importantes 

em termos de papéis de aluno, de professor. Então, ver seu vídeo 

mobiliza muitas questões, e é muito importante ver que o sujeito se 

implicou, porque a ideia desse projeto é ouvir a voz do trabalhador, e 

sua voz foi muito expressiva. Enquanto pesquisadora, sua voz foi maior 

que a minha enquanto pesquisadora. A minha enquanto pesquisadora é 

dizer apenas o que você me disse, é apenas dizer o que eu articulo isso 

com aquilo ali, e a sua voz enquanto trabalhadora dizia muito mais do 

que a minha voz enquanto pesquisadora. 

TT – 188. (53:03 a 55:03) – Eu, como sujeito da pesquisa, eu é que 

agradeço. Nesse momento que você me convidou pra ser o piloto, estava 

muito difícil pra mim mesmo. Eu cheguei a dizer assim: “Meu Deus! Eu 

não dou pra docência”. Eu cheguei a questionar a minha identidade, as 
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minhas escolhas. E eu quero lhe dizer que foi graças a sua pesquisa, 

naquele momento que a gente sentou, respirei e eu sabia que podia falar 

livremente, sem julgamentos, sem demissão, eu podia ser Maria. Assim, 

me senti Maria. Foi, assim, acolhedor; foi muito cuidadoso, por parte de 

você como pesquisadora, e o instrumento da pesquisa, que poderia dizer: 

“é aqui que eu vou me jogar, dizer tudo que eu penso”; e não só se 

jogar, porque quando a gente se joga e fala, a gente adora aquilo que 

nos está afetando. Que é o que eu acho que falta na instituição, em 

alguns momentos, falar no que nos afeta, isso gera um impacto e a gente 

sabe geralmente pra onde. A gente tem que falar, produzir um sentido 

que seja resolutivo e que estruture essa instituição. Eu acredito nessa 

instituição porque eu já fui aluna, eu tenho muitos afetos com essa 

instituição. Naquele momento, era muito doído e muito conflituoso pra 

mim, e agora é só agradecer! Pagar sessão, praticamente! Porque foi 

analítico mesmo o processo de falar, de pensar. Eu me questionei muito 

sobre o meu lugar, sobre essa instituição. Será que essa escolha, será 

que essa turma diz a carência da minha docência? A metodologia nos 

convoca: “Espera aí, o que você está pedindo de você, da instituição ao 

aluno?”. Não diz nada disso, diz da fantasia do sujeito. Eu que 

agradeço, foi um presente pra minha construção de ser docente que não 

esperava não! 

Os enunciados P – 183 ao TT – 188 remetem-se as evidências de elaboração 

clínica permitidos pelos métodos de análise da atividade, com base na Clínica da 

Atividade. Além de evidenciar sinais de comportamento emocional do trabalhador, e de 

reflexividade sobre a atividade, a relação de coanalista mostra-se didaticamente 
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compreendida nesse diálogo. O próprio trabalhador, no enunciado TT – 188, fala da 

dimensão analítica da técnica, e do modo como se colocou como sujeito protagonista da 

pesquisa, tendo voz na problematização de sua realidade laboral. Tal aspecto foi 

também reafirmado pelo sósia, ao destacar no enunciado P – 187 que a “a sua voz 

enquanto trabalhadora dizia muito mais do que a minha voz enquanto pesquisadora”. 

A migração de um lugar de “sujeitos” de pesquisa para o de coanalistas reflete a 

base primordial da Clínica da Atividade: ampliar o poder de agir dos trabalhadores, 

como coletivo e também sobre eles mesmos. Em muitos casos, a dúvida é: em que 

medida as mudanças produzidas no trabalho decente convergem para ações/estratégias 

de suporte da atividade, em detrimento de meios que possibilitem a ampliação do raio 

de ação do docente? 

Desse modo, reafirma-se que a precarização do trabalho docente no cenário atual 

não está diretamente relacionada à sua atuação no espaço da EAD. Alerta-se para 

modelos de EAD que tendem a intensificar esse processo de trabalho, mas tais 

características também são visíveis quando se fala em educação presencial. Nesses 

casos, o que está em discussão é a concepção que os atores do processo (professor, 

aluno e IES) carregam sobre o significado de educar/educação. 

No caso analisado, o docente reconfigura seu papel e reposiciona-se, ao tomar 

consciência que o tipo de atividade desenvolvida na EAD não o fazia sentir-se bem. A 

sensação de não fazer um trabalho bem feito produzia conflitos e dúvidas sobre seu 

papel como professor (enunciado TT – 184). Para o professor, a IaS permitiu uma 

compreensão de suas dúvidas e anseios, permitindo até mesmo assumir “uma escolha” 

nesse âmbito profissional – “Então, o que fica é que, bom, me ajudou a compreender 

que esse não é o lugar que eu desejo ficar na minha docência”. 
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Pode-se afirmar que a entrada de prescrições em um ofício afeta o gênero 

profissional desses trabalhadores. Ao modificar as regras coletivas já estabelecidas, isto 

é, quando as novas prescrições não levam em conta o gênero da atividade seguido 

naquele ofício, ele fragiliza-se e, consequentemente, vulnerabiliza-se em seu agir 

individual (Clot, 2006). Na EAD, algumas prescrições são adicionadas à atividade 

docente, produzindo, em certos momentos, ansiedades e receios. Nesses casos, é 

fundamental que a premissa de “cuidar” do trabalho em detrimento a qualquer 

modificação do âmbito da tarefa, ou de “culpabilização das competências” do 

trabalhador e de “adaptação” do aluno, seja mantida como foco de transformação de 

uma situação conflituosa. 

Nas atividades docentes em EAD, alguns alertas podem ser lançados, dentre 

esses, o formato tendencioso à intensificação e individualização do trabalho – 

características tão presentes nos modos de trabalho contemporâneos –, que tendem a 

reduzir a troca entre os coletivos de trabalho. Essa troca torna legítimo o gênero 

profissional, capitalizando, mantendo e até renovando-o. Pode-se afirmar que alguns 

modelos massivos de EAD tendem a excluir cada vez mais a ação de coletivos de 

trabalho. No entanto, não é possível mencionar que todo espaço de EAD fragiliza o 

gênero, pois, em alguns momentos, mantém-se e se renova, mas não ao ponto de 

assinalar modificações radicais que pudesse, por exemplo, anunciar o surgimento de 

outro gênero profissional. 

As modificações, como a ampliação do leque de atividades e a necessidade de 

desenvolver habilidades técnicas para lidar com as NTIC’s, fazem com que novos 

saberes sejam suscitados ao profissional-professor. Nesse cenário, faz-se necessário 

uma reavaliação da sua identidade profissional, questionando em que medida esses 

formatos de EAD estão fragilizando ou fortalecendo as regras coletivas da profissão 
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docente, de modo a promover uma reavaliação na cultura profissional dessa categoria de 

trabalho. 

Em termos de avanços e retrocessos sobre o gênero profissional docente, é 

importante ressaltar que a EAD traz para a atividade do professor o inevitável uso das 

NTIC’s em seus espaços de atuação. As NTIC’s entram para o processo de trabalho do 

professor independente das modalidades de educação. Logo a interatividade virtual fará 

parte dos processos de ensino, mesmo que a EAD não seja a modalidade em questão. Já 

hoje a educação presencial é permeada pelo uso das NTIC’s. Desse modo, a 

competência em lidar com tais instrumentais produz repercussões sobre o gênero 

profissional, renovando-o, fazendo-o ressignificar suas ações de trabalho. Como 

retrocesso, a EAD, com seus diferentes modelos e aplicações, pode corroborar para 

disseminação de modelos massivos de educação e para relações de trabalho do professor 

que, em alguns modelos, tendem a minimizar a figura docente. 

Logo, os impactos que a EAD produz sobre o gênero profissional docente 

remonta a necessidade de renovação do gênero profissional por meio das mudanças que 

o professor é convocado a acompanhar nesse contexto. Tal renovação é exigida pelo 

desenvolvimento tanto das competências técnicas (uso da NTIC’s, por exemplo) quanto 

das pedagógicas, ao ter a possibilidade adotar em seu trabalho diferentes concepções de 

ensino-aprendizagem no ato de educar. 

Fala-se de um mesmo gênero profissional docente que atua tanto em EAD como 

na educação presencial, já que a concepção da atividade docente ainda é mantida 

(educar). A EAD, com seu alargamento das atividades docentes, possibilita a renovação 

do gênero profissional. No entanto, essa revitalização acontece quando o professor 

recorre às criações estilísticas para atuar, quando ele se sente útil nessa modalidade. 

Caso contrário, quando o docente não recorre à estilização como processo de ser 
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“tomado” pela atividade docente na EAD, as “derrapagens” podem ser um processo de 

adaptação ao novo processo de trabalho, mas não necessariamente um meio eficiente 

em termos de operacionalização da tarefa, nem de utilidade e reconhecimento pelo 

trabalho – aspectos intrinsecamente relacionados ao sentido psicológico do ofício. 

Por fim, aponta-se que essa reconfiguração da atividade docente convocada pela 

EAD faz com que o professor tenha a possibilidade de revitalizar sua atividade. Assim, 

as orientações genéricas da profissão são evocadas, já que a revitalização é um processo 

de dinamização do gênero profissional. A renovação do gênero é necessária sempre que 

as regras do fazer são reelaboradas, seja em termos do prescrito (impessoal) ou até dos 

sistemas implícitos de regras do ofício (transpessoal). 



193 

 

5. Considerações finais 

Diante do objetivo central proposto na pesquisa – analisar a atividade do 

professor na EAD, em duas universidades norte-rio-grandenses, identificando as 

repercussões das diferentes modalidades de educação no gênero profissional em questão 

– aponta-se que os caminhos desenvolvidos no estudo possibilitaram uma aproximação 

ao contexto de análise, a EAD. Além disso, aproximou-se da abordagem clínico-

qualitativa, fundamentalmente na ampliação de uma análise que transpôs seu “foco do 

comportamento observado” para utilização de um método clínico que contemplou não 

somente o que efetivamente foi feito numa situação de trabalho (o que envolve análise e 

decisão), mas que abrangeu também o que não foi escolhido naquela circunstância, mas 

poderia sê-lo em outra. 

A pesquisa contemplou, mesmo que de forma incipiente, um campo de discussão 

extremamente importante para o cenário educacional: a presença incontestável da EAD 

como modalidade de ensino na contemporaneidade. De forma breve, apresentaram-se 

controvérsias, limites e possibilidades da expansão de uma educação de qualidade, não 

somente arraigada aos ideais de mercado e à expansão de um modelo de acessibilidade 

incompatível com as necessidades socioeconômicas da população. 

As mudanças não são apenas da ordem de tempo e espaço, notadamente, no que 

se refere à presença de uma modalidade de educação que atende aos preceitos da 

globalização e ao cenário de uma sociedade digital. Há reflexos nos modelos e 

concepções dos processos de ensino-aprendizagem. Com isso, os atores envolvidos no 

processo têm seus espaços de atuação reconfigurados. Tanto o aluno quanto o professor 

são tomados a ocupar papéis, em certa medida, distintos dos que habitualmente estavam 

“aculturados” no ensino presencial. Essa reconfiguração também reflete nas IES, que, 

imbuídas pela missão de ofertar acesso a uma educação de qualidade, enfrentam 
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problemas não apenas na transposição de uma modalidade para outra, mas na ampliação 

dos propósitos da EAD nesse espaço de construção do saber. 

Neste estudo, o enfoque dado ao professor no cenário da EAD, ao assinalar os 

desafios que esse profissional encontra, o faz repensar a ampliação do seu leque de 

atividades, as dificuldades de transposição de uma modalidade para outra, e o 

alargamento de suas funções no trabalho. No entanto, as dificuldades não são inerentes 

apenas à competência em lidar com as ferramentas de interatividade virtual 

(competência técnica), mas os profissionais são convidados a refletir sobre suas próprias 

concepções pedagógicas de ensino e aprendizagem (competências pedagógicas) que 

circundam o modelo de educação, e fundamentalmente sobre sua função na relação 

professor-aluno, que não se estabelece mais nos mesmos modus operandi do ensino 

presencial. 

A pesquisa, desenvolvida em duas universidades de Natal, mapeou o perfil “de 

quem é” esse professor que ensina a distância, caracterizando seus dados gerais. Tal 

etapa subsidiou informações socioprofissionais sobre o grupo de trabalhadores 

estudado. No mapeamento, recorreu-se a um recurso tradicional de pesquisa 

(questionário), adequado para fornecer dados gerais de uma população que até então 

não dispunha de dados estatísticos descritivos sistematizados. 

O mapeamento apontou a existência de dois grupos distintos na amostra 

estudada, fazendo com que a compreensão sobre os perfis de professores da EAD 

ficassem atrelados aos modelos de EAD adotados pelas IES. Ao fornecer as 

características de distinção dos grupos, a delimitação dos participantes da etapa 

qualitativa foi guiada por essas especificações, sendo um meio de articular as etapas 

quanti e quali da pesquisa. 
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Assim, no segundo momento, o foco mudou da descrição e sondagem dos dados 

socioprofissionais da atividade de trabalho realizado na EAD para análise clínica do real 

da atividade, que abarcou não apenas o que foi prescrito pela organização de trabalho, 

mas aquilo que poderia ser feito, no entanto foi abandonado ou impedido, isto é, no que 

não se pode fazer, mas gostaria de fazer, e até mesmo no que se faz para não fazer 

aquilo que deveria ser realizado. 

A análise clínica da atividade do professor foi realizada com dois participantes, 

um de cada grupo representativo identificado no mapeamento. Alusivamente, é como se 

esses indivíduos retratassem o gênero profissional docente, especificamente do coletivo 

de trabalho da EAD do cenário local – representados pelo professor regente e pelo tutor 

a distância. O representante de cada grupo não era apenas retrato de modelos 

educacionais adotados por cada IES, mas refletiam, em alguns momentos, a não 

conformidade com a formação curricular e a experiência adquirida. 

Desse modo, ao se experienciar modelos de ensino a distância distintos, as 

diferenças na forma de conceber o papel docente também estavam presentes. 

Notadamente, a problemática consistia na modalidade presencial como um guia-

norteador para as ações docentes de um modo geral, referindo-se tanto ao professor 

quanto ao aluno. Nesse sentido, alerta-se mais uma vez para necessidade de estudos que 

enfoquem os papéis do professor, do aluno e demais instâncias envolvidas na EAD, já 

que a mesma requer uma dinâmica diferente do modelo tradicional-presencial (Belloni, 

2001; Litwin, 2001; Peters, 2004, 2006). 

A EAD apresenta-se como uma modalidade com NTIC’s como uma condição 

presente nos espaços de ensino. Possibilita, por exemplo, a renovação do gênero 

profissional docente quando o convoca a desenvolver competências técnicas (ao saber 

usar as NTIC’s, por exemplo) para atuar em EAD, que também estão cada vez mais 
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presentes na modalidade presencial. Portanto, os processos de educar na sociedade da 

“era digital” são permeados por esses instrumentais, que fazem o professor reconfigurar 

formatos de trabalho baseados apenas em comunicação oral e face a face. 

Assim, alude-se a um gênero profissional docente que atua tanto em EAD como 

na educação presencial, já que o que os unifica ou distancia-os não são apenas a 

ampliação de uma competência técnica, mas a concepção de ensino na atividade 

docente. A EAD prevê o alargamento das atividades docentes; com isso, pode tornar a 

renovação do gênero profissional uma possibilidade, mas nem todo modelo de EAD 

apresenta-se como “adequado”, em termos de tarefa e sentido psicológico da atividade 

docente para essa revitalização. 

A própria recenticidade da EAD convoca as IES a pensar meios de os 

professores vivenciarem outras maneiras dos processos de ensino-aprendizagem, 

condizentes com as concepções de educação postuladas em seus espaços pedagógicos e 

embutidas em seus processos de formação. No entanto, esse movimento nem sempre é 

factível de realização. Há entraves de cunho organizacional, político e ideológico na 

concretização. A instrumentalidade da educação é tendenciosa e o alerta para esses 

modelos de EAD instrucionais é destoante ao alargamento das fortes demandas de 

expansão que atravessam os cursos a distância – conforme apontaram dados do contexto 

nacional e também local. 

A precarização dos espaços de trabalho é uma característica frequente na 

sociedade contemporânea; na educação, as denúncias das problemáticas condições de 

trabalho dos professores também são contempladas nesse espaço. O próprio contexto 

sócio-histórico de constituição identitária docente é repleto por um caminho ardiloso 

quando se pensa nos eixos produtores de reconhecimento social da profissão (história de 
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vida, formação vivenciada e significado da atividade), como apontou os estudos de 

Farias et al. (2009). 

Destaca-se o eixo formação vivenciada, como um aspecto a ser considerado. O 

professor na EAD não tem uma formação curricular que os capacite a essa atividade; 

eles aprendem “fazendo”. Logo, há tanto uma adaptação no âmbito do desenvolvimento 

de competências técnicas para utilizar as NTIC’s, quanto das pedagógicas para pensar 

as concepções e os modos de concretização do processo de ensinar. E, ao se reportar ao 

presencial, nem sempre suas dificuldades na EAD são literalmente transpostas, devido 

às distinções de modalidade. 

A EAD, que poderia ser usada como um modelo de educação “apropriado”, por 

vezes, é conduzida aos interesses de mercado, que em certa medida desvirtuam as 

concepções do que seja educação. Outro alerta lançado é que, contraditoriamente, a 

EAD, na grande maioria de seus espaços, não prevê formalmente processo de educação 

continuada aos docentes – contraditório, pois logo em seu surgimento essa modalidade 

foi usada para a capacitação de professores. Assim, seu crescimento no país, não 

necessariamente está relacionado planejamento e capacitação profissional, de forma 

semelhante aos outros setores do país. Cresce antes mesmo de regulamentar seu 

funcionamento, podendo comprometer, como apontou o ministro educação na época, 

Fernando Haddad, o que poderia ser uma “grande ideia”. 

A recente inserção dos profissionais na EAD impõe um ambiente de desafios e 

incertezas. Nesses casos, os contextos de desenvolvimento da atividade demonstram 

como suas ações nesses espaços estão em certa medida alargando não somente o leque 

de atividades prescritas (contexto impessoal) para o gênero docente, mas as interfaces 

de outros modos de relacionar-se com os contextos pessoal, interpessoal e transpessoal 

– referindo-se, respectivamente, ao modo como o sujeito representou essa experiência 
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na sua vida profissional, nas relações com o coletivo de trabalho, e como se 

instrumentalizou para tornar sua ação um ato individual para o âmbito coletivo, e assim 

fazer parte da sua memória transpessoal. 

A memória transpessoal carrega elementos do gênero profissional. Ao investigar 

a atividade do trabalho do professor da EAD, não se pretendeu cumprir premissas de 

generalização sobre o fenômeno do gênero docente. Este estudo possibilitou, pelo 

método clínico, um diálogo sobre como a entrada do gênero docente na EAD modificou 

sua atividade de trabalho. Ao adotar a Clínica da Atividade como perspectiva teórico-

metodológica, presume-se um distanciamento das abordagens psicológicas tradicionais, 

que são fortemente ilustrativas de dados comportamentais “objetivos”, para 

aproximação de uma análise da atividade que possibilite ao sujeito descobrir “suas 

habilidades e não habilidades”, vindo à tona elementos do real da atividade de trabalho. 

Na etapa de análise qualitativa, o estudo contou com dois profissionais 

representativos do grupo de professores da EAD das duas universidades do RN. Na 

análise de perfil descritivo e clínico-qualitativo, demonstrou-se que os profissionais 

ocupavam funções distintas, professor regente e tutor a distância, mas compartilhavam 

de atribuições semelhantes. Pela análise clínico-qualitativa, identificou-se a presença de 

modelos distintos de EAD, repercutindo em formatos de trabalho cujas interações como 

gênero profissional docente também eram reflexos das diferentes formas de vivenciar 

seus espaços de docência. 

Cada modelo de EAD produz impactos diferentes no gênero profissional ao 

prever formas distintas de atuação na docência, conforme elucidado nas descrições das 

tarefas dos participantes, quando da análise de suas atividades. Em certa medida, esses 

formatos traduzem não somente as condições de trabalho do docente, ao vivenciarem 

modelos de EAD e funções de trabalho diferentes quanto à formatação e 
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operacionalização, mas retratam o uso da EAD nos diversos sistemas educacionais. A 

EAD pode ser usada como uma ferramenta de um modelo de educação frutífero ou 

desencadear em mais um formato decadente de ensino, fazendo com o gênero 

profissional docente não seja revitalizado. 

Os contextos de desenvolvimento da atividade de trabalho (pessoal, interpessoal, 

impessoal e transpessoal) para os professores da pesquisa são retratos das interações 

com suas interfaces da atividade de trabalho, a saber: a história profissional (biografia), 

as relações com os destinatários da atividade, as tarefas, as regras explícitas e implícitas 

do ofício. Tais contextos interpenetram-se e não acontecem de forma isolada, são 

instâncias que semioticamente coexistem e conectam-se. 

No que se refere ao aspecto clínico do método, esse materializou-se pela técnica 

da IaS. Na relação entre instrutor (sujeito-participante) e sósia (pesquisador), detectou-

se sinais de comportamento emocional e de reflexividade no discurso dos professores, 

principalmente no tutor, cuja disposição para atividade estava mais em um âmbito de 

“demanda do que de comanda”. As evidencias da elaboração clínica que a técnica 

proporcionou pode ser observada em enunciados nos quais o sujeito elaborou a própria 

atividade de trabalho, às vezes, reelaborando ações de seus cotidianos que até então não 

tinha se atentado. 

No estudo, o campo da EAD foi brevemente conhecido não apenas em seus 

aspectos teóricos e históricos. Adentrou-se na atividade de trabalho do professor, não 

estritamente em seus processos prescritos de trabalho, nem se restringiu ao 

comportamento observável. Ampliou-se o foco para além do indivíduo-trabalhador que 

“sofre as ameaças de riscos psicossociais”, e aludiu-se prioritariamente ao “poder de 

agir” do trabalhador em seu contexto de trabalho, ou seja, a margem que ele dispõe para 
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adaptar, otimizar, realinhar, e até “estilizar” sua prática profissional na direção de uma 

melhoria dela (Clot, 2010b). 

Ao longo da pesquisa, o questionamento que se fazia sempre presente era: em 

que medida a entrada do professor na EAD produzia um alargamento de atividades, que 

ampliavam também seu agir profissional? Ou, ao impactarem o nível do prescrito – 

aumento de suas tarefas, por exemplo – em que medida a EAD não produziria um 

formato de trabalho que, ao invés de ampliar o poder de agir, seria mais um dispositivo 

de “suporte” no qual o trabalhador estaria sendo levado a criar estratégias para atender 

às demandas desse contexto, de forma a suportá-lo, até mesmo de atrofiar-se diante das 

possibilidades criativas de responder ao seu meio profissional? 

Portanto, estaria o cenário da EAD sendo produtor de saúde laboral para o 

professor? Estaria ampliando seu poder de agir ou de suporte a mais uma mudança em 

seu cenário profissional? Como esses formatos de EAD distintos, em termos de 

concepções de trabalho, estão fragilizando ou fortalecendo profissão docente? 

Os professores da pesquisa vivenciaram modelos de EAD diferentes, sendo um 

dos aspectos macro que corroboraram para revitalizações do gênero profissional 

docente. As mudanças produzidas pela EAD na atividade dos professores os 

convocaram a um acesso mais profundo com as orientações genéricas da profissão, à 

medida que usavam o presencial como norte das suas ações, por exemplo. Por meio do 

acesso ao gênero, o professor desenvolve sua competência profissional, seu estilo, 

tornando possível a realização da atividade – no exemplo do professor que se guia na 

educação presencial, como orientação genérica, era um modo de agir “seguro” diante de 

um cenário de incertezas e desafios desse espaço. 

O acesso e a transmissão do gênero acontecem tanto pelo sucesso, quanto pelo 

insucesso da atividade de trabalho (Clot, 2006, 2010b). Quando o professor reporta-se 
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ao ensino presencial, isso não é necessariamente uma garantia do sucesso da atividade 

na EAD. A transmissão do gênero é indireta, ocorre pela execução das atividades e pelo 

enfretamento das dificuldades, pois é também por meio dos impedimentos da atividade 

que o sujeito-trabalhador mantém a dinamicidade de um gênero profissional. 

O gênero profissional representa um suporte de orientação e proteção ao 

trabalhador. Ao representar um meio para se apropriar do trabalho, indica como se 

dever agir no meio profissional. Quando o professor, por exemplo, não sente respaldo 

do seu coletivo de trabalho no que se refere à tomada de decisões, ele está protegendo-

se de passos falsos da ação. Um alerta lançado é que à medida que certos formatos de 

trabalho, como em alguns casos da EAD, preveem a intensificação e individualização da 

atividade de trabalho e até mesmo a precarização das relações, em detrimento de trocas 

e compartilhamentos entre os coletivos de trabalho, a revitalização do gênero fica 

comprometida e a amputação da história do coletivo pode materializar-se. Sem essa 

capacidade de revitalização, o gênero torna-se “frágil”, reverbera-se, então, no coletivo 

uma perda da função psicológica de libertação e de proteção (Clot, 2006, 2010b). 

A fragilidade do gênero, por meio de sua não renovação, ocorre tanto pela 

vulnerabilidade imposta nas relações entre o coletivo profissional quanto pelo 

afastamento das ações estilísticas que o profissional pode desenvolver. Um dos 

professores – cuja aproximação sobre “pensar” o prescrito foi detectada – percebia a 

estilização nos demais colegas, e também era autor de iniciativas de estilização pessoal. 

O entrevistado citou o exemplo da criação de fóruns atrativos para estimular a 

participação do aluno da EAD, não somente em termos visuais, mas notadamente no 

que se refere aos aspectos didático-pedagógicos do processo de ensino-aprendizagem; 

isto é, como lançar perguntas, por exemplo, que fizessem os alunos não apenas elencar 

respostas, mas articular outros conhecimentos e reflexões. 
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Em termos de conformidade ao gênero profissional, como exemplo de saberes e 

fazeres culturalmente compartilhados e utilizados para embasar as ações docentes. 

Pode-se atentar aos indícios de conformidade, quando regras implícitas são enunciadas. 

O tratamento afetivo entre o aluno e o professor na EAD foi um exemplo. Ambas as 

entrevistadas relataram um posicionamento entre um tom de tratamento não tão 

afetuoso/próximo nem tão distante, mas que estabelecesse o respeito. Dois exemplos 

puderam ser elencados, em conformidade com o gênero docente. 

O primeiro referiu-se ao compartilhamento por ambos os professores 

entrevistados sobre como identificar “a real participação” do aluno em um fórum 

virtual, como “saber” se sua resposta não seria cópia de internet (control c control v), 

por exemplo. O segundo, anunciado por um dos professores, abarcou as relações de 

tratamento concebidas no gênero docente. O professor destacou a importância de assinar 

uma mensagem para o aluno identificando-se como “Professor Fulano”, e não apenas 

“Fulano”; mencionou as possíveis consequências desse “esquecimento”. O exemplo 

aqui é considerado como típico do gênero docente de um modo geral, a nomenclatura 

“Professor”, antes do nome próprio do sujeito, é uma regra implícita compartilhada nos 

contextos de trabalho dessa profissão. 

Em termos de desenvolvimentos e impedimentos da atividade de trabalho e o 

raio de ação do professor em seu contexto profissional, ao longo da pesquisa, foram 

mencionados as situações e os meios de interações que cada participante estabelecia 

com sua atividade de trabalho. Ao elencar exemplos de impedimentos das atividades, 

retomou-se a situação dos “problemas com o sistema operacional”, como citou um dos 

professores. Assim, pode-se afirmar que nos impedimentos da atividade, para além do 

obstáculo (sistema) – do âmbito da objetividade –, estava presente uma vertente interna, 

que nesse caso dizia da relação desse professor com a EAD, traduzia suas inquietações e 
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ansiedades. Nesses casos, a ampliação do poder de agir passava pela tomada de 

consciência desse trabalhador sobre sua relação com a EAD, que nessa situação 

repercutiu em uma ação, pois o professor, após analise da sua própria atividade, decide 

não mais atuar naquela modalidade. 

Na Clínica da Atividade o desenvolvimento ou até mesmo a restituição do poder 

de agir é um dos seus eixos centrais, pois elege-se como prioridade efetiva o “cuidado 

do trabalho”, e não somente da subjetividade do indivíduo-trabalhador – sem nenhuma 

intenção de desconsiderar este aspecto, mas tal propósito fica diluído nessa iniciativa 

clínica no trabalho. 

A Clínica da Atividade como perspectiva teórico-metodológica do estudo 

embasado na perspectiva dialética da ação, abarca uma Psicologia do Trabalho de 

natureza desenvolvimental, cujo foco de análise é o trabalho, e não apenas o sujeito. 

Nessa direção, é importante ressaltar que o desenvolvimento do trabalhador no trabalho 

passa, portanto, pela “gestão sutil”, pois um excesso leva à “derrapagem” da 

contravenção e do desgarramento do gênero profissional (Clot, 2010b), e a carência 

pode levar à alienação, à despersonalização, ao desengajamento pessoal em relação ao 

trabalho, com sérias consequências que vão da desmotivação e desvalorização da 

atividade de trabalho até os quadros mais graves de sofrimento psíquico. 

Assim, retoma-se a ideia de Canguilhem (2009), para quem um organismo é tão 

mais saudável quanto mais conseguir preservar um rol de possibilidades, de respostas a 

situações do meio ambiente e de seu próprio meio interno. Para os professores aqui 

estudados, para manter-se “saudável”, ou melhor, para o trabalho ser operador de saúde, 

suas estratégias foram distintas: um decidiu não mais atuar na EAD, enquanto o outro 

desejou apenas permanecer nessa modalidade. 
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É importante apontar que a técnica clínica adotada na pesquisa (IaS) cumpre seu 

propósito de análise da atividade do trabalho, fazendo com que o sujeito ponha-se diante 

da situação de orientar um “sósia” e, assim, desvelar seus fazeres e impedimentos da 

atividade. Ajustes operacionais foram realizados, como a videografia de todas as etapas, 

ao invés de transcrição do material. A técnica permitiu a análise do trabalho, em 

detrimento apenas das análises do sujeito-trabalhador. Como limite, sugere-se que, em 

alguns casos, o participante possa tentar direcionar a técnica para o âmbito do prescrito, 

já que para alguns profissionais o termo “orientação” referem-se às tarefas, e, nesse 

sentido, os impedimentos e insucessos das atividades podem não ser revelados ou até 

evitados. 

Sugere-se que a tentativa da confrontação entre os profissionais seja mantida, 

mesmo que não presencialmente, mas que eles tenham a oportunidade de confrontar 

suas atividades. Talvez, com esse procedimento, evidências do gênero profissional 

pudessem ser mais bem discutidas, principalmente quando a profissão encontra-se em 

um processo de alargamento de suas atividades de trabalho, característico do professor 

na EAD. 

A técnica permitiu também mobilizações clínicas de caráter terapeutizante, à 

medida que os participantes puderam expor suas ansiedades e inquietações, produzindo 

reflexividade no desenvolvimento de sua atividade de trabalho. Para cada entrevistado, 

a realização da atividade produziu mobilizações afetivas distintas. No entanto, para 

ambos foi possível elaborar o autoconceito do trabalho, isto é, foi um momento que 

permitiu aos professores a “sensação do trabalho bem feito”, posto que em seus 

sentimentos em relação à atividade, perceberam desenvolver um bom trabalho. A 

própria escolha que os professores-participantes fizeram sobre as modalidades de 
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educação que gostariam de atuar diz do aspecto de reconhecimento de si na atividade de 

trabalho. 

Considera-se que instâncias ligadas ao indivíduo, em sua subjetividade, deverão 

ser ponderadas – seja em contexto de interação com instâncias do coletivo de 

trabalhadores, do gênero profissional, ou da organização à qual o trabalhador se filia –, 

de modo que as mudanças nos cenários profissionais produzam sempre uma alerta sobre 

os possíveis riscos psicossociais do trabalho, como a degradação dos gêneros 

profissionais, por meio da amputação de sua história coletiva, cada vez mais 

vulnerabilizados e isolados em alguns modelos de gestão do cenário contemporâneo. 

Para finalizar os escritos, elege-se o poema “Você que acorda cedo. Em 2011 

vamos soltar a voz” (Machado, 2010), como um retrato das relações de trabalho da 

contemporaneidade, cujos processos de intensificação, precarização e individualização 

da atividade de trabalho estão cada vez mais presentes. A profissão docente, carregada 

historicamente pelas lutas de “valoração e reconhecimento profissional”, sofre com as 

sequelas de um modelo de trabalho que tende a segregar coletivos, desempoderar 

sujeitos, alienar sua ação e deslegitimar, mesmo que de modo não explícito, a história 

de um coletivo profissional. 

 

Você que começa cedo 

E sai tarde 

Use um pouco do teu tempo 

Para que esta dor que arde 

Incendeie! 

Vem mudar seu mundo 

Perca o medo 

Seja força e coragem. 

Solta tua voz 

Numa rede de vozes 

Cada um gritando seu basta! 

Uma rede de braços 

Para unir os esforços. 

Uma rede de sofrimentos 

Que juntos transformarão 

O choro em tempestade 
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Numa chuva de bastas! 

Basta de humilhação 

De corpos pisando e sendo pisados. 

Onde tudo é variável, 

Flexível 

Precisa ser rígida 

Nossa inflexão. 

Construindo uma orquestra 

De vozes 

Entoadas por corpos 

Unidos. 

Dividem o corpo, a cabeça 

Tronco e pernas 

Muitas vezes acreditamos 

Que somos cabeça sem corpo 

Corpo e cabeça 

Que não se falam 

Que somos nós e mais ninguém. 

Odiamos nosso colega 

E a nós mesmos 

No espelho olhado 

Agindo como as cobras 

Que nos fazem 

Menos solidários 

E mais solitários. 

Um novo mundo é necessário 

A partir de nós 

Com todos. 

Vamos gritar 

Espalhar nosso lamento 

Um novo mundo em nossas mãos 

Vamos buscar outras mãos 

Unir nossas vozes 

Caminhar lado-a-lado 

Acreditar que é possível 

Um 2011 melhor, 

Um mundo melhor. 

Construído a muitas mãos 

Muitas vozes 

Solidariamente unidos 

Dando sentido ao viver. 

 

A leitura do poema traz a reflexão sobre a importância de que a ação 

“individual” torne-se instrumento de ação coletiva; que uma “rede de vozes” faça-se 

presente, para tonar flexível o inflexível cenário laboral atual que prega a “flexibilidade 

e variabilidade”; que, ao invés de “suportar”, o trabalhador possa agir diante de seu 

meio profissional, de modo a sentir-se ativo (no sentido de afirmar-se em sua saúde), 

reconhecido (notadamente no reconhecimento de si), estimulando-se não apenas como 
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um executor de prescrições, mas que sua criatividade possa ser estímulo para a sensação 

de trabalho bem feito, e, por conseguinte, para o fortalecimento do ofício na medida em 

que renova seu gênero profissional. 
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Apêndice A 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

QUESTIONÁRIO SOCIOPROFISSIONAL 

As questões a seguir referem-se a aspectos sócio-demográficos, os quais serão utilizados 

para mapear o perfil dos professores que atuam na Educação a Distância em duas 

universidades da Cidade do Natal. Não é preciso que você se identifique. Obrigado por 

sua colaboração! 

  

1. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

2. Faixa etária: a.( ) Abaixo de 25 anos    b.( ) De 26 a 35 anos    c.( ) De 36 a 45anos                  

d.( ) De 46 a 55anos   e.( ) Acima de 56 anos 

3. Estado civil: a.( ) Solteiro b.( ) Casado/União estável c. ( ) Divorciado d.( ) Viúvo  

e.( ) Outros___________________________  

4. Instituição atual de vinculação: a.( ) Pública b.( ) Privada c. ( ) Pública e Privada 

5. Titulação: a.( ) Graduado  b.( ) Especialista  c. ( ) Mestre d.( ) Doutor e.( ) Pós-doutor 

6. Função: a.( ) Professor regente  b.( ) Tutor presencial c. ( ) Tutor a distância  

7. Tempo de vínculo empregatício na Instituição atual: a.( ) Abaixo de 1 ano    b.( ) Acima 

de 1 até 5 anos    c.( ) Acima de 5 até 10 anos       d.( ) Acima de 10 até 15 anos   e.( ) 

Acima de 15 anos 

8. Tempo total de atuação na Educação a Distância: a.( ) Abaixo de 6 meses    b.( ) Acima 

de 6 meses até 2 anos    c.( ) Acima de 2 até 3 anos       d.( ) Acima de 3 até 4 anos   e.( ) 

Acima de  4 anos 

9. Tempo de atuação no ensino presencial: a.( ) Abaixo de 6 meses    b.( ) Acima de 6 

meses até 2 ano    c.( ) Acima de 2 até 4 anos       d.( ) Acima de 4 até 6 anos   e.( ) Acima 

de  6 anos 

10. Forma de ingresso na Educação à distância: a.( ) Convite    b.( ) Seleção    c.( ) 

Designação funcional d.( ) Concurso  e.( ) Outra:__________ 

11. Tipos de cursos da Educação Superior que leciona disciplinas na modalidade a 

distância: a.( ) Graduação    

b.( )  Graduação-Tecnológica c.( ) Pós-graduação (especialização)  d.( )    Pós-graduação ( 

Mestrado ou doutorado) 

12. Carga horária institucional de trabalho semanal dedicada à EAD: a.( ) Abaixo de 4h  

b.( ) Entre 4 a 8h    c.( ) Acima de 8 até 12h       d.( ) Acima de 12 até 16hs   e.( ) Acima de 

16h 

13. Carga horária de trabalho semanal real dedicada à EAD: a.( ) Abaixo de 4h  b.( ) Entre 

4 a 8h    c.( ) Acima de 8 até 12h       d.( ) Acima de 12 até 16hs   e.( ) Acima de 16h 

14. Qual a proporção de aluno por professor em uma turma virtual, por exemplo, 1 

docente para cada 100 alunos formam  uma turma, especificar:  

 

15. Carga horária institucional de trabalho semanal dedicada à modalidade presencial:  

a.( ) Abaixo de 4h  b.( ) Acima de 4 até 8h    c.( ) Acima de 8 até 12h       d.( ) Acima de 12 

até 16hs   e.( ) Acima de 16h 

16. Local que desenvolve com mais freqüência as atividades da EAD: a.( ) Instituição  b.( ) 
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Residência    c.( ) outro local 

17. Renda Mensal total advinda da atividade de docência: a.( ) Entre 1 até 3 salários 

mínimos (SMs)    b.( ) Acima 3 até 5 SMs   c.( )Acima de 5 até 8 SMs d.( ) Acima de 8 

SMs 

 

18. Qual o percentual em relação à renda mensal predominantemente advinda da EAD: 

a.( ) Abaixo de 10% da renda  b.( ) De 10 até 25% da renda  c.( ) De 25 a 50% da renda       

d.( ) De 50 até 75% da renda  e. ( ) Acima de 75% da renda 

19. Quais as atividades que desenvolve na EAD: 

a.( ) Tarefas de concepção e realização dos cursos  b. ( ) Planejamento e organização da 

distribuição dos materiais e da administração acadêmica c. ( ) Acompanhamento do 

estudante (tutoria)  d.( ) outra - especificar:__________ 
20. Qual sua avaliação sobre o tipo de trabalho que você desenvolve hoje na EAD:   

a.( ) Desnecessária _ b.( ) Necessária em parte    c.( ) Necessário   

 

21. Qual sua avaliação sobre o efeito da prática profissional tipo EAD sobre sua prática 

profissional docente em geral?  

a.( ) Nada contribui     b.(  ) Contribui pouco   c. (  ) Contribui  

22. Em sua opinião, o papel do professor na EAD é tão importante quanto aos 

instrumentos disponibilizados para os alunos: 

a.( ) Sem importância e substituível     b.(  ) Apenas importante e substituível    c. (  ) 

Importante e insubstituível   

 

23. Em que relação à sua motivação para o trabalho em EAD, você considera este tipo de 

trabalho pedagógico:  

a. ( ) Desmotivador  b.( ) Motivador em parte  c.( )  Motivador 

24. Como avalia a preparação oferecida pela sua Instituição de Ensino para sua atuação 

na EAD: 

 a.( ) Nada contribui     b.(  ) Contribui pouco   c. (  ) Contribui   

25. Em que medida seus colegas de profissão contribuem para sua prática na EAD: 

a.( ) Nada contribuem    b.(  ) Contribuem pouco   c. (  ) Contribuem  
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Apêndice B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa Atividade docente na Educação a 

distância: O agir de um gênero profissional, que é parte da dissertação de mestrado em 

psicologia da UFRN de Alda Karoline Lima da Silva sob coordenação do prof. Jorge 

Tarcisio da Rocha Falcão.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Essa pesquisa procura analisar a influência que a atividade do professor, no campo da educação a 

distância - EAD, exerce na atuação profissional de maneira geral. Caso decida aceitar o convite, você 

poderá ser submetido (a) aos procedimentos descritos a seguir: 

(A) responder a um questionário em ambiente informatizado sobre sua atividade de trabalho, se preferir 

podemos disponibilizá-lo em formato não virtual;  

B1) responder a entrevista a ser gravada, a qual fornecerá informações adicionais sobre sua atividade 

profissional, prevendo-se para isso um tempo de aproximadamente   (quatro) horas; 

B2) selecionar, em atividade conjunta com o pesquisador, os momentos que julgar mais relevantes do 

material registrado na etapa anterior da  entrevista, sendo esta etapa também gravada, com duração 

prevista de aproximadamente (quatro) horas;  

É importante ressaltar que a participação da etapa A não se encontra atrelada a participação das etapas B1 

e B2. 

Um risco possível decorrente de sua participação nesta pesquisa é o comprometimento 

do seu tempo extra-laboral para cumprir as etapas de participação listadas acima. Tal 

risco será minimizado através da negociação dos momentos mais convenientes para 

você cumprir as etapas da pesquisa. 

Ao participar da presente pesquisa o benefício possível é vivenciar  a situação de 

enriquecimento profissional a partir da atividade de repensar sua própria atividade de 

trabalho, relatando suas possíveis dificuldades, e, por conseguinte, reelaborando-a, de 
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modo a pensar alternativas diante os impedimentos/dificuldades de sua atividade 

laboral. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas: seu nome e demais informações não serão 

em nenhum momento divulgados, somente serão veiculadas exclusivamente em 

contexto científico-acadêmico. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

A participação nesta pesquisa não acarretará nenhum tipo de dispêndio financeiro para 

os participantes.  

Toda e qualquer dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa poderá ser esclarecida 

diretamente com a pesquisadora, psicóloga-mestranda Alda Karoline Lima da Silva, ou 

com o responsável e orientador, prof. Jorge Tarcisio da Rocha Falcão, ambos no 

endereço Campus Universitário, s/n., Natal-RN, 59078-970, Caixa Postal 1622, 

Departamento de psicologia - CCHLA ou pelos telefones (84) 3215-3590 ramal 232 / 

(84) 9997-8927  

Dúvidas a respeito de princípios éticos relacionados a esta pesquisa poderão ser 

encaminhadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Av. Nilo 

Peçanha, 620 - Petrópolis - Natal/RN - 59.012-300 ou pelo telefone (84) 3202-3719 

Ramal 2 / (84) 3215-4250 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Para formato não virtual: 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa. 

Participante da pesquisa: 

Nome: 

________________________________________ 

Assinatura 

Para formato virtual, o participante poderá clicar nas seguintes opções de 

consentimento presentes no endereço eletrônico que hospedará o questionário: 
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Eu declaro que li e compreendi as informações acima e que as minhas dúvidas 

foram esclarecidas. Consinto em participar da pesquisa. 

 

 

Prefiro não participar da pesquisa. 

 

 

Pesquisador responsável: 

Jorge Tarcisio da Rocha Falcão 

 

________________________________________ 

Assinatura 

 

Endereço profissional: Campus Universitário, s/n., Natal-RN, 59078-970, Caixa Postal 

1622, Departamento de psicologia – CCHLA. Telefone (84) 3215-3590 ramal 232. 

 

Comitê de ética e Pesquisa - Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis - Natal/RN - 59.012-

300 - telefone (84) 3202-3719 Ramal 2/(84) 3215-4250. 
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Apêndice C 

Tabela C1 

Caracterização do grupo dos tutores (Grupo T) 

Variável 

Grupo 

T:Tutores a 

distância 

Tutor - Privado Tutor - Público 

1. Sexo 73,7% são 

mulheres 

72,2% 

mulheres 

72,2% 

mulheres 

    

2. Faixa etária 44,7% estão 

na faixa de 

26 a 35 anos 

44,4% de 26 a 

35 anos; 

27,8% de 36 a 

45 anos 

44,4% Abaixo 

de 25;  

44,4% de 26 a 

35 anos 

    

3. Instituição de vinculação 47, 4% 

Pública; 

47,4% 

Privada 

100% privada 100% público 

    

4. Função 100% tutor a 

distância 

100% tutor a 

distância 

100% tutor a 

distância 

    

5. Tempo de atuação na EAD 57,9% de 6 

meses até 2 

anos 

66,7% de 6 

meses até 2 

anos 

55,6% de 6 

meses até 2 

anos 

    

6. Forma de ingresso na EAD 55,3% 

seleção 

44,4 %convite 83,3% seleção 

    

    

   continua 
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7. Carga horária semanal 

Institucional destinada a 

EAD 

36,8% acima 

de 16 horas 

38,9%entre 8 e 

12 horas 

55,6% acima 

de 16 horas 

    

8. Proporção de 

alunos/professor em turma 

virtual 

42,1% de 

100 a 150 

alunos 

55,6% de 100 a 

150 alunos 

40% de 50 a 

100;  

40% de 100 até 

200 alunos 

    

9. Local que desenvolve com 

frequência as atividades da 

EAD 

84,2% 

residência 

94,4% 

residência 

72,2% 

residência 

    

10. Percentual da renda mensal 

advindo da EAD 

42,1% De 25 

a 50% da 

renda 

50% de 25 a 

50% da renda 

50% de 50 a 

75% da renda 

 

11. Atividades desenvolvidas na EAD 

    

a) Tarefas de concepção e realização 

de cursos 

81,6% não 

realizam 

77,8% não 

realizam 

88,9% não 

realizam 

    

b) Planejamento e organização de 

materiais, e administração 

acadêmica 

81,6% não 

realizam 

66,7% não 

realizam 

94,4% não 

realizam 

    

c) Acompanham o estudante 

(tutoria) 

97,4% 

realizam 

100% realizam 94,4% 

realizam 

    

    

    

   continua 
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12. Avaliação sobre tipo de 

trabalho na EAD 

97,4% 

consideram 

necessário 

94,4% 

consideram 

necessário 

100% 

consideram 

necessário 

    

13. Avaliação sobre o efeito da 

prática tipo EAD na sua 

atuação docente 

94,7% 

consideram 

que 

contribuem 

94,4% 

consideram 

que 

contribuem 

94,4% 

consideram 

que 

contribuem 

    

14. Importância do trabalho em 

relação aos instrumentos 

tecnológicos e virtuais da 

EAD 

76,3% 

consideram 

importante e 

insubstituível 

77,8% 

consideram 

importante e 

insubstituível 

77,8% 

consideram 

importante e 

insubstituível 

    

15. Motivação para o trabalho 

em EAD 

60,5% 

motivador; 

30,5% 

motivador 

em parte 

55,6% 

motivador; 

44,6% 

motivador em 

parte 

66,7% 

motivador 

    

16. Preparação oferecida pela 

IES para atuar na EAD 

71,1% 

consideram 

que a IES 

contribui 

77,8% 

consideram 

que a IES 

contribui 

61,1% 

consideram 

que a IES 

contribui 

    

17. Contribuição dos colegas de 

profissão para prática em 

EAD 

63,2% 

contribuem 

50% 

contribuem; 

38,9% 

contribuem 

pouco; 

11,1% nada 

contribuem 

72,2% 

contribuem 
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Tabela C2 

Caracterização do Grupo dos professores regentes (Grupo P) 

Variável Percentual decrescente 

1. Sexo 58,1% homens 

  

2. Faixa etária 38,7% de 36 a 45 anos 

  

3. Estado civil 64,5% casado/união estável 

  

4. Instituição de vinculação 90,3% pública 

  

5. Titulação 64,5% doutor 

  

6. Função 100% professor regente 

  

7. Tempo de vínculo empregatício 54,8% de 1 até 5 anos 

  

8. Tempo de atuação na EAD 38,7% de 6 meses a 2 anos; 

25,8% acima de 2 até 3anos 

  

9. Tempo de atuação no ensino presencial 54,8% acima de 6 anos 

  

10. Forma de ingresso na EAD 67,7% convite 

  

11. Tipos de cursos que leciona na EAD 100% lecionam da graduação 

  

12. Carga horária semanal Institucional 

destinada a EAD 

58,1% entre 4 a 8 horas 

semanais 

  

13. Carga horária semanal real dedica a EAD 51,6% entre 4 a 8 horas 

semanais 

  

 continua 
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14. Proporção de alunos/professor em turma 

virtual 

48,4% de 50 até 100 alunos 

por professor 

  

15. Carga horária semanal de trabalho na 

modalidade presencial 

32,3 acima de 16 horas; 

29% entre 4 e 8 horas 

  

16. Local que desenvolve com frequência as 

atividades da EAD 

51,6% na Instituição 

  

17. Renda mensal da atividade docente 71% acima de 8 salários 

mínimos 

  

18. Percentual da renda mensal advindo da 

EAD 

58,1% de 25 a 50% da renda 

  

19. Atividades desenvolvidas na EAD 

  

a) Tarefas de concepção e realização de cursos 74,2% realizam 

  

b) Planejamento e organização de materiais, e 

administração acadêmica 

87,1% não fazem 

  

c) Acompanham o estudante (tutoria) 54,8% realizam tutoria 

  

20. Avaliação sobre tipo de trabalho na EAD 90,3% consideram necessário 

  

21. Avaliação sobre o efeito da prática tipo 

EAD na sua atuação docente 

90,3% consideram que 

contribui 

  

  

  

  

 continua 
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22. Importância do trabalho em relação aos 

instrumentos tecnológicos e virtuais da 

EAD 

64,5% consideram importante 

e insubstituível; 

35,5% importante e 

substituível 

  

23. Motivação para o trabalho em EAD 71% consideram esse tipo de 

trabalho pedagógico 

motivador 

  

24. Preparação oferecida pela IES para atuar na 

EAD 

61,3% apontam que 

contribuem; 

32,3% contribuem pouco 

  

25. Contribuição dos colegas de profissão para 

prática em EAD 

48,4% apontam que 

contribuem; 

41,9% contribuem pouco 

 


