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RESUMO
Nesta pesquisa, temos como objeto de estudo o fazer da Educação a Distância (EaD) em sua
implicação com a ação docente presencial. Partimos do pressuposto de que os sentidos
atribuídos pelos formandos nessa modalidade relacionam-se a um fazer da EaD que implica
mudanças na sua ação como docente. Temos, assim, o objetivo de compreender os sentidos
atribuídos à EaD por professores que são alunos – em segunda formação e nesta modalidade –
e a implicação desta formação, em processo, com a sua ação docente. Delimitamos a pesquisa
para o estudo dos sentidos atribuídos pelos formandos do Polo de Apoio Presencial da
Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Floriano (PI), cujos cursos são ofertados pela
Universidade Federal do Piauí (UFPI) por meio da política pública do sistema UAB.
Consideramos importante estudar o fazer e as implicações de uma modalidade de educação,
impulsionada e amplamente adotada através de uma política pública nacional para atender não
exclusivamente, mas prioritariamente, a formação de professores, o que pode influenciar na
qualidade da educação no Brasil. Para tanto, utilizamos como unidade principal de referência
entrevistas realizadas e interpretadas por meio da metodologia da Entrevista Compreensiva.
Com base nas falas, desvelamos que, embora o fazer da EaD, a partir do sistema UAB
pesquisado, tenha pontos a serem revistos e necessite avançar em práticas melhores, seu
processo formativo implica mudança positiva na ação do docente, em estreita relação com o
novo habitus desenvolvido na EAD, o que se mostrou como significativo ao processo
formativo e em sintonia com as demandas da sociedade atual. A mudança apresenta-se no uso
pedagógico das potencialidades das TICs para a melhoria do processo de aprendizagem,
atuando no aspecto motivacional e inclusivo, configurando as ações dos docentes na escola
em experiências que podem ser exitosas ou limitadas pelo contexto. De um modo conclusivo,
esta pesquisa evidencia que são duas modalidades que possuem particularidades e, do ponto
de vista didático, tenderemos para a integração do melhor do presencial com o melhor do
virtual.
Palavras-chaves: Educação a Distância. Ação docente. Tecnologias de Informação e
Comunicação.

ABSTRACT
In this research we have as object of study the doing of Distance Education (DE) in their
involvement with the presence teacher action. We assumed the presumption that the means
attributed by the trainees in this modality it relate to a make of DE which implies changes in
his action as teacher. Thus we aimed to understand the meanings attributed to distance
education by teachers whom are students - second in training and in this modality - and the
implication of this in process training with his teaching activities. We delimited the research
to the study of the meanings attributed by the trainees of the Presence Support Polo of the
Open University of Brazil (UAB) at Floriano (PI), whose courses are offered by the Federal
University of Piauí (UFPI) through the UAB system policy. We consider important to study
the doing and the implications of a modality of education, moved and widely adopted through
a national public policy to achieve not exclusively but primarily the teachers’ formation,
which can influence the quality of education in Brazil. Therefore, we used as main unit of
reference interviews conducted and interpreted through the methodology of Comprehensive
Interview. Unveil from the speeches that although the make of DE from the UAB system has
researched issues to be reviewed and need to advance in best practices, their formation
process implies positive change in the teaching activities, in close relationship with the new
habitus developed in DE, which proved to be significant to the training process and in line
with the demands of today's society. The change appears in the pedagogical use of the
potential of ICTs to improve the learning process acting on motivational and inclusive aspect,
setting the actions of teachers in the school experiences that can be successful or limited by
the context. In a conclusive manner, this research shows that are two modes that have
characteristics and the didactic point of view will tend to integrate the best of the classroom
with the best of the virtual.

Key-words: Distance Education. Teachers’ action. Information and Communication
Technology.

RESUMÉ
Dans cette recherche, nous avons comme objet d'études le faire de l'Enseignement à Distance
(ED) dans son implication avec l'action présentielle des enseignants. Nous partons du
présupposé que les sens atribués par les diplomés dans cette modalité se rapportent à un faire
de l’ED qui implique sur des changements dans son action comme enseignant. Ainsi nous
avons l’objectif de comprendre les sens attribués à l'ED par les enseignants qui sont des
étudiants – en deuxième formation et dans cette modalité – et l'implication de cette formation
en cours avec leur activité d'enseignement. On a délimité la recherche vers l'étude des sens
attribués par les diplômés du Pôle de Soutien Présentiel de l'Université Ouverte du Brésil
(UAB) à la ville de Floriano (PI), dont les cours sont offerts par l'Université Fédérale du Piauí
(UFPI) par la politique publique du système UAB. Nous avons considéré important étudier le
faire et les implications d'une modalité d'éducation entraînée et largement adoptée par une
politique publique nationale de répondre non pas exclusivement mais principalement à la
formation des enseignants, ce qui peut influencer sur la qualité de l'éducation au Brésil. Pour
cela, nous avons utilisé comme principale unité de référence des entretiens menées et
interprétées par la méthode de l'Entrevue Comprehensive. Dévoiler les discours que, bien que
la marque de ED du système UAB a étudié les questions à être examinées et doivent
progresser sur les meilleures pratiques, de leur processus de formation implique un
changement positif dans les activités d'enseignement, en étroite relation avec le nouveau
habitus développé en ED, qui se est avéré être important pour le processus de formation et en
conformité avec les exigences de la société d'aujourd'hui. Le changement apparaît dans
l'utilisation pédagogique du potentiel des TIC pour améliorer le processus d'apprentissage
agissant sur aspect motivationnel et inclusive, fixant les actions des enseignants dans les
expériences scolaires qui peuvent être réussie ou limitée par le contexte. D'une manière
concluante, cette recherche montre que deux modes qui ont des caractéristiques et le point de
vue didactique aura tendance à intégrer le meilleur de la classe avec le meilleur du virtuel.
Mots-clés: Enseignement à Distance. Action d’Enseignement. Technologies d'Information et
Communication.
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1 INTRODUÇÃO

“A EaD não é mais uma questão de SE [...], mas
QUANDO e COMO. [...] O quando é agora e o
como é o que deve ser pensado” (informação
verbal)1.

1.1 Origem da temática e problemática

Esta pesquisa elege como objeto de estudo o fazer da Educação a Distância (EaD) em
sua implicação com a ação docente presencial. Partimos do pressuposto de que os sentidos
atribuídos pelos formandos dessa modalidade relacionam-se a um fazer da EaD que implica
mudanças na sua ação como docente, o que pode apontar caminhos novos para o processo
reflexivo e decisório no que concerne ao fazer da EaD. Temos, assim, o objetivo de
compreender os sentidos atribuídos à EaD por professores que são alunos em segunda
formação e nessa modalidade, bem como a implicação dessa formação, em processo, com a
sua ação docente. Os interlocutores, cujas falas se constituem como a principal unidade de
referência neste trabalho, situam-se em quadro de dupla pertença: são professores da rede
pública e alunos da EaD.
Delimitamos a pesquisa para o estudo dos sentidos atribuídos pelos discentes do Polo
de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Floriano (PI), cujos cursos
são ofertados pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) por meio da política pública do
sistema UAB. Para tanto, utilizamos como objetos de análise entrevistas realizadas e
interpretadas dentro da metodologia da Entrevista Compreensiva (KAUFMANN, 1996, 2013;
SILVA R., 2002, 2006, 2012)2 e relatos do fazer da EaD provenientes da nossa observação e
experiência enquanto coordenadora do referido Polo, no período da prática da EaD
pesquisada.
No nosso entendimento, é fundamental estudar as implicações de uma modalidade de
educação impulsionada e amplamente adotada através de uma política pública nacional para
1

Fala do professor Adir Ferreira durante suas considerações à apresentação do nosso seminário de pesquisa II,
que ocorreu na sala de reunião do Centro de Educação da UFRN, na cidade de Natal/RN, em 30 de agosto de
2012. Registro por meio de gravação.
2
Os aspectos metodológicos são explicitados no capítulo 3, p. 44.
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atender não exclusivamente, mas prioritariamente, a formação de professores, o que,
consequentemente, pode (in)diretamente influenciar na qualidade da educação no Brasil. Cabe
ressaltar a grande contribuição à EaD a partir da utilização das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs), especialmente a internet. Essa ação, segundo Preti (2000), mostra-se
como um instrumento possível e válido para diminuir déficits relacionados às dissonâncias
entre o desenvolvimento dos conhecimentos e as limitadas oportunidades de acesso. É
importante pontuar que o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na
educação e a Educação a Distância (EaD) na formação do docente são aspectos tomados em
debates na área da educação que tratam da igualdade de oportunidades, da qualidade da
formação dos docentes e da formação dos jovens cidadãos de acordo com as demandas da
contemporaneidade. Haja vista que nos últimos 50 anos as TICs vêm propiciando inovações e
transformações na sociedade que envolvem mudanças de hábitos, novas expectativas e
necessidades se fazem presentes em diversos contextos da nossa vida, nos campos social,
econômico, político e cultural, além de, consequentemente, refletirem no campo da educação.
Na tentativa de responder a alguns dos desafios da EaD na formação do professor para
atuar na educação presencial, mobilizou-nos a preocupação com a igualdade de oportunidades
aliada à qualidade da formação docente a partir dessa modalidade de educação que tem a
flexibilidade temporal/espacial e as TICs como característica e como recurso mediador do
processo educacional. Isso nos impulsionou a pesquisar o fazer da EaD, a partir do sistema
UAB, e sua implicação na ação docente dos formandos nessa modalidade, com base no que
eles falam.
Cabe situar que o sistema UAB é um projeto que foi criado pelo Ministério da
Educação (MEC), em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação, para atuar em
parceria com os governos federal, estadual e municipal, visando articular, estimular e integrar
um sistema nacional de educação superior a distância. Tem como prioridade a formação
inicial e continuada de professores da educação básica a partir da expansão e interiorização da
oferta de cursos e programas por instituições públicas de ensino superior, em articulação com
os Polos de Apoio Presencial (BRASIL, 2006). Assim, essa escolha foi resultante de nossas
experiências no Polo de Apoio Presencial da UAB situado na cidade de Floriano, onde
desenvolvemos um percurso de atuação na EaD como tutora e coordenadora.
No mais, destacamos que para definir EaD partimos da concepção de Maroto (1995)
de que ensino representa instrução, socialização de informação, aprendizagem, enquanto
educação é uma estratégia básica de formação humana para aprender a aprender, saber pensar,
criar, inovar, construir conhecimento, participar. É com essa última concepção que tratamos o
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significado da EaD, pois concordamos com Martins e Sá (2001), também citando Maroto
(1995), ao afirmarem que o termo certamente influenciará o processo, que, no primeiro caso
(ensino), remeterá mais a um método de treinamento, adestramento ou alienação e, no
segundo caso (educação), poderá ser de formação humana, emancipatória e crítica.
De um modo geral, a EaD pode ser sintetizada como uma modalidade de educação
desenvolvida em um processo mediado pelas tecnologias, com professores e alunos separados
no tempo e no espaço (BRASIL, 2005). Consideramos o termo modalidade como o modo, a
metodologia pela qual é ofertada a educação, diferente da forma convencional. Atualmente,
nessa modalidade formativa, a interação pessoal na sala de aula é substituída
preferencialmente pela interação mediada pelas TICs, embora não anule a primeira. Ao
pensarmos em processos de interação, ressaltamos que este texto é permeado por sentidos
dados pelos nossos interlocutores, mas convém destacar que impregna esses sentidos a
mediação pedagógica ou processos interativos, uma vez que nos referimos a um sistema
formado por pessoas (tutores, professores de disciplinas, apoio local), baseado em toda uma
organização tecnológica, pedagógica e administrativa (GARCÍA ARETIO, 1998),
especialmente compreendendo suas subjetividades e objetividades.

1.2 Percurso formativo: nossa implicação

Trazer nossa implicação com o tema é entender esse termo segundo a perspectiva de
Barbosa (1998), para o qual “[…] estar e descobrir-se implicado é um processo pessoal de
intimidade e uma relação social de envolvimento com o objeto a ser investigado, refletido e
compreendido”. Ou seja, há uma relação social de envolvimento com o objeto desta pesquisa;
por isso, trazer essa realidade em particular é mostrar um entrelaçamento dos fatos segundo a
nossa objetividade e subjetividade. Temos uma história de formação profissional com as TICs
e com a EaD. Nesse sentido, mergulhar na nossa história formativa e profissional é mostrar
que há todo um percurso que foi trilhado e que nos conduziu progressivamente a uma relação
de maior intimidade com as tecnologias, com a educação e com a educação a distância.
Podemos afirmar que nosso interesse nesta pesquisa está ligado ao nosso percurso de
formação profissional e de reflexão acadêmica com as tecnologias e com a EaD, trajetória
que tem sua gênese no curso de graduação, Bacharelado em Computação (ingresso em
1995), seguida da inserção na docência na área de informática em um campus de nível
médio e técnico vinculado à UFPI (ano de 2000) e depois no curso de Mestrado em
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Educação (em 2003), cujo tema tratava da utilização das tecnologias na educação, sendo que
esse percurso influenciou nossa atuação junto à EaD.
Nossa experiência com a EaD se iniciou em 2006, quando, em paralelo à docência na
UFPI, prestávamos serviços de assessoria à Secretaria Municipal de Educação na elaboração
de projetos, na formação docente e gestão do uso das tecnologias de informática nas escolas.
Assim, por indicação desses dois órgãos, estivemos à frente do projeto de implantação desse
Polo de Apoio Presencial em Floriano (atendimento à chamada pública do MEC, Edital n. 1,
de 16 de dezembro de 2005) – uma parceria entre governo federal (MEC – sistema UAB),
poder público municipal e UFPI. Foi nesse polo, implantado no final de 2007, que nossas
experiências enquanto tutora e, logo após, na coordenação do polo conduziram-nos a um
processo de não distanciamento para poder refletir, mas para uma reflexão no engajamento,
voltada para nossa própria ação, a ação dos colegas e até mesmo a dos alunos. Dessa maneira,
participamos de um Curso de Formação de Tutores e Coordenadores de Polo ofertado pelo
Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) da UFPI. A formação direcionava-se ao
fazer nessa “nova” educação a distância, ao papel de cada integrante do processo e ao modo
como utilizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no caso, a plataforma Moodle.
Durante o curso, a nossa formação inicial em Bacharelado em Computação conduziu-nos a
uma zona de conforto em relação aos demais cursistas, pois não sentimos dificuldade no
entendimento e tivemos familiaridade com a plataforma de ensino-aprendizagem. No entanto,
podemos lembrar que no decorrer do curso foram percebidas algumas carências que nos
suscitaram o entendimento de que a inexperiência com essa modalidade não era exclusiva dos
cursistas, tendo também que desbravar um caminho ainda pouco conhecido por todos.
Na sequência, um conjunto de experiências profissionais e formativas, vividas
subjetiva e objetivamente nas relações estabelecidas com alunos, tutores, coordenadores,
instituição e com a modalidade educativa, impulsionou-nos a questionamentos, certezas,
inseguranças, especialmente quando passamos da tutoria para a coordenação do polo. Foram
momentos como esses que nos conduziram a uma aprendizagem e a uma relação cada vez
mais profunda com o objeto desta pesquisa.
As vivências com a docência na EaD iniciaram-se na primeira oferta UAB/UFPI no
polo, na tutoria do curso de Bacharelado em Sistema de Informação, no qual, durante os seis
meses de atuação, convivemos com dúvidas no fazer e com dificuldades na condução de um
processo “novo” para os alunos, para nós, bem como para os docentes e para o núcleo
administrativo da instituição. Ressaltamos que, embora a EaD seja referenciada por uma nova
e diferente modalidade, tem sua gênese na educação presencial e é quase tão antiga quanto
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esta. A novidade dessa modalidade, sem uma análise aprofundada, está na utilização das
“novas” TICs, o que proporcionou um grande impulso na sua difusão, alcance e qualidade.
Nesse sentido, a observação do contexto local e as conversas com colegas tutores e com
alunos direcionavam as reflexões acerca das práticas (local e institucional) e, em
consequência, percebíamos ser imperativo o estabelecimento mais forte de um acolhimento
que pudesse propiciar aos alunos um sentimento de pertencimento e de confiança no processo
da EaD.
Após seis meses na tutoria, o envolvimento no processo e a indicação por parte da
UFPI conduziram-nos à atividade de coordenação do polo e, consequentemente, ao
acompanhamento das atividades de formação docente a partir da EaD, bem como às reflexões
acerca do modo operante e dos prováveis desdobramentos da sua influência, ou possível
implicação dos novos conhecimentos aos formandos enquanto docentes. Perguntávamos se a
formação na modalidade da EaD proporcionava ao seu formando um diferencial que pudesse
implicar positivamente sua ação docente na educação presencial, constituindo assim algo mais
que a formação presencial.
Reportamo-nos, então, ao estudo de mestrado, quando a preocupação com o acesso
igualitário de crianças e jovens às tecnologias da informática, especialmente no que se refere
aos benefícios que estas podem proporcionar ao processo de ensino-aprendizagem,
impulsionou-nos a pesquisar sobre as práticas em informática educativa nas escolas do ensino
fundamental na cidade onde residimos (DAMASCENO, 2006). Partimos da compreensão de
Valente (1998) de que a utilização mais significativa do computador na educação se dá
quando este é utilizado como meio, como um recurso auxiliar do processo de ensinoaprendizagem, incentivando a construção do conhecimento pelo aluno. Naquele período, ano
de 2006, a investigação dirigiu-nos ao entendimento de que o não se sentir preparado para
utilizar a informática na educação, presente na percepção dos professores, estava relacionado
à falta de um curso que os mobilizasse para tal.
Atualmente, tomamos como base as concepções de Josso (2010) e Macedo (2010)
para nos auxiliar na compreensão de que esses professores não tiveram experiências
formativas que os envolvessem no uso pedagógico das tecnologias, de modo que resultassem
em reflexão, aprendizado, mudança e, assim, contribuíssem para a utilização pedagógica das
tecnologias na escola, conduzindo os alunos a uma participação mais ativa no processo de
aprendizagem.
A leitura de Rey (2002, p. 57) esclarece que – diferentemente do que a política pública
de capacitação de professores para a introdução das TICs na escola determina – o
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desenvolvimento das competências tecnopedagógicas, como forma de transferi-las para a
prática docente, não é uma competência específica de uma área do conhecimento, fruto de um
curso particular, mas é uma questão de habitus. Bourdieu (1983, 1992) reforça esse
entendimento quando afirma que as ações dos agentes sociais, no caso desta pesquisa, os
docentes, resultam do encontro entre um habitus e um campo, uma conjuntura. Nesse caso,
segundo Bourdieu (1983, p. 47), um habitus pode ser considerado um processo duplo de
“interiorização da exterioridade e exterioridade da interioridade” de um conjunto de esquemas
de percepção, apropriação e ação de uma cultura que é experimentado e posto em prática,
tendo em vista as conjunturas de um campo que o estimulam. Ou seja, entendemos habitus
como uma maneira organizada e sistêmica de pensar e agir em conformidade com uma
cultura, com um objeto de reconhecimento coletivo. O habitus é a exteriorização de um
capital cultural. Uma cultura pode requerer novos habitus, também entendidos como um
princípio de correspondência entre as práticas individuais e as condições sociais de existência
e de sobrevivência.

1.3 Implicações da EaD na ação docente

Consideramos que a utilização pedagógica das TICs na contemporaneidade e,
especificamente, na educação é uma outra e nova cultura, haja vista ser recente. Por isso,
utilizá-las requer que os docentes percebam-nas como uma necessidade. Além disso,
acreditamos que para os professores desenvolverem o habitus tecnopedagógico é preciso bem
mais que um simples curso de capacitação de uso das TICs na educação de modo aligeirado.
Ainda, não podemos esquecer que a importância do uso das TICs na educação e da
formação desse habitus depende da abordagem pedagógica em que esse uso está ancorado,
tendo em vista que o novo habitus necessário à nossa educação não se restringe às TICs, mas
a um paradigma educacional3 que possa utilizá-las, ou não, no processo de desenvolvimento
de cidadãos mais ativos, participativos, críticos e criativos. Para tanto, percebemos ser
necessário vivenciar um processo recursivo de interiorização e exteriorização, conforme nos
apresenta Bourdieu (1983), a partir de experiências vivenciadas especialmente durante a
formação inicial e continuada do docente. Assim, o desenvolvimento do habitus poderá
refletir na ação desses docentes na escola.
3

Questões relativas ao novo paradigma educacional na sua ligação com o uso das TICs serão tratadas no cap. 7
deste texto.
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Sendo assim, vale ressaltar como motivação nesta pesquisa a nossa perspectiva de que
a formação docente mediante a EaD nos permita perceber indícios de uma mudança
paradigmática de um sistema anterior baseado no instrucionismo – que privilegie a
transmissão e a aquisição de conteúdos curriculares, no qual o professor ensina aos alunos e
estes recebem passivamente os conhecimentos como se fossem um depósito do educador
(FREIRE, 1985) – para um outro que potencialize a educação do sujeito social autônomo e
inventivo, apoiado na participação mais ativa do aluno no seu processo de aprendizagem.
É certo que esse vislumbramento é em parte resultante de mudança na nossa ação após
experiência com a EaD, como, por exemplo, um maior incentivo à participação ativa dos
discentes no processo de aprendizagem, pois as TICs já fazem parte do nosso cotidiano de
docente, haja vista que atuamos como professora do curso técnico em informática, da referida
área.
Portanto, ressaltamos que a preocupação central nesta pesquisa não está em se é
possível ou quando seria viável desenvolver educação na EaD, mas nas mediações presentes e
imbricadas no seu processo de desenvolvimento e sua relativa implicação na educação
presencial. Assumimos a perspectiva de quem reconhece as possíveis potencialidades, mas
também as limitações da EaD, demonstrando, com isso, o interesse em colaborar com estudos
que possam convergir em reflexões para o aprimoramento do fazer dessa modalidade. Desse
modo, para explicar o que entendemos por implicações da EaD na ação docente,
consideramos importante frisar nossa compreensão a respeito de cada um desses termos.
Baseamo-nos na perspectiva antropológica de Marc Augé (1997) e em Barbier (1985)
para explicar nosso entendimento acerca de implicação. Nesse caso, a implicação está ligada
às vivências, à historicidade do indivíduo, às experiências que dão novo sentido e, por isso,
são capazes de proporcionar mudanças no eu, as quais, no caso de nosso objeto de estudo, são
exteriorizadas em ações. Barbier (1985) também nos auxilia nesse entendimento, explicitando
a implicação como ligada às condutas sociais elaboradas no espaço tensivo da relação entre a
formação e seus espaços de atuação docente. Assim, exprime uma dependência, entre a ação
do professor, com os esquemas de pensamento e de percepção construídos, e as experiências
vivenciadas durante a formação. Dessa forma é que compreendemos a implicação da EaD na
ação do docente como as novas e diferentes vivências na EaD que trazem um sentido, um
engajamento na nova experiência de formação, um aprendizado, um habitus, de modo que
possam impactar, influenciar, no âmbito de suas ações enquanto docentes.
Torna-se imprescindível destacar a mediação pedagógica, pois as TICs, utilizadas
como recurso mediador do processo, referem-se à integração da tecnologia da informática
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com a tecnologia das telecomunicações, tendo na internet a sua mais forte expressão
(MIRANDA, 2007). Além do distanciamento físico – virtual ou real – entre professores e
alunos, consideramos que a educação presencial e a EaD também se diferenciam pela
intensidade da mediação tecnológica no processo educacional. Em nossa compreensão, essas
diferenças podem repercutir na ação docente dos formados da EaD.
Sacristán (1999) bem como Pimenta e Anastasiou (2010) fundamentaram-nos na
escolha do termo ação docente para determinar que desejamos tratar de algo mais amplo do
que as práticas institucionalizadas, nas quais o docente se encontra num movimento de
imbricação – de docente com instituição e de ação com prática. Pimenta e Anastasiou (2010)
retratam a ação docente como diferente da prática, ao considerarem a prática como formas de
educar institucionalizadas, segundo a cultura, o conteúdo e o método de educação da
instituição. A ação, por sua vez, referindo-se aos sujeitos, seus modos de agir e pensar, seus
valores, seus compromissos, suas opções, seus desejos e vontade, pode representar algo além
do que é realizado. Compreendemos, então, que a ação se constrói a partir do eu, dentro de
uma teia de interdependências definidas pelas relações e inter-relações do eu consigo mesmo,
com o(s) outro(s), com as formações e com a sociedade, e que possui representatividade
naquilo que é feito e no que é intencionado.
Neste trabalho, não desconsideramos a prática, uma vez que as duas não se separam.
Na busca de entender os sentidos que os docentes atribuem às implicações da EaD na sua
ação docente, torna-se importante a compreensão dessas ações contextualizadas e de seus
determinantes diante da prática institucionalizada do fazer da escola. Em nossa concepção, as
ações dos docentes na escola não são isentas de forças, e a configuração na qual estão
inseridas pode favorecê-las ou dificultá-las. De modo geral, a pesquisa é fundamentada na
perspectiva de que o novo cursar da EaD, em função da flexibilidade tempo-espaço, do uso
das TICs e do paradigma educacional, apresenta uma outra conjuntura, outra cultura e, por
esse motivo, requer esquemas diferentes, esquemas de percepção, apropriação e ação, ou seja,
um outro habitus (BOURDIEU, 1992).
Partindo de um ponto singular, entendemos que, ao cursarem na EaD, os alunos
necessitam desenvolver sucessivamente ações de uma cultura tecnopedagógica, a partir da
qual poderão desenvolver a capacidade de utilizar as TICs para interagir na construção de
seus conhecimentos. Assim, compreendemos que, ao desenvolverem esse habitus, isso poderá
refletir na ação dos discentes quando docentes. Nesse sentido, pensamos que o fazer da EaD
pode trazer mudança à ação dos docentes em formação.
Cumpre ressaltar que não encontramos estudos nacionais que nos amparassem nessa
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perspectiva, mas, recentemente, tivemos acesso a uma pesquisa realizada em Quebec, no
Canadá, na qual Karsenti (2008) apresenta o relato de seu estudo cuja inquietação central
assemelha-se com a que nos conduziu a este trabalho. Preocupado com a coerência entre a
formação inicial dos docentes e as questões da reforma do ensino primário e secundário, esse
autor se voltou para o contexto do ensino universitário e da formação dos mestres e os efeitos
desses novos contextos de ensino-aprendizagem sobre os futuros docentes e suas práticas.
A experiência de EaD realizada na Université du Québec (Universidade de Quebec),
em Hull, permitiu que o autor constatasse mudança de diversas ordens entre os futuros
docentes quando confrontados com as TICs em sua formação via web: (a) mudança na
motivação para aprender com as TICs; (b) mudança de atitude diante da integração das TICs
na pedagogia universitária; e (c) uma certa mudança no plano de suas práticas pedagógicas
em sala de aula, para ¼ dos estudantes que participaram da experiência. O autor ainda se
refere à última mudança como uma integração de modo significativo das TICs às práticas
pedagógicas do docente em sala de aula. Para ele, a pesquisa indicou que a experiência vivida
enquanto alunos da EaD é “[…] susceptível de manter neles uma atitude favorável à
integração das TIC, ou ainda criar condições favoráveis para a modificação das estruturas de
representação do papel ou da utilização das TIC, em relação à sua aprendizagem ou à sua
prática de ensino” (KARSENTI, 2008, p. 198).
Diante disso, o estudo apresentado por Karsenti (2008) auxilia-nos quando traz que ¼
dos estudantes dizem integrar as TICs em sua prática pedagógica, pois isso se configura como
uma implicação do curso de formação do docente via web na sua ação. Entretanto,
percebemos certo otimismo dele quando diz que a mudança situa-se na integração de modo
significativo das TICs às práticas pedagógicas, tendo em vista que sua conclusão baseia-se em
uma análise quantitativa das respostas dos docentes, sem que pesquise como ocorre essa
integração, os contextos e a perspectiva educacional em que as ações estavam envolvidas.
Pensamos que não basta enxertar a utilização das tecnologias sobre as pedagogias
instrucionais, mas se deve inserir as TICs na escola de forma que os alunos façam uso delas
como um recurso auxiliar no processo ativo, interativo e participativo de construção de seu
conhecimento.
Consideramos que pesquisar sobre o fazer da EaD e suas implicações na ação dos
docentes em formação indica pertinência no recorte pretendido, uma vez que não se trata da
EaD em si ou em dimensões afirmativas ou de crítica aos projetos, contudo, tendo em conta
esses dois aspectos, buscamos a intersecção entre a EaD e a educação presencial. Para tal, faz-
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se importante iniciarmos pelo cenário do fazer da EaD pesquisado, conforme apresentamos no
capítulo que segue.

25

2 CENÁRIO DA EAD

Neste capítulo, objetivamos apresentar, sumariamente, como se constitui o cenário
desta pesquisa, como uma das âncoras para a compreensão do fazer da EaD e das possíveis
implicações dessa modalidade na ação docente presencial do formando. Nossa intenção é
situar o leitor em contextos que permeiam as falas de nossos interlocutores. Nesse intuito,
abordamos aspectos relacionados ao cenário brasileiro da EaD na formação de professores,
em uma perspectiva histórica, salientando que essa modalidade no Brasil é tardia e surgiu
depois de muitas experiências estrangeiras. Levantamos também aspectos que tratam do
sistema UAB, do cenário local da pesquisa e, particularmente, dos cursos no polo, não
podendo esquecer que o sistema UAB é um modelo dentro da perspectiva da EaD diante de
muitas outras, dentro e fora do país.
Entendemos que procurar compreender o fazer da EaD na formação e sua implicação
na ação presencial do docente em formação impulsiona-nos a buscar outras pesquisas ou
índices da EaD na formação dos professores no Brasil e suas relações e influências na ação
desses docentes. Por um lado, esse levantamento indicou-nos que essa modalidade vem sendo
utilizada em projetos pontuais, a partir da década de 1950 (PRETI, 1996; VIANNEY;
TORRES; DA SILVA, 2003; MORAN, 2010). Por outro lado, percebemos que essa mesma
diversidade de pesquisas disponíveis e consultadas não se refere a possíveis alteridades na
ação dos docentes em formação. Essas perspectivas demonstram que há uma grande lacuna
nas pesquisas sobre os processos formativos da EaD, pois o foco maior da formação dos
professores é a sua ação como docente, sua melhoria e, consequentemente, o aprendizado do
aluno e a qualidade da nossa educação.

2.1 Cenário brasileiro da EAD na formação de professores

Ao apresentarmos os registros de projetos de uso da EaD voltados para a formação
inicial e continuada do docente, consideramos importante pontuar que os primeiros marcos
históricos da EaD no Brasil, assim como a maioria deles, estão voltados ao ensino técnico, à
profissionalização ou atualização de profissionais e ao ensino de adultos, estando presentes
em uma vasta literatura como em Preti (1996), Vianney, Torres e da Silva (2003) e Maia e
Mattar (2007), por exemplo. Nesta pesquisa, não temos a intenção de relatar esse vasto
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percurso histórico, mas apenas uma parte, uma vez que nos detemos em apresentar marcos
históricos para fins de conhecimento da história da EaD na formação do docente, tomando por
base Preti (1996), Vianney, Torres e da Silva (2003) e Moran (2010).
Entre os registros de projetos de uso da EaD voltados especificamente para a formação
inicial e continuada do docente, é possível perceber que as iniciativas foram bastante pontuais
e sem continuidade, como a maioria das demais experiências e projetos de utilização da EaD
na educação brasileira.
Como marco inicial, há o ano de 1941, com a Universidade do Ar, no Rio de Janeiro,
com a emissão radiofônica para a formação específica de professores leigos (VIANNEY;
TORRES; DA SILVA, 2003). Em 1962, tivemos, nesse mesmo estado, a Fundação João
Batista do Amaral veiculando um programa pela TV RIO com conteúdos para o
aperfeiçoamento de professores primários.
No Rio Grande do Norte, o Projeto Saci – Satélite Avançado de Comunicações
Interdisciplinares – foi implantado em 1967. Com parceria entre MEC, CNPq e Instituto de
Pesquisas Espaciais (INPE), e ainda know-how e consultoria da Universidade de Standford
(EUA), o projeto foi voltado para a oferta de aulas pré-gravadas, transmitidas via satélite, e de
suporte em material impresso para alunos das séries iniciais e professores leigos do então
ensino primário no estado do RN. Em um relatório final (1976), esse projeto registrou um
total de 1.241 programas de rádio em uma abrangência de 510 escolas de 71 municípios,
tendo como uma das causas do fracasso, segundo Vianney, Torres e da Silva (2003), as
diferenças culturais entre o perfil dos programas produzidos no interior do estado de São
Paulo e a clientela – alunos e professores do interior do Rio Grande do Norte, na região
Nordeste.
Em 1971, a então criada Associação Brasileira de Tecnologia e Educação, que já
produzia Seminários Brasileiros de Tele-Educação desde 1969, desenvolveu programas de
capacitação de professores por ensino através de correspondência.
Outro registro refere-se ao projeto Logos II, lançado em 1976 pelo CETEB em
parceria com o MEC. Com atuação em 19 estados brasileiros, em seus 13 anos de existência
(1977 a 1991), atendeu cerca de 50.000 professores, qualificando aproximadamente 35.000
professores leigos sem afastá-los da docência, com uso de módulos impressos e tutoria local
ou por interação com uma central de atendimento por carta ou telefone. Em 1990 foi
desativado e substituído pelo Programa de Valorização do Magistério, que começou a
funcionar somente em 1992, seguindo o mesmo formato do Logos e atendendo a professores
desde sua formação para as séries iniciais até a formação específica para o Magistério.
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Em um projeto que se desenvolve até os dias de hoje, a Universidade de Brasília,
através de seu Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD), vem, desde 1980,
oferecendo cursos de educação continuada. Esse foi o modelo mais tradicional adaptado das
universidades tradicionais a distância da Europa, de forma pioneira e intermitente.
A TV Escola (1996), canal específico de televisão com programação dirigida tanto à
formação do professor quanto ao uso com o material didático em sala de aula, também foi
outro projeto de grande alcance, assim como o ProFormação, curso de capacitação a distância,
em nível médio, com habilitação para o magistério na modalidade Normal, promovido pela
Secretaria de Educação a Distância (SEED), do MEC, para professores que, sem formação
específica, encontravam-se lecionando nas quatro séries iniciais, classes de alfabetização ou
Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas redes públicas de ensino do país, o qual utiliza a TV
(TV Escola) e o material impresso, com tutoria regional.
É preciso pontuar que, no Brasil, assim como no mundo, a história da EaD é marcada
pelos diferentes meios de comunicação que se faziam uso em cada época. Passamos pela
etapa do ensino por correspondência, pela radiodifusão e, depois, pela transmissão televisiva;
mais recentemente, passamos da informática à integração das diversas mídias nas TICs, com
sua maior expressão na internet. Entretanto, é importante situar que essa história não evoluiu
naturalmente, sem conflitos, pois muitas dessas ações foram pontuais e sem continuidade,
como destaca Moran (2010, p. 2) ao tratar a etapa de utilização da TV na EaD:
O Brasil, onde a televisão domina, nunca conseguiu implantar
permanentemente uma política de educação a distância via TV. Sempre
tivemos experiências isoladas, descontínuas, embora importantes. A rede de
TVs educativas nunca foi efetivamente uma rede contínua. Houve frequentes
tensões de produção entre o Rio (TVE) e São Paulo (TV Cultura). Não
houve uma política permanente e consistente de apoio à TV educativa e a
obtenção de canais educativos regionais serviu mais para atender a interesses
de pessoas e grupos do que a fins educacionais. [...] Creio que o Brasil
queimou a etapa da TV sem aproveitá-la de verdade [...].

Mais recentemente, com o apoio dos avanços das novas tecnologias da informação e
da comunicação, a EaD foi pensada como a alternativa mais econômica e viável para
satisfazer as amplas e variadas necessidades do sistema educacional, de modo a propiciar a
capilarização e interiorização da oferta para o atendimento das demandas nacionais
reprimidas, tanto para a formação inicial4 quanto para a formação continuada (MOTA;
4

Dados do Censo Educacional INEP/MEC de 2003 apontam que apenas 10% da população brasileira com idade
entre 18 e 24 anos estava na educação superior, valor inferior ao da Argentina (40%), Venezuela (26%), Bolívia
(20,6%) e Chile (20,6%). Em 2009, os dados apontam para 14%.

28

CHAVES FILHO, 2011). Foram o surgimento e a larga difusão das TICs em todos os
campos, bem como as diversas integrações possíveis e quase presenciais (usuário-informação,
aluno-aluno, aluno-professor), que possibilitaram o surgimento de novos projetos, alguns
descontínuos e outros que perduram até a atualidade, como podemos ver a seguir.
Na década de 1990, universidades brasileiras empreenderam ações individuais e em
consórcio de utilização da EaD na formação de professores. É o caso do Núcleo de Educação
a Distância do Instituto de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso, que, em 1995,
a partir de uma parceria com o governo do estado de Mato Grosso – Secretaria de Estado da
Educação –, Universidade Estadual do Mato Grosso e com o apoio da Université du Québèc
(no Canadá), ofertou o curso de Licenciatura em Educação Básica de 1ª a 4ª série do 1º grau,
dirigido a professores que atuam nas primeiras quatro séries do 1º grau da rede pública sem
qualificação de terceiro grau, bem como o curso de Especialização para a Formação de
Orientadores Acadêmicos (tutores) em EaD (para professores que já estavam em sala de aula
desenvolvendo uma ação docente e que já detinham um saber docente experiencial), com
parte do material impresso e em polos regionais com tutores locais. Essa foi a primeira oferta
do curso de Pedagogia no Brasil na EaD e teve a robusta meta de promover a formação inicial
de todos os docentes dos quatro anos iniciais do ensino fundamental naquele estado.
No ano seguinte, em 27 de maio de 1996, o Ministério da Educação criou oficialmente
a SEED5 (BRASIL, 1996) com a missão de fomentar a incorporação das TICs e da Educação
a Distância aos métodos didático-pedagógicos das escolas públicas. Entre seus objetivos,
destacamos: (a) formular, fomentar e implementar políticas e programas de EaD visando a
universalização e democratização do acesso à informação, ao conhecimento e à educação; (b)
fomentar a pesquisa e a inovação em tecnologias educacionais, por meio de aplicações de
TICs aos processos didático-pedagógicos; (c) desenvolver, produzir e disseminar conteúdos,
programas e ferramentas para a formação inicial e continuada a distância; (d) difundir o uso
das TICs no ensino público, estimulando o domínio das novas linguagens de informação e
comunicação junto aos educadores e alunos das escolas públicas; e (e) melhorar a qualidade
da educação.
Além do incentivo financeiro, a SEED destaca-se pelo esforço em definir políticas
públicas com programas e ações e na proposição de uma legislação que atenda aos interesses
e às necessidades das universidades públicas e privadas.
Contudo, o grande marco que conduziu ao incremento das iniciativas de utilização da
5

Atualmente extinta, seus programas e ações estão vinculados à Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Inclusão (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013).
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EaD para a formação docente no Brasil foi a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996) em atendimento ao artigo 212 da
Constituição Federal, ao artigo 60 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias e às
recomendações internacionais – especialmente a Declaração Mundial sobre a Educação para
Todos, de Jomtien (1990) –, quando a referida lei determinou que até 2007 todos os
professores em exercício deveriam ter formação em nível superior. Considerando elevado o
número de professores que não atendiam a essa exigência, o Estado atribuiu a integração das
TICs à EaD, uma opção em potencial para dar conta desse número e assim poder atuar na
melhoria da qualidade da educação básica, a partir da formação inicial e continuada de
professores localizados nos mais diversos pontos geográficos do Brasil.
Cabe ressaltar que por trás dos marcos legais que impulsionaram a EaD na formação
no docente, assim como em diversas outras áreas, níveis e modalidades de ensino, também
estavam uma conjuntura econômica e uma política compensatória do Estado para suprir a
carência ou total ausência de oferta de cursos regulares a segmentos populacionais afastados
da educação superior pública.
A conjuntura econômica se dá pelas mudanças advindas das TICs nos meios de
produção e tomada de decisões, que fazem com que grande parte das qualificações fique
defasada, a um ritmo cada vez mais rápido, havendo a exigência por uma maior formação ao
longo da vida. Na verdade, Castro (2005) afirma que essa relação entre os paradigmas
econômicos e os modelos educacionais não é recente, uma vez que a escola é tida como um
dos locais de disseminação do conhecimento sistematizado e, consequentemente, o professor,
é apresentado como protagonista central desse processo, que passa a ser uma peça-chave em
cada reforma do ensino.
A expressiva demanda por formação inicial e continuada também era sinalizada pela
política de expansão do ensino médio que vinha gerando pressão por aumento do número de
vagas no ensino superior, o que era agravado pelas dimensões continentais do nosso país. É
com essas perspectivas que Belloni (1999, 2008) expressa que os dois grandes desafios que os
sistemas de ensino superior enfrentam e para os quais a educação a distância pode contribuir
são: expansão significativa e diversificação da oferta de formação inicial, para atender à
demanda decorrente da expansão do ensino secundário, e a criação de novos modos de
formação continuada adequada às demandas do mercado de trabalho pós-fordista.
Nesse sentido, não podemos deixar citar o Projeto Veredas, em Minas Gerais, o qual
visava à oferta de formação superior a distância de professores para atuar na educação básica.
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Esse projeto foi elaborado pela Secretaria Estadual de Educação com base em consórcio entre
a Universidade Estadual de Minas Gerais, universidades federais e o governo do estado.
Nessa mesma linha, o governo do estado do Rio de Janeiro criou o CEDERJ
(acrônimo de Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro), que inclui a
internet como espaço de disponibilização de material e de interação (MORAN, 2010). Esse
projeto foi criado em 2000 com o objetivo de oferecer educação superior gratuita e de
qualidade na modalidade a distância, promover a divulgação científica, proporcionar a
formação continuada de professores do ensino fundamental, médio e superior e promover a
expansão e interiorização do ensino gratuito e de qualidade no estado, através de cursos de
extensão, graduação e pós-graduação. Tudo isso foi realizado por meio de um consórcio
formado pelo governo do estado do Rio (mantenedor do projeto) e seis instituições públicas
responsáveis pelos cursos e certificações – Universidade Estadual do Norte Fluminense
(UENF), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal Fluminense
(UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro (UFRRJ) e UNIRIO.
Trata-se de um sistema formado por docentes e técnicos, responsáveis pela produção
de material didático – material impresso e digital, videoaulas – e, principalmente, pela
atualização do ambiente eletrônico (universidade virtual) em que trabalham os alunos. Toda a
estrutura do CEDERJ é mantida pela Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a
Distância do Estado do Rio de Janeiro, criada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Os
alunos matriculados não possuem custos quanto a mensalidades, já que as instituições
participantes são públicas. Assim, quem cursa uma graduação pelo CEDERJ está
regularmente matriculado em uma das seis entidades conveniadas. O computador e a internet
são os principais recursos dos alunos, que se distribuem em polos regionais onde encontram,
além de computadores, tutores para orientar o aprendizado e tirar dúvidas. Esse projeto foi um
modelo que partiu da experiência da Universidade Federal de Mato Grosso, que, depois,
também serviu de base para o sistema UAB. Vale destacar que as experiências dessa
universidade tiveram como base as universidades tradicionais a distância da Europa.
Segundo Preti (2011), até 2000, havia poucas universidades federais com centros,
secretarias ou núcleos de EaD, em um contexto de crescimento lento cercado por preconceitos
internos e externos à instituição e pela própria falta de legislação específica. Porém, o mesmo
não se aplicava às faculdades particulares, que, cada vez mais, cresciam em números de
cursos e de alunos, voltadas, preferencialmente, para a formação de professores.
Na esfera federal, somente em 2005, o MEC, com a coordenação das secretarias de
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educação a distância e educação básica e com o apoio e participação das secretarias de
educação especial e educação superior, bem como da UNIREDE6, criou o Pró-Licenciatura
(Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício no Ensino Fundamental e no
Ensino Médio). Esse programa apoiava o oferecimento de cursos de licenciatura a distância
para professores da rede pública em exercício nos anos/séries finais do ensino fundamental e
no ensino médio, sem habilitação na disciplina na qual exerciam a docência. A proposta do
Pró-Licenciatura foi a formação de parcerias interinstitucionais entre as universidades
públicas e os governos federal e estadual. Assim, as IES públicas assumiram junto ao MEC a
elaboração dos cursos, contando também com a participação dos gestores educacionais e
municipais de educação.
Foi nesse cenário nacional de projetos voltados para a formação superior a distância
que, em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação, gestou-se o projeto UAB,
contando também com a participação dos gestores estaduais e municipais da educação. No
ano seguinte, 2006, com a implantação do sistema UAB, o MEC pôde contar com a adesão de
universidades da maioria dos estados brasileiros e, assim, iniciou-se o processo de
interiorização e democratização do ensino superior por todo o país.
O sistema UAB foi criado no âmbito da SEED, do MEC, e incorporado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em 2009. A partir de
então, a Capes tornou-se responsável pelo gerenciamento dos recursos de financiamento das
atividades da UAB custeados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
(BRASIL, 2009). Oficialmente, o sistema UAB foi instituído pelo MEC, através do decreto n.
5.800, de 8 de junho de 2006, baseado em objetivos como:
I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e
continuada de professores da educação básica;
II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e
trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; IV ampliar o acesso à educação superior pública; V - reduzir as desigualdades
de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do país; VI estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e
VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de
educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de
ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação
(BRASIL, 2006, p. 1).

6

Universidade Virtual Pública do Brasil, formada por meio de protocolo de intenções, reunindo mais de 70
instituições de educação superior públicas (federais e estaduais) interessadas em educação a distância.
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Como podemos perceber, o foco da UAB está na formação de professores, não devido
à limitação dos cursos a distância, mas para suprir uma demanda não atendida. A intenção é
atender ao público em geral que possui dificuldade de acesso ao ensino universitário e, com
isso, expandir e interiorizar a oferta de cursos superiores de qualidade em todo o país. Esse é
um projeto que se encontra ativo até os dias de hoje, expandindo-se em número de instituições
públicas credenciadas, cursos ofertados, Polos de Apoio Presencial implantados, corpo
docente, corpo administrativo, discentes matriculados e formados, ao longo do interior do
território brasileiro.
Diante disso, é importante destacar que a partir do fomento do governo federal ao
campo da EaD, iniciado no final da década de 1990, várias culturas vêm sendo plantadas e
cultivadas nas diversas instituições educativas que atuam na EaD. Embora os marcos
históricos se refiram apenas às iniciativas estaduais e em nível nacional, realizadas por meio
das instituições públicas e que já possuem experiência na modalidade presencial na formação
de docentes, há também as iniciativas privadas de uso da EaD na formação docente. No
universo de tantas instituições, destacam-se experiências que põem em dúvida os resultados
positivos da formação nessa modalidade educativa. Assim, em paralelo ao quadro de rápido
crescimento quantitativo de instituições, cursos e vagas, caminham os debates acerca da
qualidade da formação nessa modalidade.
No trato da EaD associada à formação do docente, Barreto (2008) posiciona-se de
forma contrária à política de formação de professores a distância. Castro e Cabral Neto (2009,
p. 105) apontam que essa modalidade de formação traz sérios prejuízos para uma sólida
formação docente, uma vez que não prioriza uma consistente formação teórico-prática.
Corroborando essa posição, Giolo (2008, p. 1228) defende a tese de que a formação inicial do
docente deve ser realizada em sala de aula, lócus que condensa a cultura do ensinar e do
aprender e que é constituído por relações humanas indispensáveis à prática docente. Para esse
autor, a EaD não implica formação docente inicial de qualidade.
Em outra direção, algumas pesquisas (FERRAZ, 2007; BITTENCOURT, 2008;
BRANCO, 2008; LIMA, 2009; SOUZA, 2009) apontam a credibilidade da EaD na formação
de professores, bem como a nossa perspectiva. Quanto a esse aspecto, ponderamos que não se
pode apontar para a uniformidade das análises sobre a EaD quando se há configurações
diferentes. Pensamos na formação docente a distância, se implementada por instituições que
tenham real compromisso com a educação, como uma formação válida e capaz de implicar
positivamente a ação dos docentes formados nessa modalidade.
Nesse sentido, consideramos fundamental a atenção a uma dinâmica imanente à
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configuração, ou seja, a estratégia e o compromisso local, da formação da EaD ofertada a
partir do sistema UAB, um projeto de amplo alcance, financiado por recursos públicos e cujas
ações iniciais e efetivas de formação docente são consideradas recentes, o que, segundo
Freitas (2007, p. 1210), representa uma ruptura com os programas de formação a distância de
curta duração, de caráter mercadológico, e que perduraram até pouco tempo em nosso país.
Por essa razão, apresentamos a seguir o cenário que configura o fazer da EaD pesquisada
como um alicerce para o entendimento do que estamos tratando por possíveis implicações da
EaD na ação presencial do docente em formação.

2.2 O cenário da pesquisa

A UAB é um sistema que conta com a colaboração da União, envolvendo instâncias
do MEC7 com entes federativos, mediante a oferta de cursos e programas de educação
superior a distância por instituições públicas de ensino superior, em articulação com polos de
apoio presencial mantidos pelos estados e municípios. Essa articulação estabelece qual
instituição de ensino deve ser responsável por ministrar determinado curso em certo
município ou determinada microrregião por meio dos polos de apoio presencial (BRASIL,
2006). A Figura 1, a seguir, sintetiza esse funcionamento.

7

São agentes do sistema UAB: a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES/MEC), gestora do sistema UAB, com o apoio da Secretaria de Educação a Distância (SEED) e em
colaboração com a Secretaria de Educação Básica (SEB), a Secretaria de Educação Superior (SESu), a Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade (SECAD) e a Secretaria de Educação Especial (SEESP) do Ministério da Educação, articuladoras do
Sistema (BRASIL, 2009).
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Figura 1 – Ilustração da articulação de polos e IES para a oferta de cursos

Fonte: Costa (2010).

Os polos foram previstos como unidades operacionais, com infraestrutura e recursos
humanos para a execução descentralizada de algumas das funções didático-administrativas
adequadas às fases presenciais dos cursos, sendo mantidos por acordo de cooperação técnica
ou convênio entre MEC e entes federativos interessados (BRASIL, 2006).
Conforme Mill e Pimentel (2010), um polo de apoio presencial é muito mais que um
prédio com estrutura física, previsto para apoio às atividades de cursos de EaD; é uma
estratégia para a interiorização da educação superior, aproximando as instituições de ensino
superior (IES) – especialmente as públicas – de um público historicamente desfavorecido do
direito à formação superior, potencializando o desenvolvimento da região.
Nesse sentido, é importante situar que a UAB não propõe a criação de uma nova
instituição de ensino superior, mas sim a articulação das já existentes. São instituições que já
têm uma larga experiência na formação, objetivando levar ensino superior público de
qualidade aos municípios brasileiros que não possuem cursos de formação superior ou cujos
cursos ofertados não são suficientes para atender a todos os cidadãos (UAB, 2013), como é o
caso da UFPI.
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Essa instituição é uma das instâncias responsáveis pela interiorização da UAB no
estado do Piauí. Nesse sentido, vale pontuar que a EaD e o sistema UAB foram tomados
como estratégias para a interiorização e democratização da oferta de graduação no país, a
partir da expansão da oferta de cursos das IES públicas, que até então se limitava aos grandes
centros urbanos, para o interior dos estados, por meio dos polos de apoio presencial instalados
em cidades nas mais diversas regiões do país. Oferecem àqueles que não teriam condições de
realizar um curso presencial nos grandes centros a oportunidade de cursar uma graduação a
distância, em sua cidade ou em uma cidade próxima.
A título de exemplo, podemos citar a oferta de vagas da UFPI no ano de 2014, que
contou com o número de 3.550 vagas em cursos de graduação presencial ofertadas em quatro
campis localizados nas cidades de Teresina (capital do estado), Parnaíba, Bom Jesus e
Floriano. Com a interiorização propiciada pelo sistema UAB, essa instituição disponibilizou,
nesse mesmo ano, mais 6.825 vagas em 15 cursos na modalidade a distância, em 33 polos da
UAB, situados em 31 municípios do estado do Piauí e 02 municípios do estado da Bahia. Ou
seja, a UFPI, nesse ano, ofertou na EaD quase o dobro das vagas presenciais. Essas vagas
foram distribuídas em cidades interioranas, o que nos faz perceber a capilaridade e a
interiorização da UFPI, bem como uma maior democratização no acesso.
Entretanto, é importante destacar que até chegar a esse patamar de oferta e de polos, a
interiorização e a expansão não se deram de forma tranquila, especialmente no que se refere à
gestão da infraestrutura dos polos de apoio presencial. Muitas vezes, os gestores que se
manifestaram através de proposta de projetos de instalação e manutenção de um polo de apoio
presencial não disponibilizavam toda a estrutura física, tecnológica, administrativa e de
recursos humanos adequada, seja para a implantação, seja para a manutenção do polo,
conforme previsto em acordo de cooperação técnica assinado entre mantenedor, IES e MEC.
No Piauí, esse processo inicial foi tenso, e a interiorização, de fato, somente foi possível
mediante a intervenção do governo do estado, através da Secretaria de Educação Superior a
Distância, que se tornou mantenedor da maioria dos polos e foi, com o tempo, fazendo as
adequações. A UFPI, por outro lado, ficou responsável por acompanhar o processo, cobrar
providências e subsidiar no que fosse possível.
No âmbito da UFPI, o projeto de EaD foi implantado em 2006, a partir da aprovação
do Projeto de Criação do Centro de Educação Aberta e a Distância da UFPI (CEAD/UFPI),
por meio da resolução n. 196/06-CEPEX. Vale ressaltar que essa medida também não se deu
de maneira isenta de discussões, mediante discursos contra e a favor. Recentemente, após as
experiências iniciais, o CEAD/UFPI foi reconhecido pelo MEC, conforme a portaria n. 97, do
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dia 5 de março de 2013, com a função de operacionalizar as atividades de ensino, pesquisa e
extensão, na modalidade a distância, no âmbito do estado do Piauí e da UFPI. O CEAD, em
parceria com os governos federal e estadual – Universidade Estadual do Piauí (Uespi) e
municípios locais –, vem coordenando os passos da EaD na UFPI, com a criação de cursos
através de editais do programa UAB, da realização de processos seletivos e de matrícula de
alunos, bem como por meio de atividades acadêmicas.
Vale ressaltar que a criação de um CEAD tem sido um procedimento comum por parte
das IES, como órgão responsável pela gestão da oferta de cursos na modalidade a distância.
Segundo Ribeiro (2007), também se dá de maneira tensa, pois são muitos os desafios a serem
superados na implantação efetiva de um CEAD. O primeiro deles se refere a estruturação e
planejamento estratégicos que, realmente, deem conta de atender aos clientes internos do
CEAD, aos professores, tutores, equipes de produção de mídias, suporte técnico e gestores
que estão na linha de frente. Acreditamos que essa tensão foi maior durante os primeiros
meses do funcionamento do CEAD, quando estavam sendo criados os programas, cursos e
materiais de EAD. Nesse caso, consideramos que o sucesso na estruturação desses centros
influencia diretamente o atendimento dos discentes.
Atualmente, em 2014, o CEAD da UFPI oferece 15 cursos de graduação, sendo 12
licenciaturas – Filosofia, Pedagogia, Física, Matemática, Química, Ciências Biológicas,
Ciências da Natureza, Letras Português, Letras Inglês, Computação, Geografia, História – e 3
bacharelados – Sistemas de Informação, Administração e Administração Pública, o último
ofertado pelo Programa Nacional de Administração Pública; além de 4 especializações –
Gestão Pública, Gestão Municipal, Gestão em Saúde e Gestão de Políticas Públicas em
Gênero e Raça – e 1 mestrado profissional em Matemática (CEAD, 2014). Em 2013, eram
aproximadamente 9.000 alunos matriculados em 33 polos de apoio presencial e um
investimento de seis milhões/ano, variando entre R$ 1.000 e R$ 1.500 por aluno, e 33
professores permanentes (CEAD, 2013).
Isso demonstra que, apesar de a prioridade do programa ser a capacitação de
professores da educação básica com a oferta de cursos de licenciatura e de formação
continuada, confirmando o objetivo da UAB, que é proporcionar a formação de professores
para atuarem na educação básica, o sistema UAB também disponibiliza vários outros cursos
superiores nas mais diversas áreas do saber.
Toda a estrutura pedagógica e administrativa responsável por planejar e executar as
propostas pedagógicas que norteiam as ações dos cursos ofertados no polo UAB-Floriano está
situada no CEAD-UFPI. No Polo em questão, verifica-se a estrutura responsável pelo apoio
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presencial ao aluno, conforme apresentamos na Figura 2, a qual oferece uma visão
panorâmica dos profissionais que integram esse centro e de sua ligação com os profissionais
que compõem o referido Polo.
Figura 2 – Organograma do CEAD e do Polo UAB Floriano
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Fonte: Elaborado pela autora.

Com papéis definidos, alguns profissionais trabalham mais diretamente com as ações
voltadas à docência e ao processo de ensino-aprendizagem, como os coordenadores,
professores e tutores. O diretor do Centro responde pelas gestões administrativa e financeira
bem como pelas questões pedagógicas. Os técnicos e os diagramadores subordinados à
coordenação de material didático atuam no suporte ao professor para a produção do material
didático. Os secretários desenvolvem seu trabalho no CEAD junto à coordenação do curso.
A coordenação de curso é responsável pela estruturação do curso e pelas questões
pedagógicas junto aos professores, sendo articulada à coordenação de tutoria, que trabalha
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diretamente com os tutores no que diz respeito à atuação pedagógica destes nos polos e nas
plataformas. É da competência dos professores produzir o material a ser impresso e
disponibilizado aos alunos, planejar e elaborar o plano de curso, todas as atividades a serem
desenvolvidas na disciplina, bem como as avaliações. Os tutores são responsáveis por
acompanhar os alunos presencial e virtualmente, atendendo-os em suas dúvidas. Os demais
servidores atuam no suporte aos projetos e cursos.
No corpo docente da EaD, tem-se:
a) o professor autor ou conteudista, que elabora o material didático, planeja
atividades e avaliações;
b) o professor de disciplina/formador, que acompanha a aplicação desse material nos
polos de apoio presencial e na plataforma virtual. Ambos são professores doutores,
pertencentes ao quadro de professores efetivos da universidade ofertante do curso
e residentes em Teresina, cidade onde o CEAD está situado. O professor de
disciplina também se desloca ao polo quando necessário.
c) o tutor presencial e o tutor a distância, ambos responsáveis pelo sistema de
acompanhamento ao estudante. O acompanhamento local, no polo, é realizado
pelo professor-tutor presencial. O tutor acompanha o discente a distância via
plataforma, além de se deslocar ao polo quando necessário. Ambos possuem carga
horária de 20 horas semanais e são responsáveis por turmas de até 25 alunos.
No Polo UAB de Floriano, a coordenação e sua equipe se responsabilizam pela
infraestrutura necessária ao funcionamento das atividades presenciais, as quais são planejadas
pela coordenação de curso e efetivadas por professor da disciplina e tutores a distância e
presenciais. Assim, podemos perceber que, para o trabalho na EaD chegar aos alunos, é
preciso perpassar por toda uma rede, cuja tessitura se configura pela ação/colaboração de
todos os profissionais envolvidos (OLIVEIRA, 2012). Entretanto, essa tessitura nem sempre
se efetiva pela colaboração de todos; um exemplo disso é a atuação do professor de disciplina
no processo de interação com o aluno, como podemos perceber na seguinte fala de Marcos,
um de nossos interlocutores8: “Entre professor e aluno há um vazio, o professor só vem no dia
da apresentação da disciplina e, quando vem, já teve momento em que ele não veio, por
particularidade da própria universidade, por questão de deslocamento”. Ou seja, o aluno
retrata que a ação/colaboração na EaD nem sempre ocorre como desejado, pois é comum
haver problemas internos e externos ao polo, seja com o pessoal administrativo, seja com a
8

Sobre os interlocutores ver capítulo 3, p. 55.
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atuação de tutores, professores de disciplina, coordenação de curso etc.
Em Floriano (PI), o Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil foi
implantado no ano de 2007, após a Secretaria Municipal de Educação atender à convocatória
pública do Edital n. 1, de 16 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), do MEC - UAB1,
tornando, assim, a Prefeitura Municipal de Floriano como mantenedora do Polo instalado na
cidade.
Cabe situarmos que a cidade de Floriano sempre teve uma relação com a educação,
com uma reconhecida tradição no setor educacional. Foi originada nos fins do século XIX, no
ano de 1874, no Estabelecimento Rural São Pedro de Alcântara, uma escola agrícola
idealizada pelo engenheiro agrônomo Francisco Parentes, com a finalidade de alfabetizar,
educar e ensinar uma profissão aos filhos dos escravos beneficiados pela Lei do Ventre Livre.
Após 23 anos de instalação do Estabelecimento Rural São Pedro de Alcântara, pela Lei n.
144, de 8 de julho de 1897, a vila foi elevada à categoria de cidade, com o nome de Floriano,
em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto. A cidade de Floriano está localizada na
microrregião do sul piauiense, situada na zona fisiográfica do Médio Parnaíba, à margem
direita desse mesmo rio. A cidade fica a 240 km da capital do estado do Piauí, Teresina. Seu
posicionamento geográfico, na região centro-oeste do Piauí e fronteira com o estado do
Maranhão, e a oferta de ensino conduziram a cidade de Floriano ao status de polo
educacional, não somente para as cidades do Piauí, como também para algumas do estado
vizinho. A economia do município baseia-se, fundamentalmente, no setor terciário, mais
precisamente no comércio, que contribui com a maior parcela da renda gerada no município.
Os serviços gerados nas áreas da educação e saúde também contribuem na composição do
produto interno bruto (PIB) do município (DAMASCENO, 2006). Atualmente, o município
de Floriano possui uma população de 58.586 habitantes, conforme o censo demográfico de
2013 (IBGE, 2013a), e é sede de quatro IES: a UFPI, com o Campus Amílcar Ferreira Sobral,
a UESPI, o Instituto Federal de Educação e Tecnologia (IFET) de Floriano e a Faculdade de
Ensino Superior de Floriano (FAESF), sendo esta última uma faculdade privada.
Atualmente, o Polo da UAB situado em Floriano compõe o quadro expansionista de
33 polos presenciais sediados em municípios distribuídos ao longo do espaço geográfico do
estado do Piauí, conforme ilustrado na Figura 3, na qual apontamos a localização da cidade de
Floriano e de Teresina (capital do estado).
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Figura 3 – Mapa dos polos presenciais da UAB no estado do Piauí

Fonte: Oliveira (2012, p. 56).

Situado no prédio do CAF9, um colégio de nível básico, técnico e tecnológico
vinculado à UFPI, localizado na BR 343, Km 3,5, no bairro Meladão, do município de
Floriano, no estado do Piauí, esse polo, conforme determina o sistema UAB, é uma unidade
operacional credenciada e criada com infraestrutura e recursos humanos para a execução
descentralizada de algumas das funções didático-administrativas adequadas às fases
presenciais dos cursos, compreendendo encontros com professores e tutores, avaliação,
estágios, defesa de trabalhos e prática em laboratório (BRASIL, 2006).
9

Recentemente, o CAF teve sua nomenclatura alterada para Colégio Técnico de Floriano, constituindo-se como
a unidade de ensino básico, técnico e tecnológico do Campus Amílcar Ferreira Sobral, vinculado à UFPI.
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Sobre esse aspecto, Silva et al. (2011, p. 35) relatam que, com base em experiências de
outros países e em modelos brasileiros, como os do CEDERJ e Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS), “o processo de ensino-aprendizagem é mais rico quando os
estudantes podem contar com polos regionais de atendimento”. Assim, o polo é pensado para
que o aluno da EaD sinta uma pertença à universidade, tenha uma identidade física, além de
manter o vínculo entre alunos e universidade.
Por ser instalado no CAF, o Polo conta com a infraestrutura física e recursos humanos
descritos no Quadro 1, a seguir.
Quadro 1 – Infraestrutura física e de recursos humanos do Polo UAB-Floriano
Infraestrutura física
Sala de coordenação

Recursos humanos
1 Coordenadora
1 Subcoordenadora do polo

Sala de secretaria

3 Secretários (um por turno)

Sala de tutoria

1 Tutor para cada 25 alunos

12 salas com capacidade para 40 alunos
Auditório para 120 pessoas
Laboratório de informática

1 Técnico de laboratório de informática

Laboratório de química
Biblioteca

1 Auxiliar de biblioteca

Restaurante universitário
Fonte: Elaborado pela autora.

Vale ressaltar que embora o polo tenha como mantenedor oficial a Prefeitura do
Município, este não consegue atender às demandas no que se refere às suas obrigações, que
são: link de internet, linha telefônica, recursos humanos, material de consumo etc. Como o
polo é instalado no CAF, a sua direção, juntamente com o CEAD e a própria reitoria da UFPI,
vem subsidiando no que é possível, disponibilizando link de internet, material de consumo,
recursos humanos e todo o espaço necessário para as atividades. Alguns desses espaços são
cedidos pelo CAF-UFPI de modo exclusivo, enquanto outros são compartilhados.
O polo iniciou suas atividades com a oferta de 200 vagas para quatro cursos de
graduação a distância disponibilizados pela UFPI, a saber, Bacharelado em Sistema de
Informação, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Química e Licenciatura em
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Filosofia, chegando, em 2010, a ofertar 13 cursos (graduações, aperfeiçoamento,
especializações) concomitantemente.
No que se refere diretamente aos cursos, são estruturados por uma base curricular
equivalente ao respectivo curso presencial, acrescida de uma primeira disciplina ofertada –
Introdução a EaD – a partir da qual se apresentam informações gerais sobre a metodologia das
atividades; as funções e atribuições dos tutores, dos professores e do aluno-aprendiz; os
dispositivos básicos para se utilizar a internet, como meio de viabilizar a navegação e o
acesso a textos e referências web-bibliográficas indicadas pelos autores; e os principais
recursos do Ambiente Virtual de Educação (AVE) ou de aprendizagem (AVA), além das
principais ferramentas do ambiente Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment).
As ferramentas de comunicação mais utilizadas são: e-mail, fórum de discussão,
telefone e redes sociais. A comunicação via plataforma se dá apenas de forma assíncrona, a
partir dos fóruns, pois a dificuldade de sincronização por meio da ferramenta de bate-papo
chat, em função da insuficiência da largura da banda da internet, fez com que esta caísse em
desuso.
Quanto ao material didático, este é especificamente construído pelos professores
conteudistas/autores para a modalidade, em formatos impresso e digital (postado na
plataforma), para alunos, tutores e pessoal de apoio. Embora o material digital esteja
disponível na plataforma, o material impresso continua tendo a sua importância,
especialmente para aqueles que não dispõem de computador pessoal. Cabe ressaltar que, no
contexto pesquisado, ainda que esse material seja elaborado internamente pelos professores
conteudistas/autores, a impressão é realizada por gráficas que concorrem nos pregões, as
quais, na maioria das vezes, não cumprem os prazos. É comum que o material chegue ao
aluno com a disciplina em curso ou depois de finalizada.
Além dos módulos impressos, e em alguns casos em substituição a estes, são
utilizados textos dos próprios filósofos e outras fontes bibliográficas, por entender ser uma
necessidade para a formação intelectual.
No que diz respeito aos laboratórios pedagógicos, o Polo UAB-Floriano possui
laboratório de informática de uso exclusivo do polo para atender aos diversos alunos, assim
como, sempre que necessário, dispõe do laboratório de solos do CAF para a realização das
diversas práticas previstas nas disciplinas do curso de Química.
Nos estágios de formação docente, não há particularidades, pois seguem as mesmas
especificidades dos estágios da modalidade presencial, ou seja, presencialmente e sob a
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supervisão do professor da sala e do tutor contratado especificamente para acompanhar os
estágios, como pode ser percebido na fala de Fátima: “[...] foram quatro estágios, sendo que
os estágios III e IV foram a regência em sala de aula [...]. Nós fomos pra sala de aula, o
professor [da turma na escola] e o tutor estavam lá presentes, dizendo o que estava certo e o
que estava errado”.
Até então, realizamos essa síntese do cenário para melhor situar o leitor sobre o
contexto da EaD pesquisada, de forma que possa servir de base para o entendimento do fazer
da EaD e sua relação com a ação do docente em formação nessa modalidade, com base no que
os formandos falam. Assim, ao buscarmos os sentidos atribuídos ao fazer da EaD e sua
implicação na ação de docentes em formação a partir dessa modalidade, fundamentamo-nos
na metodologia da Entrevista Compreensiva e nos princípios teórico-metodológicos da
multirreferencialidade, conforme apresentaremos no capítulo seguinte.
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3 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO

Apresentar o nosso percurso teórico-metodológico é mostrar o fazer da nossa pesquisa
baseada na escolha de referenciais epistemológicos e de uma metodologia que nos amparasse
e permitisse dar conta, senão na sua totalidade, pelo menos, um pouco melhor, da
complexidade que cerca o nosso objeto, que corresponde aos sentidos atribuídos pelos
formandos ao fazer da EaD e sua implicação na ação docente presencial desse formando.
Sendo assim, neste capítulo, trazemos os princípios teórico-metodológicos que nos servem de
fios condutores do fazer desta pesquisa.
Ao buscarmos compreender os diferentes sentidos apreendidos nos discursos dos
entrevistados, procuramos nos apoiar em uma abordagem teórico-metodológica que nos
servisse como pilar na construção e desvelamento de nosso objeto e na análise da
complexidade que permeia os contextos que envolvem o cotidiano que nos propomos a
investigar. Considerar essa complexidade é não permitir filiar-nos a uma única perspectiva
teórica para explicá-la, por isso escolhemos a multirreferencialidade como perspectiva
epistemológica para a análise dos sentidos obtidos e interpretados por meio da metodologia da
Entrevista Compreensiva.

3.1 Metodologia da Entrevista Compreensiva: dimensões na pesquisa
A metodologia da Entrevista Compreensiva (KAUFMANN, 1996, 2013; SILVA R.,
2002, 2006, 2012) foi escolhida por considerá-la capaz de nos orientar no caminho a ser
percorrido para atingir nosso objetivo nesta pesquisa, ao possibilitar a compreensão da
multiplicidade dos sentidos. Sobre o fazer dessa metodologia, Silva R. (2002, 2006, 2012) nos
conduz a algumas dimensões que refletem em uma forma diferenciada de desvelar um objeto
de estudo, com base na qual não vamos a campo para confirmar ou negar as hipóteses a partir
de uma problemática estabelecida a priori, mas esta é configurada a partir dos fatos presentes
no campo. Sendo assim, essa metodologia nos permite desvelar nosso objeto de estudo pouco
a pouco por meio de uma elaboração teórica que aumenta dia após dia, diante do campo de
pesquisa, em um movimento recursivo, ou melhor, um vai e vem entre os fatos e as hipóteses
que vão surgindo.
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A problemática, por sua vez, não resulta de um esquema conceitual preestabelecido,
nem de uma pura escuta do material, mas é fundada nos fatos. Ou seja, o campo deve ser
considerado como o espaço de problematização, onde se formam as questões de pesquisa, os
objetivos, a problemática e as categorias de unidades de sentido a serem analisadas e
compreendidas.
Outra dimensão considerada é a necessidade de o pesquisador desenvolver um
processo empático de escuta, ou “escuta sensível”, termo que Silva R. (2002, 2006, 2012)
toma emprestado de Barbier para significar estar atento e aberto para captar, procurar ver sob
o ponto de vista do outro (GEERTZ, 1997), pois o que se busca é compreender o
entendimento do outro acerca da sua ação como ação social. Para tanto, faz-se necessário
perceber os valores explicitados por meio das falas dos participantes da pesquisa, para que se
possa compreender e explicar os sentidos por eles dados à sua ação social (AUGÉ, 1999).
Diante disso, um aspecto que nos motivou à adoção dessa metodologia foi o fato de
dar voz aos interlocutores, às suas falas. Nesse sentido, tomamos como unidade de reflexão e
análise as falas dos interlocutores, na intenção de compreendermos os sentidos atribuídos à
EaD e sua implicação na ação do docente em formação como guia da sua realidade social,
meio de expressão da cultura (SILVA R., 2002, 2006, 2012). Desse modo, os discursos
podem ser entendidos como um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto as
ações quanto as concepções que os interlocutores têm acerca de si mesmos e do universo de
relações sociais que os cerca, pois cada elemento do comportamento do indivíduo se constitui
em um polo que pode ser conduzido à sociedade na sua totalidade. Cabe ao pesquisador saltar
continuamente de uma visão da totalidade através das partes que a compõem para uma visão
das partes através da totalidade e vice-versa, de forma que uma seja explicação para a outra
(GEERTZ, 1997).
Entretanto, essa metodologia também nos conduz, a partir da lógica de que os sentidos
informados pelos discursos dos interlocutores nem sempre são visíveis ou aparentes, a
necessidade de ser efetivado um exercício de interpretação compreensiva na busca dos não
ditos, dos sentidos implícitos nos relatos, dos elementos passíveis de desvelamento. Os
sentidos, por sua vez, são compreendidos como sentido social, constituídos de um processo
que tem relações instituídas e vividas dentro de uma coletividade com seus pertencimentos e
alteridades (AUGÉ, 1997).
Isso faz crer que interpretar, neste trabalho, é compreender que o sentido se revela nas
experiências discursivas dos sujeitos em relação com outros (AUGÉ, 1999). Para esse autor,
sentido é a relação, o essencial das relações que são “[…] simbolizadas e efetivadas entre
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humanos pertencentes a uma coletividade particular” (AUGÉ, 1999, p. 43). Desse modo,
percebemos que o sentido é o que comunica, seja uma palavra, seja uma frase que exprima
imagens individuais e, ao mesmo tempo, sociais. Partimos, então, da compreensão do sentido
como essa criação social, pois “[…] os seres individuais não têm uma existência a não ser
pela relação que os une”, sendo o indivíduo resultado de um variado entrecruzamento de um
conjunto de relações (AUGÉ, 1999, p. 27). Reforçamos que os sentidos são expressos por
meio do entrecruzamento de duas linguagens: a da identidade (ambivalência) e a da alteridade
(ambiguidade) (AUGÉ, 1999). Trata-se de sentidos que articulam um estatuto individual e
coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, que resultam dos diversos processos de
socialização nos quais os formandos constroem seus pertencimentos (identidades) e suas
influências, implicações e relações (alteridades).
Destacamos que essa compreensão do sentido do ponto de vista da antropologia de
Marc Augé nos auxilia, especialmente, a entender as influências, as implicações e as relações
(indicadores da alteridade) dos formandos nos seus processos formativos e nas suas ações
como docentes. Estamos atentos, portanto, à compreensão de que os sentidos atribuídos pelos
formandos às relações entre eles, seus processos formativos e suas ações como docentes serão
sempre um sentido relacional. Nessa perspectiva, convém enfatizar que, como já sublinhamos
no início deste texto, os formandos entrevistados são discentes da EaD, formados na educação
presencial e docentes na educação presencial, entre outras pertenças. Isso significa que estão
incluídos na formação a distância, mas, por acumulação, têm outros pertencimentos que os
introduzem em códigos e ritos específicos das demais coletividades.
Vale ressaltar que a metodologia da Entrevista Compreensiva configura-se como um
caminho aberto à reinvenção no processo de desenvolvimento do trabalho, pois procuramos
captar os sentidos pelas valorações que as pessoas vão dando às suas falas e elaborando novas
questões e pressupostos em um processo relacional que envolve o investigador e suas
experiências (vivências, leituras), o interlocutor (participantes da pesquisa com suas
experiências) e os autores com seus fundamentos teóricos, ou seja, uma relação constante
entre o pesquisador, os interlocutores com suas falas e as teorias (SILVA R., 2006;
KAUFMANN, 1996).
Multirreferencialidade
A análise compreensiva dos discursos nos conduz a múltiplos olhares, uma vez que
seu caráter plural está na referência a diferentes aportes epistemológicos – alguns tidos como
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conflitantes

–

apresentados

pela

leitura

complementar

de

diversos

conceitos

socioantropológicos. Assim, a escolha dessa metodologia nos permite e nos conduz a
empregar a abordagem multirreferencial na pesquisa. A escolha da multirreferencialidade
parte da percepção de que a diversidade e a riqueza das práticas sociais proíbem a sua análise
por meio da simplificação, da redução ao senso comum. As práticas são complexas, diversas
e, por isso, exigem análise e explicação também complexas, diversas.
Diante do exposto, entendemos a multirreferencialidade como a pluralidade de
referências teóricas que nos ajudam a analisar o objeto, permitindo-nos fazer a ligação de
conceitos que vêm de diversos campos, de diferentes perspectivas teóricas, de modo que se
possa compreender melhor o nosso objeto (ARDOINO, 1998). Na mesma perspectiva de
Morin (1996) e Ardoino (1998), consideramos que a complexidade não está no objeto, mas no
olhar que o pesquisador utiliza para estudar seu objeto, sendo que o pensamento complexo
“[…] não será um pensamento capaz de abrir todas as portas” (MORIN, 1996, p. 274), haja
vista que não temos a pretensão de elaborar um ponto de vista sobre todos os outros, mas a
multirreferencialidade nos conduz na seleção dos referenciais com os quais possuímos uma
aproximação e que consideramos apropriados à descrição da realidade.
Explicar a complexidade que permeia o fazer da EaD e sua implicação na ação
docente de seus formandos passa pela interlocução com diferentes, porém articulados, pontos
de vista, uma verdadeira bricolagem (ARDOINO, 1998) de diferentes linguagens das
disciplinas, que tratamos de operacionalizar, de distinguir e de combinar entre elas, porque
não poderíamos ter uma linguagem única para descrever aspectos educacionais e
sociológicos, por exemplo. Além disso, são várias óticas que tentarão olhar esse objeto sob
ângulos não somente diferentes, mas, sobretudo, sob a perspectiva dos outros, que implicam,
portanto, alteridade e heterogeneidade (ARDOINO, 1998).
Configuração
Entendemos que nossas reflexões encontram fundamentos no campo da educação, mas
requerem a adoção complementar de outros olhares disciplinares que fundamentam a
metodologia da “Entrevista Compreensiva” (KAUFMANN, 1996; SILVA R., 2006), em
especial,

os

conceitos

de

configuração,

advindos

da

Sociologia

dos

Processos

Interdependentes de Elias (1994, 1998a).
Nesse cenário, a sociologia de Elias (1998a) nos traz a importante noção conceitual de
configuração para explicar que as ações dos indivíduos fazem parte de uma dinâmica
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configuracional que depende da forma como os grupos humanos estão interligados e que estão
sujeitas a forças sociais exercidas pelas pessoas sobre as pessoas e sobre elas próprias
(ELIAS, 1998a). A importância do seu olhar está em nos auxiliar na compreensão de que se
busca o pensar de um indivíduo e que ele está dentro de uma configuração, de um contexto, e
que suas ações sofrem influências dessa configuração, pois há uma interdependência
funcional. O autor nos conduz a perceber que o fazer na EaD e as ações dos discentes, quando
docentes na escola, não dependem apenas da sua vontade, crença, opinião, necessidade, mas
também do ambiente, do contexto vivido, de relações de poder, de uma configuração que
pode ser psicológica, organizacional, institucional, social, econômica e até política (ELIAS,
1994), ou seja, de uma estrutura da qual eles fazem ou fizeram parte e que exerce forças sobre
eles.
Assim, ao pesquisarmos o fazer da EaD, por exemplo, devemos considerar que esta
possui diversos tipos de relações, poderes de diversas ordens, e que o problema está em olhar
a instituição EaD como algo externo à ação do docente, por exemplo, quando, de fato, o
docente faz parte dessa rede de interdependência – fato que torna impossível conhecer e
configurar a realidade pesquisada sem analisar as redes de relações que a envolvem. O
conceito de configuração serve então para auxiliar-nos durante o processo de análise das falas
dos formandos da EaD, sendo que a própria teia de interdependências poderá nos ajudar a
compreender os sentidos emitidos.
Nessa mesma perspectiva, se analisarmos as ações docentes dos formandos na escola,
por exemplo, sabemos que muitas delas são predefinidas pela legislação, pelos projetos
político-pedagógicos, pelos autores. Os professores são os atores que executam, fazem alguns
ajustes, alterações, mas em uma escala muito pequena. Assim, o professor é o ator que assume
os papéis, que está sujeito a forças que o compelem, sendo importante perceber que a
responsabilidade por grande parte das situações existentes, ou não, na escola é muito mais
questão de autores do que de professores, embora estes sejam coautores. No processo de
escuta, é preciso demarcar, escolher, distinguir, reconhecer e diferenciar os sentidos mais
diversos que podem revestir os termos empregados em função dessas conjunturas mais
amplas, dessas configurações em que se inscrevem os formandos e as suas ações.
De Elias (1998a) também trouxemos a ideia de configuração de um dilema – um
processo crítico e de tensão a partir do qual os indivíduos acumulam medos, inseguranças,
hesitações e dúvidas –, entendido como resultante de um processo social, estrutural, de algo
que foi se construindo por um longo processo e está presente até hoje, em que o potencial de
transformação e superação é imanente ao indivíduo, ou seja, faz parte da sua natureza
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biológica, podendo estar bloqueado ou ser desenvolvido. Ocorre quando o discente da EaD,
por exemplo, vê-se diante de uma modalidade educativa cujo modelo de construção de
conhecimento é outro, diferente daquele até então vivenciado por ele. Assim, a tensão está
nessa passagem, que pode ser abastecida por um potencial de bloqueio, que conduz o discente
à desistência do curso, ou por um potencial de mudanças, que o torna capaz de superar essa
tensão e continuar no curso. Nessa direção, ao indagar sobre os sentidos dados por formandos
à EaD e sua implicação na ação deles quando docentes, é preciso estarmos atentos às tensões
que envolvem os participantes da pesquisa, as quais podem estar configuradas nas relações
estabelecidas consigo mesmo ou com os outros, com suas experiências formativas, seus pares,
docentes, instituições etc.
Sendo assim, nosso desafio será nos deixar guiar pelos sentidos dados pelos
formandos ao fazer da EaD e à implicação dessa modalidade na sua ação docente na escola,
nas relações entre eles e os dispositivos institucionais, bem como aos efeitos desses
dispositivos na formação e na ação docente na educação presencial.

Em escuta sensível
Como nossa referência de análise são as falas dos discentes coletadas por entrevistas,
fazemos uso da expressão “escuta sensível” utilizada por Barbier (1998, p. 188) como uma
verdadeira atitude empática de “sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro
[visando] ‘compreender do interior’ as atitudes e os comportamentos, o sistema de valores, de
símbolos e de mitos”, objetivando desvelar unidades de sentidos. Embora essa expressão
tenha sua origem em Barbier (1998), ancoramo-nos na forma definida por Bourdieu (2001)
para a compreensão da relação entre o entrevistador e o entrevistado. Ou seja, tomando de
empréstimo de Barbier (1998), Bourdieu (2001, p. 695) nos auxilia no fazer das entrevistas ao
trazer a importância de uma relação harmoniosa, de abertura, receptividade e de confiança
entre o pesquisador e o entrevistado.
Afinal, a relação de pesquisa é uma relação social que exerce efeitos sobre os
resultados obtidos e, embora a interrogação científica não tenha por intenção exercer qualquer
forma de violência simbólica, as distorções estão inscritas na própria relação de pesquisa, de
modo que devem ser reconhecidas e dominadas. Além disso, é preciso ter claro que nos situar
no lugar do entrevistado em pensamento não é falar por ele, mas sim dar uma compreensão do
que ele é, fundada no domínio das condições sociais das quais ele é o produto. Dessa maneira,
a entrevista pode ser considerada como uma forma de “exercício espiritual”, expressão
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utilizada por Pierre Bourdieu, visando obter “pelo esquecimento de si uma conversão do olhar
que lançamos sobre os outros nas circunstâncias comuns da vida [...]” (BOURDIEU, 2001, p.
704).
Nesse sentido, o compreender e o explicar são a mesma coisa (BOURDIEU, 2001),
pois para compreender é preciso primeiro conhecer as condições sociais das quais as pessoas
são produtos, o que significa dizer que é necessário observar a configuração em que esse
discurso é produzido. Silva R. (2006) esclarece que não bastará apenas ouvir, compreender e
interpretar a fala desvelada pelos entrevistados, mas, sobretudo, saber organizar os sentidos
percebidos e as categorias encontradas. Assim sendo, nesse processo de escuta sensível das
falas, o nosso trabalho muito se assemelha ao de uma artesã, cuja matéria-prima vai pouco a
pouco sendo moldada, usando os instrumentos que ela domina, personaliza e julga
necessários.

O “artesão intelectual”
O pesquisador pode ser considerado um artesão intelectual (MILLS, 1982), por ser
aquele que consegue imprimir sua marca pessoal nos instrumentos, nas técnicas, no método,
na teoria etc., transitando entre os diversos campos da pesquisa sem se deixar dominar por um
ou por outro. Trata-se de um trabalho árduo que exige criatividade e rigor, uma vez que o
pesquisador vai dominando e personalizando os instrumentos e a teoria, sendo, ao mesmo
tempo, homem do campo, metodólogo e teórico, sem se deixar dominar por nenhum deles.
A seguir, apresentamos, na Figura 4, o mapa conceitual dos princípios teóricometodológicos que sumariza os conceitos explicitados anteriormente que norteiam esta
pesquisa.
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Figura 4 – Mapa conceitual dos princípios teórico-metodológicos

Fonte: Elaborado pela autora.

3.2 O campo e os interlocutores da pesquisa

O nosso campo de pesquisa limita-se ao Polo de Apoio Presencial da Universidade
Aberta do Brasil, em Floriano (PI), por ter sido o local onde vivenciamos nossas experiências
com a EaD, na tutoria e coordenação do polo, e, consequentemente, onde se originaram as
nossas inquietações.
Os interlocutores foram definidos por alguns critérios que consideramos essenciais
devido à natureza do nosso objeto de estudo. Nessa perspectiva, o interlocutor deveria ser:
a) formando em licenciatura na modalidade da EaD;
b) graduado na modalidade de ensino presencial; e
c) docente na modalidade presencial.
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A nossa necessidade de definir como critérios que o discente da EaD fosse também
graduado na modalidade presencial e, devido a essa formação, estivesse no exercício da
docência veio do objetivo de compreender os sentidos de formandos da EaD que já
desenvolvem uma ação docente em função de uma formação presencial anterior, para obter as
possíveis mudanças na ação docente desses discentes originadas das experiências vivenciadas
na formação a partir da EaD.
Nessa perspectiva, iniciamos nossa pesquisa de campo em 25 de fevereiro de 2012,
com o objetivo de fazer um levantamento inicial dos discentes de EaD que pudessem
constituir a amostra de colaboradores deste estudo. O primeiro passo foi uma consulta na
secretaria do polo dos cursos com turmas no último módulo. Havia apenas duas turmas de
licenciatura (em Química e Filosofia) com alunos formandos. Nelas, apresentamos a proposta
da pesquisa e, após esclarecer algumas dúvidas, informamos que a participação seria
voluntária. Diante disso, inicialmente, oito formandos se prontificaram a participar desta
pesquisa. Dois deles tiveram a sua participação apenas na fase de teste dos instrumentos de
pesquisa e os demais (seis) se constituíram como interlocutores deste estudo.
3.3 Dispositivos da pesquisa
Para o fazer da pesquisa, a metodologia da Entrevista Compreensiva entra em cena e
disponibiliza-nos uma particularidade, que é introduzir as técnicas de pesquisa como
instrumentos leves e evolutivos, mas ancorados em dispositivos de pesquisa, tais como:
roteiro de entrevista, entrevista gravada, quadro dos entrevistados, fichas de interpretação e
planos evolutivos.

3.3.1 Roteiro da entrevista

Inicialmente, elaboramos um roteiro relativamente flexível, um script guia, que,
conforme prevê a metodologia, pode ser testado com a realização de duas entrevistas para ser
ajustado antes de partir verdadeiramente para o campo (SILVA R., 2006, p. 44). Logo,
escolhemos aleatoriamente duas formandas e, atendendo à disponibilidade delas, fizemos as
entrevistas, individualmente.
A realização dessas duas entrevistas foi importante porque serviu para testar o
instrumento e também contribuiu para que pudéssemos perceber a necessidade de um maior
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cuidado com a violência simbólica que a nossa antiga função de coordenadora do polo
pudesse exercer. Percebemos que se fazia necessária uma explicação ainda maior sobre o
nosso papel de pesquisadora. Essas duas entrevistas foram utilizadas apenas no processo de
reestruturação do roteiro de entrevista, o qual passou a se configurar como o script guia desta
pesquisa, conforme apresentado a seguir, no Quadro 2.
Quadro 2 – Roteiro da entrevista
Roteiro inicial da entrevista
1 Experiências formativas
1.1 A escolha pela docência
1.2 Experiências formativas
no ensino presencial
1.3 Experiências ligadas à EaD
(escolha da modalidade,
conhecimentos prévios)
1.4 Diferença, na sua história,
entre a formação presencial e a
formação a distância
2 Definições
2.1 Educação
2.2 Educação a distância
2.3 Ação docente
2.4 Ser professor
2.5 Ser aluno
2.6 Aprender com as TICs
2.7 Trabalhar com as TICs

3 Relações entre
3.1 O ensinar e o aprender no ensino
presencial
3.2 O ensinar e o aprender na EaD
3.3 A formação na EaD e a ação docente
4 O olhar
Enquanto aluno da EaD e professor na
escola
4.1 Acerca de si mesmo
4.2 Acerca do(s) outro(s)
4.3 Acerca das instituições
4.4 Acerca de si como indivíduo na
sociedade
5 Influências/mudanças após a EaD
5.1 Na atuação como professor
5.2 Na utilização das TICs

Fonte: Elaborado pela autora.

3.3.2 Entrevista gravada

A entrevista gravada se dá no momento em que, de posse do gravador, do roteiro da
entrevista e do quadro de entrevistados, é instaurado um processo de conversação durante o
qual são registradas as falas. São essas falas gravadas que constituem o elemento mais
importante de toda a pesquisa, pois, na Entrevista Compreensiva (SILVA R., 2002, p. 13),
não transcrevemos a totalidade das falas gravadas, na medida em que deixaríamos de ter fala
oral para termos linguagem escrita. Assim, de posse do script guia, retomamos o processo de
entrevistar e escutar com a realização das seis entrevistas a serem analisadas nesta pesquisa,
sendo que três delas foram realizadas no início do último semestre letivo (de março a abril de
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2012) e as demais, no final (julho e agosto de 2012). Esse período entre a realização das
entrevistas ocorreu em função da indisponibilidade dos interlocutores, que se encontravam no
período de estágio e confecção do trabalho de conclusão de curso.
Cabe destacar que os eixos temáticos presentes no roteiro conduziram as entrevistas,
mas, no decorrer destas, alguns pontos foram excluídos ou acrescentados, conforme a
necessidade, pois muitas vezes o entrevistado se adiantava em determinado assunto ou trazia
situações que não estavam previstas, mas que também são importantes para a pesquisa.
3.3.3 Quadro dos entrevistados
Ao final das entrevistas, pudemos apresentar alguns dados de nossos interlocutores
através de outro instrumento previsto na metodologia da Entrevista Compreensiva (SILVA
R., 2006), o quadro dos entrevistados. O quadro auxilia o pesquisador e o leitor a situarem os
interlocutores na pesquisa, assim como na forma como eles se apresentam no decorrer do
texto. Nele, apresentamos os discentes-docentes com pseudônimos (Helena, Marcos, Renato,
Kátia, Carla e Fátima), escolhidos por eles para preservar suas identidades, e expormos alguns
elementos que consideramos importantes para auxiliar leitor e pesquisador a situarem os
entrevistados na pesquisa, tais como: a formação inicial, o tempo de docência, o tempo de
contato com as TICs, as TICs disponíveis na escola etc., conforme apresentado no Quadro 3, a
seguir. Vale explicar que alguns dos dados presentes no quadro foram obtidos de
questionamentos diretos, ora realizados no momento que antecedeu o início da entrevista, ora
durante o processo de conversação da entrevista.
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Quadro 3 – Dados dos entrevistados
Interlocutor/
situação/ idade
(nome fictício)
1 – Helena
(casada, 2 filhos)
2 – Marcos
(28 anos, solteiro)

3 – Renato
(solteiro)

4 – Carla
(31 anos, casada, 2
filhos)

5 – Kátia
(36 anos,
casada, 2 filhos)

Formação inicial/ IES

Tempo de
docência

Docente em: Instituição/
nível/ disciplina

Atividades além da
docência

Tempo de
contato com as
TICs

TICs na escola

Pedagógico – 2º grau
Lic. Psicologia
Lic. Filosofia – UFPI-UAB
Téc. em Agropecuária
Téc. em Enfermagem
Bach. Administração (Uespi)
Lic. Filosofia – UFPI-UAB

10 anos

Uespi – Psicologia

5 anos

Lab. informática
data show

1 ano

Uespi – Bach.
Administração

- Consultoria Clínica
Psicológica
- Cursando mestrado
- Assessor no
sindicato dos
trabalhadores rurais
- Formador na
pastoral da juventude

4 anos (10h
diárias)

Lab. Informática
data show

Magistério
Bach. Administração (Uespi)
Lic. Pedagogia (UFPI)
Lic. Filosofia – UFPI-UAB

4 anos

4 anos

Escola 1 – TV e
DVD
Escola 2 – TV, DVD
e data show
Escola 2 – lab.
Informática (fechado)

Lic. Biologia/ Uespi
Lic. Química– UFPI-UAB

8 anos

2 escolas estaduais
Ensino médio, biologia6anos
química-2anos (em função
do curso na EaD e carência
de professores)

10 anos – sempre
utilizou para
edição de
trabalhos da univ.
e provas da escola

8 anos

Escola municipal (Ed.
infantil, fundamental
completo e educação
especial)
Escola Mun.
Fundamental maior
Português

5 anos (com o
curso)

Escola 1 – TV, DVD,
data show, lab.
informática
(fechado).
Escola 2 – DVDS,
lab. informática
(fechado)
UCA,
data show, DVD, TV,
lab. informática,
internet
Lab. informática, TV,
DVD, retroprojetor,
internet, caixa de som

Lic. Pedagogia. FESTEMAMA
Magistério
Lic. Filosofia – UFPI-UAB
6 – Fátima (35
Lic. Letras/Português
anos,
(Uespi )
solteira)
Lic. Filosofia – UFPI-UAB
Fonte: Dados da pesquisa.

IFMA – ensino técnico
Ens. fundamental
municipal (2 escolas)
Ens. médio estadual
Matemática

14 anos de
docência.
2 anos na atual.

Agente
administrativo na
SEMED/MA

6 anos
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3.3.4 Fichas de interpretação e planos evolutivos
Posteriormente às entrevistas, iniciamos o processo de análise a partir da escuta ativa e
sensível, necessária para a seleção das falas presentes nas frases mais recorrentes ou as mais
banais, na busca de núcleos de sentidos importantes para a construção da tese. De acordo com
Silva R. (2006), à medida que se vai aprofundando a análise das falas dos entrevistados, é
preciso manter um constante diálogo com os interlocutores (saber local) e com as teorias
necessárias à análise, ou seja, manter o confronto entre os sentidos emanados dos
interlocutores e os aportes teóricos elucidativos.
Foi com a intenção de obter os sentidos, a fim de responder à indagação central sobre
a EaD e sua implicação na ação dos docentes em formação, que começamos as análises. Com
isso, iniciamos a elaboração das fichas de interpretação e, em paralelo, os planos
evolutivos, um ajudando na construção do outro e ambos funcionando como guias
indispensáveis ao movimento de ir e vir entre as hipóteses forjadas das escutas e a teoria.
As fichas de análise são instrumentos de registros do diálogo entre as falas dos
interlocutores da pesquisa, nossas impressões e as possibilidades teóricas. Os planos
evolutivos são utilizados para prevenir eventuais dispersões, funcionando como um guia do
trabalho, o fio condutor, a cadeia de ideias centrais, auxiliares do pesquisador. Utilizados em
paralelo com as fichas de interpretação, neles são esboçadas as hipóteses encontradas no
campo, as quais são registradas nas análises contidas nas fichas de interpretação. Esses planos
são evolutivos porque podem crescer ou decrescer com as hipóteses que surgirem do campo,
quando há desvelamento de novos sentidos dos docentes em formação (SILVA R., 2006).
Cabe destacar que essa fase é árdua, requer muito trabalho, atenção e muita dedicação,
pois as fichas e os planos são fontes de orientação para o trabalho final de escrita do texto de
tese. Por essa razão, a elaboração dos planos evolutivos e das fichas de análise ocorreu ao
mesmo tempo, sendo essas anotações realizadas nas fichas de interpretação, e as hipóteses,
registradas nos planos evolutivos, fundamentais, pois delas surgem a definição da estrutura e
sumário da tese, caracterizando o processo inverso ao habitual na construção do objeto de
estudo. A evolução dos planos, após toda a análise, aponta a estrutura da tese, organizada a
partir do que encontramos no campo, contendo o diálogo entre a análise das falas e os estudos
da teoria realizados em função das descobertas ao longo da pesquisa.
A seguir (Quadros 4 e 5), apresentamos, a título de ilustração, um fragmento de uma
de nossas fichas de interpretação e dois planos evolutivos, o primeiro e o último. Os demais
planos evolutivos encontram-se no apêndice.
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Quadro 4 – Ficha de interpretação
Helena (03/04/2012 - consultório da clínica)
Falas
1.3 Experiências ligadas à EaD
Escolha da modalidade
“Surgiu Filosofia na EaD, o que me permitia trabalhar e
cursar”.
“Meus horários de trabalho são muito alternados, e se o
curso fosse totalmente presencial eu não teria conseguido dar conta
de cursar”.
Conhecimentos prévios
“Eu tinha conhecimento superficial de que as aulas seriam
algumas presenciais e que o aluno teria uma responsabilidade muito
grande”.
“Essa foi uma dificuldade que eu trabalhei no começo do
curso, porque não teria uma pessoa pra ficar me cobrando, eu teria
que me virar, correr atrás”.
“No começo os alunos argumentavam muito com os
professores: “- ah, mas ninguém disse nada”, “- sim! mas ninguém
tem que dizer, vocês têm que entrar na plataforma todo dia”.
“[...] Se o aluno não tiver uma consciência de que tem ir
atrás, de como funciona essa modalidade, o curso não tem qualidade
para o aluno, ele pode até concluir o curso, mas não vai ter um bom
desempenho”.

Fonte: Dados da pesquisa.

Anotações
- Escolha em função da flexibilidade espaço-tempo. Ver Flexibilidade na EaD. Relação
espaço-tempo em Harvey (1989 apud CARVALHO, 2007).
- Os elementos constitutivos da modalidade a distância são favoráveis aos trabalhadores que
dificilmente poderiam compatibilizar o trabalho e os estudos, no que se refere a uma formação inicial
e/ou continuada. Ver: Educação a distância: uma prática educativa mediadora e mediatizada (Oreste
Preti, 1996)
- O ingresso na modalidade da EaD é um momento novo e diferente para o estudante, que
deverá ser estimulado à aprendizagem dos códigos, das regras de como se movimentar nesse “novo
mundo”. São novas regras, uma nova dinâmica. Ver relação heteronomia e autonomia
- O desconhecimento sobre a modalidade e a dificuldade de adaptação ao “novo” (Lembrei de
potencial de bloqueio x potencial de mudança, ELIAS, 1998) podem levar a um baixo desempenho
do aluno, conforme traz Helena, ao qual acrescento um outro efeito, a elevada taxa de evasão, um dos
problemas da EaD. Ver Tese de Aleksander sobre evasão.
Esses fatores (falta de conhecimento prévio sobre a modalidade, sua metodologia de
funcionamento e a dificuldade no contato com as tecnologias) podem conduzir a um processo
dilemático. O envolvimento ou o distanciamento (alienação) da situação de medo do desconhecido, do
novo, podem se configurar em um potencial de bloqueio ou de mudança. A força de vontade é vista
como o potencial de mudança.
- Responsabilidade é fator de qualidade para o aluno.
- Responsabilização. Autogerenciamento.
- Qual o papel dos docentes da EaD?

58

Quadro 5 – Planos evolutivos 1 e 9
PLANO EVOLUTIVO 1

1. Formar-ações ao SER professor
1.1 Da formação presencial à formação a distância
1.1.1 Iguais na finalidade, diferentes no fazer
1.1.2 O uso do virtual e das tecnologias na formação
1.1.3 O fazer da formação como bloqueio
1.1.4 A vontade de continuar como potencial de mudança
2. Potenciais de bloqueios e mudanças na ação como docente
2.1. O conceber e o fazer
2.1.1 Educa-ações e práticas
2.1.3 Mediações
a) Aprender e trabalhar com as TICs
b) Gestão da escola x gestão do conhecimento
3. Alteridades e paradoxos do uso da EaD e a ação docente
3.1 Relações, influências e implicações
3.2 Em paradoxos
a) Por uma EaD mais presencial
b) Fator de insucesso é também vantagem da EaD

Fonte: Dados da pesquisa.

PLANO EVOLUTIVO 9

1. Formar-ações ao SER professor
1.1 Da formação presencial à formação a distância
1.1.1 Iguais na finalidade, diferentes no fazer
a) A flexibilidade tempo-espacial como determinante
b) Dependência aluno-professor dá lugar à autonomia no processo
c) A qualidade depende do aluno
1.2 Concepções e práticas
1.2.1 Educações
a) Na educação presencial o paradigma educacional é o tradicional
b) A EaD legitimada para a democratização: inclusão para o estudante-trabalhador
c) Distância transacional na EaD: um caminho a ser percorrido
d) A independência intelectual não independe de mediação
1.2.2 Aprender e trabalhar com as TICs
a) Importante: com ressalvas
b) Catalizador de novos conhecimentos
c) Não prescinde de mediação
2. Dilemas: a EaD na formação
2.1 Dispositivos institucionais e bloqueios
Os grandes nós e as fronteiras
a) Competências transversais como alicerce
b) O tempo como o grande articulador
c) O sentir-se só: o professor e o estar junto virtual
d) O espaço/distância como mediação à autonomia acelerada
e) Tudo converge para a gestão
2.2 A motivação como propulsora de mudança
a) Construir nas relações
b) A vontade de continuar
3. EaD e ação docente: alteridades, limitações e paradoxos
3.1 Relações, influências e implicações
3.1.1 O uso das TICs como a maior influência
3.1.2 Ação docente x gestão da escola: potencializando mudanças e bloqueios
3.2 Em paradoxos
a) Por uma EaD mais presencial
b) Flexibilidade na EaD: de vantagem a fator de insucesso
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De forma sumária, podemos explicar que nosso primeiro passo foi a elaboração do
roteiro temático que orientou a conversação, o qual foi passível de modificações no decorrer
do processo. O segundo instrumental elaborado foi o quadro de entrevistados, no qual
descrevemos algumas características gerais dos interlocutores de nossa pesquisa. De forma
particular, adotamos o próprio roteiro de entrevista como guia para a escuta das entrevistas
gravadas. Nesse momento, dois outros instrumentos foram fundamentais: as fichas e os planos
evolutivos. Nas fichas, anotamos a transcrição das falas (fragmentos ou frases completas) e
algumas observações nossas, fazendo sempre referência às nossas impressões ou a algumas
teorias em torno do assunto. Os planos evolutivos foram se originando após a escuta e
primeira análise das falas de cada sujeito, assim, com base no último plano evolutivo, foi
delineada a estrutura da tese, o que resultou no sumário deste trabalho.

3.4 Estrutura da tese

Conforme explicitado anteriormente, a análise das falas dos discentes, nos planos
evolutivos, conduziu-nos ao sumário da tese, o qual se encontra composto de três partes: uma
compreendendo a parte introdutória, outra sobre o desenvolvimento e uma conclusiva. Até o
momento, detemo-nos na parte introdutória e, para finalizá-la, apresentamos, a seguir, como
este trabalho de tese encontra-se estruturado.
Na primeira parte, “Introdução” (composta dos capítulos 1, 2 e 3), expomos a origem
da problemática, os conceitos-chaves e o percurso teórico-metodológico que vem nos guiando
no fazer desta pesquisa. No primeiro capítulo, reservado à “Origem da problemática”,
apresentamos o percurso que nos conduziu à construção do tema e à sua delimitação, bem
como mencionamos o percurso histórico da EaD na formação de professores no Brasil.
No capítulo 2, “Cenário da EaD”, descrevemos sumariamente o cenário da EaD
pesquisada para depois apresentar o que estamos entendendo por implicações da EaD na ação
do docente.
No capítulo 3, “Percurso teórico-metodológico”, dedicamo-nos a explicitar os
princípios teórico-metodológicos que nos amparam neste estudo. Ainda, descrevemos o
campo da pesquisa a partir das nossas vivências, como também os interlocutores e os
instrumentos da metodologia da Entrevista Compreensiva que nos balizam na obtenção e
análise dos sentidos.
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A Parte II, “Formarações”, está organizada em quatro capítulos (4, 5, 6 e 7). No
capítulo 4, “Formações ao ser professor”, tratamos inicialmente das escolhas pelo curso de
formação docente, nas modalidades presencial e a distância, e de suas motivações. No
capítulo 5, desenvolvemos a discussão referente às diferenças entre as experiências ligadas à
educação presencial e a experiência ligada à EaD, fundamental ao entendimento do nosso
objeto. Para tanto, partimos do pressuposto de que a formação presencial e a formação a
distância são iguais nas finalidades explicitadas nos discursos institucionais, mas possuem
diferenças estruturais no fazer.
O capítulo 6, intitulado “O fazer da EaD na formação: os grandes nós e as fronteiras”,
fundamenta-se no pressuposto de que o “novo” cursar da EaD é permeado por dilemas de
diversas ordens, os quais serão analisados a partir da emersão do que Elias (1998a) caracteriza
como potenciais de bloqueio e potenciais de mudança.
No capítulo 7, “Ação docente do formando da EaD: mudanças e limitações”,
analisamos os sentidos atribuídos pelos discentes da EaD à sua ação docente na escola, na
relação com o fazer da EaD na sua formação. Da análise das falas, surgiu o entendimento de
que a EaD implica mudanças limitadas na ação dos docentes.
Na última parte deste estudo, “Considerações finais”, apresentamos uma visão sucinta
da tese na sua totalidade, com ênfase nos principais sentidos encontrados, trazendo reflexões e
constatações sobre a EaD, no que se refere ao fazer do seu processo formativo, bem como
suas implicações na ação dos docentes.

61

PARTE II
___________________________________________________________________________

PERCURSOS DE
FORMAR AÇÕES:
PRESENCIAL E A DISTÂNCIA
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Esta parte é dedicada à busca de compreensão dos sentidos atribuídos pelos formandos
da EaD aos seus processos formativos e à relação entre a formação na EaD e suas ações
docentes. Embora não tenhamos a relação inversa como objeto de estudo deste trabalho, não
deixamos de conceber a importância das ações no processo de formação do docente. Por esse
motivo, destacamos a dupla ligação entre Formar e Ações, por entendermos a formação
docente como uma ação contínua e progressiva que engloba várias instâncias, concebendo
também a própria ação docente, a experiência, como importante elemento constitutivo dessa
formação. A ação docente, nesse caso, é o ponto de chegada e de partida, por isso destacamos
a relação formar  ações, ou seja, a formação conduz à ação do professor e, a partir da
sua ação, este também se forma.
Pinto (2010, p. 113) reforça esse entendimento ao afirmar que “[…] a teoria não é um
apêndice da prática, tampouco a prática tem um fim último de reflexão teórica”, uma vez que
a teoria também é ação e a prática não é um receptáculo da teoria. Desse modo, teoria e
prática não têm a mesma identidade, mas são indissociáveis na formação.
Macedo (2010, p. 21) auxilia na compreensão da formação “[…] como um fenômeno
que se configura numa experiência profunda e ampliada do ser humano, que aprende
interativamente, de forma significativa, imerso numa cultura, numa sociedade através de suas
diversas e intencionadas mediações”. Assim, uma experiência é considerada formadora
quando ela dá sentido, tem um significado, possibilitando uma transformação do eu, uma
mudança e/ou aprendizado (JOSSO, 2010). Concordamos com os autores na medida em que
percebemos que a formação possui, de fato, uma dimensão experiencial e significativa;
quando as experiências provocam o trabalho reflexivo e permitem a aprendizagem, ou seja,
quando essas experiências e relações resultam em conhecimento.
A formação, tal como Macedo (2010) a considera e na qual nos inspiramos, envolve,
de forma articulada, os polos da autoformação, heteroformação e ecoformação e
erosformação. No primeiro polo, observamos que, no que concerne à EaD, há um incentivo
durante todo o processo para o desenvolvimento de um trabalho reflexivo propiciador da
autorreflexão e da autoformação. São eles os que aprendem, os que compreendem, os que
criam estratégias de sobrevivência nos cenários formativos, portanto, “a formação é uma
experiência própria dele” (MACEDO, 2010, p. 67), de autoformação. O segundo polo
corresponde à aprendizagem por meio de experiências vivenciadas nas relações, sendo as
experiências cooperativas não só como condição e mediação, mas também como um valor,
em uma sociedade que nos ensinou basicamente a nos formar no egocentrismo em detrimento

63

da comunhão. Diante disso, os formandos aprendem com suas próprias experiências, mas
também com relações mediadas pelo outro – seus docentes, gestores, os espaços
institucionais.
Esses dois polos de formação apresentados por Macedo (2010) configuram a
responsabilidade do discente por sua própria formação nos processos e posturas de
aprendizagens mais subjetivas e autorais, sendo capaz de dar significados às suas
experiências, vivenciadas nas relações estabelecidas com o outro, com suas diferenças e
identificações. Nesse contexto em que a autoformação e a heteroformação são constitutivas de
um projeto de formação implicado, não se pode deixar de considerar o avanço das novas
tecnologias e sua influência para a formação, configurando-se esta o polo da ecoformação.
Em se tratando dos afetos e considerando o seu valor no processo formativo, no
sentido de que medeiam a aprendizagem e de que, portanto, aprendemos por meio deles, a
formação ganha sentido diferente. Ela se torna uma experiência humana que comporta o
desejo, implicado na constituição do sujeito e de sua formação. Pensamos no desejo como
característico da condição de sermos humanos e desejarmos saber, aprender, realizar projeto,
sermos felizes. Estamos tratando de mais um polo da formação, cunhado de erosformação,
termo que Macedo (2010) utiliza, sob inspiração de Gaston Pineau, para se referir à
experiência absolutamente humana, que envolve o desejo como uma erótica presente no
sujeito e na sua formação, conforme mencionamos.
Nesse sentido, utilizamos a expressão “o fazer da educação” com base no termo
“formatividade” empregado por Macedo (2010, p. 21) para expressar o conjunto de fatores,
condições, experiências e formulações que implicam o fenômeno da formação da EaD.
Consideramos importante a compreensão de que todo indivíduo está imerso em uma
configuração, estabelecendo relações e, por isso, as escolhas que fazemos e os caminhos que
trilhamos fazem parte de um movimento complexo, no qual as decisões que tomamos são
pautadas pelas redes de interdependências (ELIAS, 1998a) em que estamos envolvidos.
Diante disso, entendemos que nossas escolhas, nossos sentidos, nossos valores e nossa
existência estão atrelados às relações que estabelecemos com o outro (AUGÉ, 1997), com o
mundo e com a história de vida e de formação.
Desse modo, não há uma formação “fora” de qualquer relação com os outros, mas
“dentro” da relação com a realidade concreta, conforme afirma Fávero (2001, p. 67). Mesmo
a autoformação pelo estudo e a reflexão individual não deixam de ser uma forma de confronto
de experiências vivenciadas por outros. Por isso, a fala do discente não pode ser analisada
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como a de um ser individual, mas como a de um membro de relações de interdependência.
Sendo assim, a formação na EaD é constituída de uma trama de relações.
Ao propormos uma discussão sobre o fazer da EaD e sua implicação na ação dos
docentes formandos dessa modalidade, consideramos importante discorrer tanto sobre as
experiências formativas ligadas à educação presencial quanto sobre as relacionadas à EaD,
assim como acerca das escolhas e das diferenças dos fazeres. Para que possamos compreender
as escolhas dos entrevistados pelas formações presencial e a distância, assim como perceber
as diferentes relações atribuídas por eles entre o fazer da formação da educação presencial e o
fazer da educação a distância, é preciso estarmos atentos às diversas configurações vividas,
bem como às relações internas e externas ao indivíduo que potencializam o cursar da EaD,
sejam os bloqueios, sejam as superações. Para tanto, consideramos o conhecimento dos
fazeres formativos, especialmente os atribuídos à EaD, como um dos passos para entender as
implicações da EaD na ação dos docentes.
Diante disso, o nosso objetivo no primeiro capítulo desta parte é compreender os
processos de escolha, seja pelo curso presencial, seja pela modalidade a distância. Sua gênese
está ancorada no pressuposto de que a configuração na qual os docentes se encontram
inseridos faz a diferença nos processos decisórios.
Essa é uma atividade que nos conduz a concepções de diferenças entre as duas
dinâmicas formativas no capítulo seguinte, tendo em vista que nos discursos instituídos as
duas modalidades são apontadas como iguais na finalidade. Todavia, existem diferenças no
desenvolvimento do seu fazer, nem sempre analisadas em toda a sua extensão.
No terceiro capítulo desta parte (6), a questão que nos norteia é saber quais os dilemas
da educação a distância na formação do docente. Temos como objetivo discutir os principais
potenciais de bloqueio e de mudanças que permearam o cursar na modalidade da educação a
distância.
Encerramos com o objetivo de compreender os sentidos atribuídos pelos formandos à
sua ação docente na escola, na relação com o fazer da EaD na sua formação, bem como de
apresentar as limitações que configuram as ações e as estratégias adotadas.
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4 FORMAÇÕES AO SER DOCENTE

Para que possamos entender os sentidos atribuídos ao fazer da EaD e suas possíveis
implicações na ação docente do formando dessa modalidade, é importante compreender o que
conduz um docente graduado na educação presencial a buscar uma nova formação docente na
modalidade a distância, reconhecendo que é necessário iniciarmos por conhecer as suas
trajetórias, seus processos de escolha pelas formações, presencial e a distância. O pressuposto
de que a configuração na qual os docentes se encontram inseridos faz a diferença nos
processos de escolha é o que nos conduz neste capítulo. Consideramos que o conhecimento
sobre as motivações que conduzem as escolhas pode refletir nos posicionamentos diante dos
fazeres das formações e, consequentemente, nas formas de agir profissionalmente, pois
quaisquer mudanças na ação profissional não podem ser encaradas de modo linear.
Reconhecer que os contextos vividos pelos docentes não se separam do modo como
cada um age e pensa constitui-se como um dos primeiros passos para que possamos
compreender o que conduz uma pessoa nas suas escolhas formativas. Na busca das respostas,
faz-se necessário considerar que as escolhas formativas são motivadas por fatores diversos,
nesse sentido, as redes de interdependências em que os indivíduos estão envolvidos
contribuem significativamente nesse processo.

4.1 O ingresso na formação presencial

A partir do que falam os entrevistados sobre o seu percurso formativo, foi possível
perceber uma variedade de motivações, formatos e configurações que os conduziram à
formação presencial e à formação a distância.
No que se refere às experiências de formações presenciais ao ser docente, o curso de
magistério ou o chamado pedagógico em nível médio se fez presente para três interlocutores,
Renato, Kátia e Helena. Dois deles, os formandos Renato e Kátia, ambos professores da rede
municipal de ensino, até pouco tempo faziam parte do número de professores que exerciam a
docência no ensino básico público sem ter uma formação em nível superior, como explicou
Renato: “eu comecei com o curso de magistério e ingressei na atuação como professor através
deste curso”. Sua mudança de condição, passando de professor leigo para graduado, ocorreu
quando lhe foi proporcionada a oportunidade de fazer o curso de Pedagogia, conforme ele
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expressou: “Eu fiz Pedagogia porque pela LDB não poderia mais existir professores em nível
médio e a prefeitura, em parceria com a UFPI, ofertou esse curso somente para professores”.
A fala de Renato nos faz perceber que sua primeira graduação se deu por uma
obrigação legal, fundamentalmente, ou seja, a exigência por parte da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB), Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual determinou que, até
2007, todos os professores em exercício deveriam ter formação em nível superior, como
prerrogativa para melhorar a formação dos professores e, supostamente, a qualidade da
educação básica. Essa exigência fez com que houvesse uma mobilização por parte das
instâncias responsáveis pela educação. No caso, a prefeitura municipal de Floriano se
mobilizou para firmar convênio com uma IES, a UFPI, a fim de ofertar formação docente em
nível superior aos seus professores. A UFPI teve que planejar o curso de modo que atendesse
à especificidade de sua clientela – professores em serviço –, organizando as aulas nos finais
de semana e nas férias escolares, bem como o deslocamento dos professores da cidade sede da
UFPI, Teresina, para ministrar aulas no Campus de Floriano, pois neste não havia a oferta
local de curso de formação docente.
Diferentemente de Renato, Kátia, que também é professora da mesma rede, não foi
contemplada pelo convênio. Ela buscou formação em Pedagogia antes do curso ofertado a
Renato, conforme explicou: “Já era professora efetiva e fui buscar Pedagogia para acrescentar
à minha prática”. Complementou: “a iniciativa foi minha, não teve incentivo da instituição”.
Segundo Kátia, ela investiu na formação superior porque sentiu necessidade, ansiava
por melhorias na sua ação docente e, por esse motivo, custeou seu curso de Pedagogia no
setor privado: “a universidade era particular, do Maranhão e o curso era aqui, presencial,
todos os finais de semana, nos sábados”. Ela buscou formação em uma das muitas faculdades
particulares que surgiram pós-LDB, criadas com vistas a atender a uma nova fatia de
mercado, muito rentável: a formação de professores. O curso também foi ofertado nos finais
de semana, exatamente para atender à clientela que já se encontrava em serviço: “[...] eu fiz
esse no final de semana por conta da carga do meu trabalho, pois trabalhava manhã, tarde e
noite; não tinha tempo pra fazer um curso regular”.
Diante disso, é possível compreender que o contexto de formação inicial desses dois
professores, até então professores leigos, esteve relacionado à obrigatoriedade de
cumprimento da LDB, quando os municípios e os estados federativos tiveram que propiciar
formação inicial aos seus docentes e as universidades e faculdades particulares se
mobilizaram em busca de atender a essa nova fatia do mercado.
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Além disso, como os professores estavam no exercício da profissão, emerge também a
importância da flexibilidade da formação para atender ao perfil do aluno, ou seja, embora
fosse uma formação presencial, esta foi pensada em moldes diferenciados do normal, o que
foi percebido na fala de Karla, quando diz que seu curso inicial não era “regular”, pois fugia
dos moldes convencionais, com frequência diária. Isso nos faz compreender a relevância e a
necessidade de se pensar na oferta de formação em moldes e configurações diferentes, mais
flexíveis, para atender, nesse caso, à demanda por formação em serviço, seja a partir da
educação presencial, seja da EaD. Nesse contexto, é possível perceber a necessidade de
flexibilidade na oferta de cursos superiores, a qual, segundo Belloni (2002), não abrange
somente o acesso, mas também os currículos e metodologias.
As palavras de Renato e Kátia também nos reportaram à compreensão de que a
motivação é fundamental na condução de um percurso formativo. De acordo com Amaral
(2003), a motivação deve ser entendida como uma condição interna ao indivíduo, podendo ser
relativamente duradoura, levando-o a predispor ou persistir num objetivo, possibilitando a
transformação ou a permanência da situação. Ou seja, a motivação é concebida como algo que
provém das necessidades que surgem em certos momentos da vida.
Com base nesse entendimento, observamos que foi uma motivação interna que guiou
Kátia na sua busca pela formação docente de nível superior, embora a motivação externa
tenha ficado implícita, pois a oferta do curso em moldes diferenciados, os quais lhe
propiciavam cursar, também pode ser entendida como uma motivação, uma vez que permitiu
uma transformação na sua situação. Nessa mesma linha de pensamento, percebemos uma
motivação de origem externa, advinda das relações de poder estabelecidas pela
obrigatoriedade do cumprimento da LDB, conduzindo medidas que proporcionassem a
Renato, bem como a outros professores leigos, a sua formação docente em nível superior. Tal
circunstância não exclui uma motivação interna, pois acreditamos que só se motiva de fato se
há uma vontade, um desejo interno, como o de se conseguir atingir o patamar mínimo que
articula formação e salário, o que, nesses casos, não foi evidenciado nas falas.
Outra perspectiva veio à tona com a formanda Helena, que, assim como Kátia e
Renato, também fez magistério e, para fazer o curso de Psicologia, teve que enfrentar as
dificuldades de se deslocar para um grande centro urbano, pois não havia a oferta local.
Diante disso, Helena, que ainda não havia ingressado na vida profissional, ou seja,
permanecia como estudante, afirmou que foi um “[...] curso difícil por alguns motivos [...],
longe de casa, morava sozinha e muitas dificuldades financeiras”. Entretanto, pôde contar
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com o apoio da família para, mesmo em face dessas dificuldades, fazer o curso que mais
desejava.
No entanto, nem todos os entrevistados puderam alcançar seus desejos iniciais ou
necessidades primeiras no processo de decisão pelo curso de graduação. Marcos, que até
então já havia cursado dois cursos técnicos (Enfermagem e Agropecuária) e trabalhava na
informalidade (prestando serviços de assessoria ao sindicato dos trabalhadores rurais ou
realizando outros trabalhos que apareciam), não conseguiu manter-se longe de casa, embora
tenha tentado, conforme expressou: “eu havia passado no vestibular pra Filosofia em Teresina,
mas minhas condições financeiras não me permitiram cursar lá e eu tive que desistir do
curso”. Ainda complementou: “Eu tinha que estudar e trabalhar para me manter em Teresina e
manter minha família em Floriano, [...] eu sou arrimo de família [...]”. Por essa razão, Marcos
se viu obrigado a optar por fazer um curso ofertado na universidade local, Bacharelado em
Administração na UESPI.
Com base no exposto, é possível perceber que os sentidos atribuídos por Helena e
Marcos ao ingresso na formação inicial presencial servem como ilustração de um contexto
social e econômico que retrata as dificuldades comumente enfrentadas pela maioria dos
jovens de classes populares que necessitam mudar para os grandes centros em busca da
desejada formação no nível superior. Helena, que ainda não havia ingressado na vida
profissional, pôde contar com um contexto familiar e econômico menos difícil, em
comparação com o vivido por Marcos, que tinha de se manter trabalhando para conseguir
estudar.
Portanto, torna-se evidente que, assim como num jogo de cartas no qual as jogadas não
são neutras, pois umas dependem das outras, o processo de inserção na formação inicial
vivenciado por Marcos esteve sujeito a um conjunto de forças de diversas ordens. A opção de
Marcos por fazer um curso diferente daquele que mais almejava esteve relacionada a uma
configuração externa a ele, isto é, a forças exercidas pela conjuntura econômica e social
vivida por ele.
Entretanto, se por um lado há os cenários difíceis vividos por Helena e Marcos, por
outro lado, encontra-se o contexto mais confortável vivenciado por Fátima, que contou com a
oferta local do curso ansiado. Fátima, aluna de cursinho pré-vestibular e com bom
desempenho, não encontrou muita dificuldade para ingressar no curso de Letras Português na
única universidade pública local (até aquela data), a UESPI, Campus de Floriano.
Carla, por sua vez, de modo semelhante a Kátia e Helena, não atuava no mercado de
trabalho no momento de escolha da primeira formação. No entanto, optou por fazer um desvio
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na escolha do curso e, consequentemente, da profissão, pois não se sentia preparada para
prestar vestibular na área desejada, diante da pequena oferta local: “eu queria mesmo era fazer
vestibular pra Enfermagem, mas eram poucas vagas na UESPI, [...] e pelo meu estado de
conhecimentos e a vontade de ingressar logo na universidade, eu optei pelo curso de ciências
biológicas”.
A essas variadas perspectivas ainda podemos acrescentar os muitos que historicamente
se encontram à margem desse processo, em função da política educacional de acesso ao nível
superior, que por muito tempo vem nos imprimindo dificuldades e só sofreu reajuste
recentemente, no início dos anos 2000, com programas como o Programa Universidade para
Todos (PROUNI), o Programa de Apoio e Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI) e o sistema UAB. Até então, a educação superior estava
passando por uma política marcada pela falta de investimentos, com problemas de
manutenção das IES já existentes e uma crescente insuficiência na oferta de vagas nesse nível,
mesmo diante do aumento da demanda originada do ensino secundário. Nesse contexto,
muitos foram mantidos afastados do nível superior, por não terem condições financeiras para
o deslocamento aos grandes centros para cursarem uma graduação ou pela carência de vagas
das universidades públicas locais. Isso agravou ainda mais as desigualdades, alargando a
distância social entre os ditos privilegiados, os que tiveram acesso ao nível superior, e o
público desfavorecido desse direito.
Dessa forma, é possível perceber que a opção pelo curso de formação e,
consequentemente, a escolha profissional são multifatoriais (AMARAL, 2003), tendo em
vista serem influenciadas por diversos aspectos: econômicos, sociais, educacionais,
familiares, psicológicos, dentre outros que permeiam a vida de cada pessoa. Além disso, é
importante ressaltar que as possibilidades de formações estão relacionadas ao momento
histórico em que os sujeitos estão inseridos. Condicionados muitas vezes por suas condições
socioeconômicas, eles têm de eleger o curso que mais pode satisfazer suas motivações.
Como foi visto, a decisão por ingressar em algum curso de graduação presencial é
motivada por um processo maior, pelas redes de interdependências que permeiam a própria
vida dos indivíduos. Sendo assim, as falas de nossos interlocutores nos fazem entender que a
formação presencial não ocorre por meio de uma escolha, mas de acordo com o que lhes era
possível, ou acessível.
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4.2 A escolha da formação na EAD

“Escolhi pelo curso e pela flexibilidade da modalidade a distância” (Marcos)

Ao discorrermos sobre escolhas de formações ao ser professor, remetemo-nos ao papel
social que desempenhamos por meio da docência como um dos aspectos mais importantes que
envolvem a educação formal. As escolhas de formações ao ser professor assumem uma
grande relevância tanto no plano individual como no meio em que o indivíduo está inserido,
já que englobam as futuras ações como docente e a definição de uma das formas de ser e agir
socialmente.
Percebemos, contudo, que, no grupo entrevistado, no momento em que o docente já se
encontra graduado e no exercício da profissão, a escolha por uma nova graduação de
formação docente faz-se em meio a uma motivação interna, um desejo de satisfação pessoal
ou profissional, o qual ocorre em virtude de um desejo pessoal antigo, que por razão de uma
configuração não pode ser concretizado, ou em função de algo novo, de uma necessidade
nova, como, por exemplo, para aperfeiçoar a prática. No entanto, o fato de estar no exercício
da docência configura a nova graduação como uma formação em serviço e, por isso, requer
certa flexibilidade. Assim, entendemos que a flexibilidade da modalidade da educação
mostra-se como um fator determinante na escolha de uma nova formação. Nessa perspectiva,
vamos tratar dos fatores determinantes das escolhas por cursar uma segunda graduação.
Ao adentrarmos nos sentidos atribuídos pelos nossos interlocutores aos motivos que
conduzem um grupo a ingressar na formação da EaD, percebemos que se atribuiu como
sentido o desejo pelo curso específico, sendo as especificidades da educação a distância uma
condição propícia ao cursar. Esses interlocutores evidenciaram um conceito prévio sobre a
EaD como uma modalidade adequada a suas condições, pois permitiria “aliar trabalho e
formação”, como explicitou Renato. Entretanto, houve um sinal de diferença entre as
entrevistas analisadas, em relação àquilo que se mostrou como comum. Uma única
interlocutora, Kátia, afirmou que “a modalidade não teve nada a ver com a escolha”, embora,
assim como os demais interlocutores, ela estivesse na condição de ter que conciliar trabalho e
estudo, pois desde a sua primeira graduação ela já se encontrava no exercício da docência.
No caso de Kátia, compreendemos que, ao desconsiderar a modalidade em que o curso
seria ofertado, podendo ser presencial ou a distância, ela estava pautada no fato de ter
conseguido conciliar, sem problemas, toda a sua formação inicial presencial e o seu trabalho
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como docente. No entanto, Kátia desconsiderou que sua primeira graduação em Pedagogia foi
moldada em formato diferente do “regular”, como ela mesma relatou, com encontros apenas
nos finais de semana. Independentemente disso, percebemos que estava respaldada na mesma
motivação que a fez buscar por si só sua formação inicial: “eu sempre trabalhei na área de
ensino religioso, e na busca de uma melhor formação eu fiz para Filosofia [...] foi como algo
para enriquecer o meu trabalho”, embora depois de ter ingressado no curso tenha percebido
que “não tinha nada a ver com a religião”, mas, conforme ela atentou: “já tinha me
identificado com o curso”.
Carla também se expressou como Kátia, demonstrando a mesma motivação: “eu
sempre tive uma deficiência na química, desde o ensino médio. [...] busquei o curso pra
melhorar o meu conhecimento e ajudar na minha prática de professora de biologia”. Já os
discentes Fátima, Renato, Helena e Marcos relataram que buscaram a formação na EaD pelo
curso, conforme destacou Fátima: “pela área, a Filosofia em si, que nos prepara para a vida”.
Para Marcos, diante do contexto histórico, econômico e social vivido por ele, a oferta
de formação a partir da EaD foi muito bem-vinda, pois lhe permitiu fazer o que ele não havia
conseguido anteriormente: estudar Filosofia em seu meio natural, conciliando trabalho, estudo
e família. Embora ele já estivesse cursando Administração na UESPI, viu a oferta de Filosofia
na EaD como a oportunidade de fazer o tão desejado curso.
Também podemos perceber que a escolha por uma segunda formação na EaD não se
dá apenas pelo curso e pela possibilidade de autorrealização, mas também pela maneira como
esse curso é ofertado, como podemos constatar nas falas de Carla: “foi pelos dois, tanto pelo
curso quanto pela modalidade, pois eu já tinha uma formação e já trabalhava [...] a
modalidade a distância me facilitaria fazer esse novo curso”, e de Marcos: “logo que surgiu
Filosofia em Floriano e na modalidade da EaD eu me credenciei, devido às condições que a
modalidade me permitia”, lembrando que a escolha se deu também em função da flexibilidade
que a modalidade lhes proporcionaria.
Preti (1996, p. 25) nos auxilia no entendimento de que a flexibilidade na EaD pode ser
“de espaço, de assistência e tempo, de ritmos de aprendizagem, com distintos itinerários
formativos que permitam diferentes entradas e saídas e a combinação trabalho/estudo/família,
favorecendo, assim, a permanência em seu entorno familiar e laboral”. Trata-se de uma
flexibilidade que compreendemos como um dos pilares da EaD, uma vez que permite aos
estudantes compatibilizarem a formação aos seus diversos contextos vividos, inclusive estudo
e trabalho.
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Diante desses contextos e motivações apresentados, podemos compreender que a
escolha de uma segunda formação, na EaD, relaciona-se com os aspectos individuais,
podendo estar em relação com o coletivo, considerando sempre as consequências que essa
opção produz em nós. Isso também é percebido a partir dos sentidos expressados pelos
interlocutores acerca de seus conhecimentos prévios sobre a modalidade educativa da EaD:
“após pesquisar sobre a modalidade, vi que ela se adequava às condições dos alunos
trabalhadores”, expressou Marcos. Isso porque, segundo o próprio Marcos, ele fazia o curso
presencial, mas “eu não me sentia muito habilitado naquele sistema, porque quem trabalha já
vem sufocado da atividade diária e ainda ter que enfrentar uma carga horária diária de aula é
difícil. Eu tive muita força de vontade para permanecer”.
Marcos deixa claro que foi a característica da flexibilidade no tempo e espaço que o
fez sentir-se atraído pela oferta na EaD, tendo em vista que propiciava a conciliação de
trabalho e formação. Com essa perspectiva, também percebemos a importância da EaD, pois
foi a partir do grande impulso dado a essa modalidade, especialmente com a implantação do
sistema UAB, que muitas pessoas, assim como Marcos, vêm realizando seu projeto no que se
refere a um curso de formação inicial ou continuada; essas pessoas, provavelmente, não
teriam o acesso, senão por essa iniciativa.
Segundo dados do resumo técnico do Censo de 2011 da educação superior realizado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), a modalidade a distância
soma 429.549 matrículas de licenciatura, 299.408 de bacharelado e 263.970 de grau
tecnológico, totalizando 992.927 matrículas. O Censo de 2003 registrava 49.911 matrículas,
um acréscimo bastante significativo (INEP, 2013), conforme apresentamos no gráfico a
seguir:
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Gráfico 1: Matrículas da EaD por ano
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Fonte: Dados do Inep. Elaborado pela autora.

De acordo com os dados, podemos perceber que a EaD vem permitindo uma maior
democratização do acesso ao nível superior. Diante disso, acreditamos que a flexibilidade dos
horários, a não obrigatoriedade da frequência diária, a utilização do computador como
ferramenta, entre outros elementos que caracterizam a EaD, ampliam consideravelmente o
leque de pessoas que podem ser incluídas em um processo de formação institucional,
especialmente das que trabalham (CARVALHO, 2007), como é o caso dos nossos
interlocutores. Preti (1996, p. 19) já visualizava a EaD como uma alternativa “possível e
viável” para proporcionar formação, especialmente, à maioria da população adulta e
trabalhadora.
Percebemos que a EaD surge para os interlocutores como uma oportunidade, tanto
para fazer o curso desejado quanto para aperfeiçoar sua prática docente. Sendo assim,
compreendemos que há uma variedade de motivações que conduzem os processos de escolha
das formações, as quais se efetivam dentro de uma rede de relações. No entanto, ao
retomarmos os contextos que guiaram o ingresso na formação presencial, é possível entender
que, no grupo entrevistado, a educação presencial não se configurou necessariamente como
uma escolha, mas como o possível, o acessível. A escolha, de fato, se dá pelo curso na
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modalidade a distância, pois foi a vontade, o desejo pelo curso, que os motivou ao ingresso
nessa modalidade. Diante disso, vale ressaltar, a seguir, alguns conhecimentos prévios sobre o
fazer dessa modalidade educativa.
4.2.1 Preconceitos e expectativas sobre o fazer da EaD

“[...] a distância seria mais fácil [...]” (Carla)

“Eu sabia que ia ser a distância, mas não tinha conhecimento de como seria, [...] eu
ouvia comentários de que a distância seria mais fácil que o presencial”, expressou Carla.
Nesse mesmo sentido foram as palavras de Marcos, ao lançar o seu olhar sobre os outros e
afirmar que “[...] as pessoas entram pensando que a EaD é estudar e fazer a prova, e não é”.
Carla, assim como Marcos, trouxe à tona a concepção que se formou historicamente
de que curso a distância é sinônimo de acesso, permanência, conclusão e diploma fácil, sem
muita exigência ou com menor rigor que o presencial, ou seja, voltado para a certificação e
não para a formação: “colegas da escola perguntam sobre o curso de química, se é muito
difícil, complicado. Quando eu digo que é na EaD, vejo um certo preconceito por achar que
não vai ser tão difícil assim”. Quanto a isso, não podemos negar que, muitas vezes, a EaD foi
e é utilizada na educação com essa concepção.
Entretanto, pensamos que não podemos avaliar a EaD de forma homogênea, quando
há uma diversidade de configurações. Atualmente, pesquisas técnicas e científicas indicam
experiências bem-sucedidas em EaD, especialmente em IES públicas, como as citadas
anteriormente, as quais, após uma vasta experiência na educação presencial, assumiram o
desafio de empreender esforços na modalidade a distância. Um exemplo disso são os
resultados do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (Enade)10, o qual avalia o
rendimento de alunos ingressantes e concluintes dos cursos de graduação presencial ou a

10

Com a Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, o Enade tornou-se um componente curricular obrigatório; sem
ele, o aluno não cola grau nem recebe o diploma. O resultado passou a fazer parte do currículo pessoal do
estudante, bem como dos resultados da universidade. O exame considera os conteúdos programáticos dos cursos
que estão sendo avaliados e os alunos selecionados são obrigados a realizar a prova, haja vista que, sem
participar, não há emissão do histórico escolar. A primeira avaliação do Enade ocorreu em 2004 e o período
máximo para nova realização do exame é trienal (de três em três anos). A avaliação do desempenho dos alunos
para cada graduação é “expressa por meio de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, tomando
por base padrões mínimos estabelecidos por especialistas das diferentes áreas do conhecimento” (BRASIL,
2004, art. 5º, § 8º). Convencionou-se atribuir notas de 1 a 5, sendo que 1 e 2 são insatisfatórias; 3, razoável; 4 e
5, desempenho bom.
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distância. As notas alcançadas por eles no Enade, desde 2005, são praticamente idênticas e a
média geral das notas dos alunos de EaD foi maior do que a dos estudantes presenciais.
Comparando alunos com os mesmos perfis (idade, gênero, estado civil, cor/raça, escolaridade
do pai, se trabalha, se estudou em escola pública no ensino médio, região, se o curso é
oferecido em ensino público ou privado etc.), a conclusão é a de que diferença não existe, ou
melhor, é de 0,23 em favor do aluno presencial, o que é irrelevante (INEP, 2011).
Carla também trouxe a negação do mito da simplificação, explicando que “não foi um
curso mais fácil”, pelo contrário, “[...] foi mais difícil”. Justificou que essa maior dificuldade
estava relacionada à necessidade de maior empenho e dedicação do discente: “[...] por
depender muito de nós mesmos, da nossa responsabilidade, do nosso compromisso [...], um
maior compromisso do que no presencial”. Segundo ela, “[...] no presencial você tem que
cumprir aquele horário e na EaD tem que fazer um horário, e não é em qualquer dia, é todo
dia para dar conta, você só tem a flexibilidade de escolher o horário do dia”.
Isso posto, consideramos que, ao adentrarem no curso, os discentes têm duas opções,
ou superam essa imagem de facilidade, ou terminam contribuindo com os elevados índices de
evasão registrados nos momentos iniciais de um curso a distância, conforme apresentado em
pesquisa realizada por Damasceno e Lacerda (2010) e Dantas (2011).
Também em um polo contrário à concepção de maior facilidade, encontramos Helena,
a qual afirmou que sabia que “o aluno teria uma responsabilidade muito grande [...] e as aulas
seriam algumas presenciais”, mostrando assim certa maturidade no que se refere à EaD.
Quanto ao primeiro segmento da fala de Helena, ela demonstrou uma concepção inicial da
EaD que representa uma das características dessa modalidade considerada por Sebastián
Ramos (1990, p. 31) como essencial ao “comportamento facilitador do êxito” na EaD: a
responsabilidade do aluno. Embora essa característica represente um esforço ainda maior
por parte do aluno, isso não é expressado nem analisado como um empecilho para o seu
cursar.
Na continuidade de sua fala, Helena levantou a concepção de que a educação a
distância também contempla encontros presenciais, assim como fez Fátima ao se referir aos
seus conhecimentos prévios: “[...] vou ter encontros no final de semana, uma vez por mês”.
Sendo assim, as duas discentes – Fátima e Helena – apresentaram a concepção de que o curso
ofertado não seria totalmente a distância, conforme especificado na documentação oficial que
estabelece as diretrizes e bases da EaD, o Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005
(BRASIL, 2005), o qual estabelece a obrigatoriedade de momentos presenciais para
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avaliações, estágios, defesa de trabalhos de conclusão de curso e atividades relacionadas a
laboratórios de ensino, quando for o caso.
Nesse aspecto, consideramos mais adequado referirmo-nos a encontros presenciais,
como presente na fala de Fátima, e não a aulas presenciais, como denominou Helena, porque
compartilhamos da concepção de Oliveira (2007) de que o termo encontro presencial não se
restringe a uma aula nos moldes tradicionais, que tende a ter a figura do professor como
elemento mais forte. O encontro presencial tem como foco principal as interações entre
discentes e entre eles e o professor e/ou o tutor, podendo também ocorrer a aula (BALBÉ,
2003). Ou seja, consideramos a palavra encontro mais adequada, pois indica um encontro de
ideias, de experiências, de inquietações, isto é, uma participação mais ativa dos discentes no
momento presencial.
Por isso, compreendemos os encontros presenciais como uma ferramenta da EaD, mas
não com o sentido estrito do termo, presente em Ferreira (1986) como um utensílio de ferro de
um trabalhador, ou, por extensão, qualquer utensílio empregado nas artes e ofícios, o que no
sentido figurado pode ser entendido como instrumento. O encontro presencial pode ser assim
considerado um instrumento no sentido metafórico, “já que é um meio pelo qual os diferentes
atores de um curso a distância podem estabelecer interações síncronas e presenciais”
(OLIVEIRA, 2007, p. 2).
Fátima também apresentou um outro sentido sobre o fazer da modalidade da EaD:
“[…] com certeza vou precisar do computador para dar procedimento ao curso”, trazendo a
noção de que EaD se faz com algum tipo de tecnologia para mediar o processo em que
alunos e professores estão separados no tempo e no espaço, como define García Aretio
(1998). Foi assim com o emprego das correspondências e atualmente ocorre com a utilização
das TICs, que ela se referiu como o computador, configurando a visão comumente encontrada
que simplifica as TICs aos seus elementos físicos.
Por sua vez, podemos perceber que, embora a tecnologia seja um elemento presente
nas definições da EaD, ela vem à tona apenas na concepção prévia apresentada por Fátima, o
que nos faz analisar que o uso das TICs como recurso mediador na formação a distância
talvez não se apresente como um elemento marcante nas concepções, nessa etapa que
antecede a entrada na modalidade, diferentemente do que ocorre após o ingresso no curso,
quando as TICs tomam uma dimensão significativa nos sentidos expressados pelos discentes,
conforme veremos em capítulos posteriores. Diante disso, é possível compreender que os
sentidos revelados pelos interlocutores no que se refere aos conceitos prévios sobre a
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modalidade da EaD nos levam a perceber alguns indícios, sendo eles mitos ou não, de
diferenças entre o fazer da educação presencial e o da educação a distância.
Antes disso, podemos sumarizar que, ao iniciar o capítulo com o objetivo de
compreender o que conduz um docente graduado na modalidade presencial a buscar uma nova
graduação na modalidade a distância, a partir do entendimento dos sentidos atribuídos aos
processos de escolha pelo curso presencial e pela modalidade a distância, nossa conjectura
remetia ao pensamento de que a configuração na qual os docentes se encontram inseridos faz
a diferença nos processos de escolha. As reflexões, em seu conjunto, possibilitaram-no a
compreensão de que as escolhas se efetuam em uma rede de interdependências, seja pelo
curso presencial, seja pelo curso a distância. As interdependências influenciam, de certa
maneira, a escolha na formação presencial, que se apresentou mais na perspectiva do possível
do que do desejo, como, por exemplo, para cumprir a LDB ou para não se deslocar para outra
localidade. Isso implica compreender as opções feitas pelos formandos a partir da dinâmica
das configurações sociais, o que significa dizer que se a escolha de uma formação é motivada
inicialmente por sonhos esta se modifica, se transforma, fato que confirma o
redimensionamento constante das configurações.
Por sua vez, a condução dos docentes no exercício da profissão a uma nova formação
surgiu em função de um desejo ainda não satisfeito ou para aperfeiçoar a prática, mas a
flexibilidade que caracteriza essa modalidade apresenta-se como fundamental, sendo um
diferencial que permite que os docentes, no exercício da sua função, estudem. Desse modo, a
escolha pela formação na EaD também pode se apresentar impregnada pela configuração
vivida, fazendo-nos conceber essa formação não somente como mais uma possibilidade, pois,
para muitos, a EaD é a possibilidade, haja vista ser imperativo uma formação mais flexível.
Além disso, foi possível entender que os conceitos prévios sobre a modalidade
educativa são levados em consideração na hora da decisão, especialmente quando há a
possibilidade de escolha. Diante dessas apreensões, no capítulo seguinte, buscamos entender
os sentidos atribuídos às diferenças entre os fazeres dos dois processos formativos, da EP e da
EaD, já que as ideias pré-concebidas e as expectativas nem sempre se situam no campo da
realidade.
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5 IGUAIS NA FINALIDADE, DIFERENTES NO FAZER

Neste capítulo, partimos da concepção explicitada, especialmente nos discursos
políticos e institucionais, de que a educação presencial (EP) e a educação a distância possuem
a mesma finalidade – formação do docente –, mas com diferenças no fazer. Nesse caso,
consideramos importante atentarmos para o fato de que as diferenças entre essas duas
modalidades educativas não se restringem ao fazer, elas se distinguem pela própria política
que se coloca, pela forma, pelo financiamento e pelas condições dadas. Por esse motivo, não
podemos desconsiderar que o discurso político de formação possa ter como plano de fundo a
certificação.
Entendemos formação, conforme Macedo (2010), como uma experiência profunda, a
partir da qual o indivíduo aprende de modo significativo. A certificação, por sua vez, pode ser
utilizada no sentido de incluir ou excluir a formação, pois depois da formação vem a
certificação. Aqui, estamos adotando o termo certificação no sentido de informar dentro do
que se espera minimamente para dar um certificado e dizer que o indivíduo está pronto para
assumir o mercado de trabalho.
Com base nessa apreensão, não nos cabe aqui julgar se uma ou outra modalidade
educativa está sendo capaz de formar ou apenas certificar. Porém, consideramos que, ao
buscarmos as diferenças entre o fazer da EP e o da EaD, possamos encontrar elementos que
subsidiem reflexões futuras sobre essa questão.
Diante disso, limitamo-nos, neste tópico, a buscar os sentidos atribuídos pelos
formandos da EaD às diferenças entre a dinâmica do fazer da educação a distância e a da
educação presencial, vivenciadas por eles. Para tanto, tomamos como ponto inicial a
concepção de Tori (2010), que explica ser inegável a existência de diferenças nos requisitos e
nos métodos entre uma aprendizagem desenvolvida em uma sala de aula convencional e
aquela realizada com professor, aluno e colegas presencialmente distantes. Essa perspectiva é
facilmente percebida em definições atribuídas à EaD, as quais comumente fazem a relação da
EaD com a educação presencial.
Atualmente, temos a educação presencial, a semipresencial (parte presencial/parte
virtual ou a distância) e a educação a distância (ou virtual). Segundo Garcia Aretio (1998), a
EP se dá face a face, utilizando-se de comunicação direta entre professor e aluno em local
definido (salas de aula, oficinas e laboratórios). Há ainda a educação semipresencial, na qual
parte acontece em sala de aula e parte a distância, por meio de tecnologias.
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A EaD, por sua vez, pode ou não ter momentos presenciais, sendo definida como um
sistema tecnológico de comunicação bidirecional que substitui a interação pessoal, em sala de
aula, entre professor e aluno, como meio preferencial de ensino. Ao professor, cabe
desenvolver uma ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos, de modo a
propiciar a aprendizagem autônoma dos estudantes.
Conforme Guarezi e Matos (2009), as definições de EaD mantêm em comum a
separação física entre professor, aluno e colegas, a existência de tecnologias para mediar a
comunicação e os processos de ensino e aprendizagem, bem como o fortalecimento da
característica ligada à autonomia dos estudantes. Diante disso, consideramos relevante trazer
as concepções de diferenças a partir dos sentidos atribuídos por formandos que passaram
pelas duas experiências.
5.1 A flexibilidade temporal-espacial como determinante
No que se refere à separação física entre o professor e o aluno, esse é um fator da EaD
que estabelece sua flexibilidade no tempo e no espaço. Essa característica foi anteriormente
associada ao conhecimento prévio sobre a EaD, visto como senso comum, público e notório,
o qual se configura a partir da fala de Marcos como um fazer da educação que “permite ao
trabalhador estudar”, expressão que vem à tona em função da dupla pertença de Marcos, um
estudante que trabalha.
Renato explicou que as principais diferenças entre a educação presencial e a educação
a distância se encontram na questão do tempo, pois “no presencial, você tem que ter mais
tempo, estar lá todo dia [...] cumprir horários e na EaD nós fazemos o nosso tempo, na hora
que temos tempo disponível”, como também no acompanhamento do professor, o que, para
ele, facilita o processo na educação presencial: “[...] no presencial, eu tinha um maior
acompanhamento pedagógico, e isso facilitava”.
Diante dessas apreensões, podemos perceber que, ao atribuir sentido à diferença entre
o fazer da EaD e o da EP, Renato o relacionou a dois pontos da EaD, posicionando estes em
polos contrários, pois, por um lado, ele percebeu a flexibilidade temporal-espacial como
favorável e, por outro, concebeu a flexibilidade espacial como uma dificuldade, associando-a
ao não contato cotidiano com o professor.
A discente Fátima apresentou sua perspectiva relacionada à flexibilidade temporal da
EaD, dizendo: “[...] no presencial, você termina se acomodando, pois tem um mês todo pra
preparar uma atividade ou se preparar pra uma avaliação”, já na EaD, “não tem tanto tempo
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assim [...] há prazos rígidos a cumprir [...] o tempo vai passando, as disciplinas vão chegando
[...]”, assim, se o aluno não se dedicar, pode ficar pelo caminho.
Com base no exposto, podemos compreender que se por um lado a flexibilidade
temporal da EaD é simbolizada pela liberdade de adequação do tempo para o estudo,
conforme presente na fala de Renato, por outro lado é contrabalanceada pela exigência de
disponibilidade de tempo para dar conta da rapidez e rigidez dos prazos com que as
disciplinas são lançadas e concluídas.
É importante deixar claro que a flexibilidade temporal, na perspectiva de Renato, não
representa menos exigência de tempo para o estudo, na medida em que ele se referiu a uma
flexibilidade de horários. Nesse sentido, baseamo-nos na noção conceitual de tempo de Elias
(1989, p. 56), que o considera como o “[...] símbolo de uma relação que um grupo humano
(isto é, um grupo de seres vivos com a faculdade biológica de conciliar e sintetizar) estabelece
entre dois ou mais processos, dentre os quais toma um como quadro de referência ou medida
para os demais”, para entender que o tempo age como um elemento de controle social e
pessoal.
Dessa forma, o tempo, que até então determinava e disciplinava o fazer da EP, dá lugar
a outra forma de determinação ativa do tempo, ou melhor, dá lugar à flexibilidade temporal,
baseada na relação entre o fazer da EaD e os contextos vividos por cada aluno. Nesse sentido,
a necessidade de menos tempo na EaD é ilusória e, assim, podemos afirmar que o diferencial
da EaD em relação à EP não é a exigência de menos tempo para o estudo, mas a possibilidade
de adequação do tempo de estudo com outras atividades, permitindo uma diversificação de
turnos, horários e espaços para o estudo.
Nessa direção, Belloni (2008) considera que a EaD pode propiciar quatro tipos de
flexibilidade:
a) a flexibilidade do acesso, na perspectiva de democratização das oportunidades,
num país como o Brasil, onde essa flexibilidade exige esforços no sentido de
expandir a oferta de cursos, de criar espaços de estudo e de disponibilizar a preços
baixos os materiais pedagógicos;
b) a flexibilidade do ensino, na perspectiva de estimular o desenvolvimento de
habilidades de autoaprendizagem, o que implica a oferta de cursos modularizados,
com o uso de mídias adequadas e de materiais concebidos para a
autoaprendizagem que pudessem ser utilizados por estudantes da educação
presencial e a distância;
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c) a flexibilidade da oferta de cursos em função da necessidade de atendimento das
demandas sociais por formação ao longo da vida, o que resultaria em um grande
esforço de transformação dos atuais sistemas educacionais;
d) a flexibilidade da aprendizagem, no sentido de exigir do estudante mais
autonomia, propiciando o desenvolvimento de sua capacidade de gerir o seu
próprio processo de aprendizagem.
Consideramos que nessa última perspectiva se insere a flexibilidade no tempo
apresentada pelos alunos participantes da pesquisa, de modo que a flexibilidade na
aprendizagem não quer dizer que a EaD deixa o aluno livre para fazer o que quer e quando
quer, ou seja, como em qualquer formação institucionalizada, há a autoridade docente. Cabe
situar que compreendemos a formação institucionalizada conforme García (1999), referindose, desse modo, à estrutura organizacional que desenvolve atividades sistematizadas em um
contexto específico, com uma determinada organização, tanto material quanto pessoal, e
certas regras de funcionamento, possuindo determinados objetivos para o que se pretende
formar. Assim, não se pode pensar em formação na EaD, como em qualquer modalidade
educativa, sem a autoridade docente, a qual estabelece prazos para a entrega de atividades e a
realização de avaliações por parte dos alunos.
As afirmações anteriores dos discentes Renato e Fátima corroboram o entendimento
de Belloni (2008), ao trazerem que, sob o ponto de vista do aluno da EaD, é mais fácil lidar
com a separação no espaço do que no tempo, pois, geralmente, nos cursos a distância, a
flexibilidade em termos de espaço permite ao aluno estudar em casa ou no trabalho sem a
obrigatoriedade diária de frequentar aulas. Por outro lado, os alunos dispõem de pouca
flexibilidade de tempo quanto a prazos a cumprir, seja para o envio de atividades, seja para a
realização de avaliações.
No entanto, é importante lembrar que o fazer da EaD, nesta pesquisa, tem como
particularidade, embora não seja exclusividade, a oferta de disciplinas por bimestre (o tempo
de duração da disciplina depende da sua carga horária, com duração de um bimestre para
disciplinas de 60 horas), conforme pode ser observado no cronograma a seguir:
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Quadro 6 – Cronograma do VIII módulo do curso de Filosofia – 2011/02
CALENDÁRIO DE OFERTA DE DISCIPLINAS
Curso de Licenciatura em Filosofia a Distância
Polos: Floriano e Uruçuí
VESTIBULAR 2007 - UAB 1
Módulo VIII - 2011/02
21/07 a 03/08
27/08
22/08 a
10/09
12 a 24/09
Data/
Semana
27/08 a
29/10

Matrícula
Início das aulas
Solicitação
dispensa de disciplina
Trancamento de
Matrícula
Disciplinas
CH Coordenador Atividades
Disciplina
(Tópicos
30h Professor A11 27/08 Videoaula 1 +GD1 (das duas disciplinas) Especiais em Ética)
(08:00 às 12:00)
* 01/10 GD 2 Tópicos – (08:00 às 12:00)
Prova – (14:00 às 16:00)

Libras
60h Professor B

* 29/10 GD 2 Libras - (08:00 às 12:00)
Prova – (14:00 às 16:00)
– 05/11 Segunda chamada (das duas disciplinas)
(14:00 às 16:00)

05/11 a
21/12

Estágio
Supervisionado III

120h Professor C

- 12/11 Exame final (das duas disciplinas) (08:00 às 11:00)
* 05 /11 Apresentação da disciplina - (08:00 às 12:00)
* 16/11 a 09/12 – Realização do estágio nas escolas
*10/12 – Encontro com prof. orientador de
estágio (08:00 às 12:00)

14/01/12 a
10/03/12

Optativa (Filosofia
da Religião)

60h Professor D

Optativa (Filosofia
e Literatura)

* 12/12 a 21/12 – Entrega do relatório de estágio
* 14/01/12 Videoaula 1 + GD1 (das duas
disciplinas) (08:00 às 12:00)
* 11/02/12 GD 2 Filosofia da Religião –
(08:00 às 12:00) Prova - (14:00 às 16:00)

Professor E
60h

* 25/02/12 GD 2 Filosofia e Leitura (08:00 às 12:00) Prova – (14:00 às 16:00)
– 03/03/12 Segunda Chamada (das duas disciplinas) –
(08:00 às 11:00)
- 10/03/12 Exame Final (das duas disciplinas)(08:00 às 11:00)

Fonte: Material do curso.

11

Foram omitidos os nomes dos professores, por se tratar de material interno, de acesso restrito.
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De acordo com o quadro anterior, podemos perceber que a oferta de disciplinas na
EaD ocorre de modo diferente da modalidade presencial e de outras experiências em EaD,
como na UFRN, por exemplo, em que a oferta de disciplinas ocorre semestralmente (PAIVA;
NETO, 2011). Isso nos conduz a analisar dois aspectos desse fazer: no primeiro, está a
vantagem de o aluno ter que se preocupar com apenas uma ou duas disciplinas por vez e não
com quatro ou cinco, como ocorreria normalmente. Por outro lado, essa configuração
estabelece que, em um prazo fixo e rígido de dois meses (para disciplinas de 60 horas), o
estudante deve dar conta de todo o conteúdo das disciplinas e em poucas avaliações (uma ou,
no máximo, duas; se necessário, a prova final), diminuindo, assim, a chance de recuperação.
Por essa razão, as discentes Fátima e Kátia configuraram a EaD como “mais difícil”,
uma vez que os cronogramas são estabelecidos estaticamente pela coordenação, com exceção
de alterações para atender às prioridades da gestão. Diante desse contexto, é preciso atenção
ao apontar as dificuldades, pois consideramos a falta de flexibilidade em atividades
desenvolvidas, principalmente no que diz respeito aos prazos para a entrega das atividades
avaliativas, fator que contribui para a evasão do aluno da EaD, o que é confirmado em
pesquisa de Dantas (2011).
Outra diferença entre a EaD e a educação presencial vem à tona na fala de Carla, ao
trazer a dificuldade de comunicação também com a coordenação do curso, apresentando uma
nova perspectiva: “[...] no presencial, tem mais flexibilidade pra mudar uma atividade, pra
influenciar em alterações no decorrer da disciplina. Na EaD, o planejamento não poderia ser
modificado, as atividades estão definidas no plano da disciplina e são seguidas à risca”. Ainda
acrescentou: “eles estavam ensinando da forma deles e nós tínhamos que aprender da forma
deles, então, não tinha a flexibilidade de procurar ensinar da forma que nós estivéssemos
necessitando pra facilitar a aprendizagem”.
Assim como Carla, a discente Fátima também se referiu à EaD configurando-a como
mais rígida que a presencial, ao enfatizar que, “[...] no presencial, são várias provas. Além
disso, sempre tem um jeitinho pra fechar a nota, e na EaD isso não ocorre”, ou pelo menos é
mais difícil de ocorrer, conforme ela expressou: “eu acredito que na EaD é mais difícil [...]. É
a distância, mas você tem prazos. O que foi planejado dentro de um tempo x, foi feito dentro
desse tempo x”.
No que se refere à rigidez do sistema avaliativo apresentado por Fátima, cabe situar
que cada professor tem liberdade para determinar o seu sistema de avaliação da disciplina e a
porcentagem atribuída a cada atividade que venha a compor a nota no final. Mas, de um modo
geral, se dá conforme os critérios abaixo:
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A avaliação no curso de Filosofia é, na maioria das disciplinas, composta por:
a) participação nos fóruns – 20% da nota;
b) apresentação nos Grupos de Discussão – também 20%;
c) avaliação de conteúdo escrita e presencial – 60% da nota.
No curso de Química, a avaliação é formada por:
a) participação nos fóruns – 20% da nota;
b) resolução de atividades escritas – também 20% – e, no caso de disciplinas que
exigem práticas laboratoriais, a participação nas práticas e apresentação de
seus relatórios substituem esses 20% da nota;
c) avaliação de conteúdo escrita e presencial – 60% da nota – ou, quando a
disciplina requer seminários, esses representam 20% e os demais 40% referemse à avaliação escrita.
Normalmente, acontece apenas uma avaliação escrita abrangendo todo o conteúdo da
disciplina, e a prova de segunda chamada ocorre, frequentemente, no final de semana seguinte
à prova regular, como pode ser observado no cronograma apresentado anteriormente. Logo
depois, há o exame final para os alunos que não atingirem a média 7,0.
Ao analisarmos esse fazer avaliativo nos cursos, consideramos que essa dinâmica tem
dois pontos a serem pensados: o primeiro refere-se à sobrecarga de conteúdo, que é abordado
em uma única prova, ou, no máximo, em duas; o segundo é o pequeno espaço de tempo entre
a divulgação da nota do aluno e a realização do exame final, quando necessário, o que
dificulta ainda mais o cursar na EaD, conforme sentido expressado por Fátima. Consideramos
que o fazer da EaD pesquisado, ao se afastar do fazer avaliativo do presencial, com o qual os
estudantes se encontram mais familiarizados, pode se configurar como um dificultador do
processo.
Um segundo ponto apresentado por Fátima diz respeito à dificuldade de se fazer
alterações em atividades propostas ou no cronograma, ou seja, à questão da rigidez no
planejamento. Entendemos que isso se dá em função da complexidade da estrutura envolvida
na EaD, por exemplo, devido aos vários polos. No caso de Filosofia, do qual Fátima é
formanda, são apenas dois polos, mas o curso de Química ofertado a Carla se estende por
mais sete polos, nos quais os cursos andam em sincronia e qualquer alteração tem um efeito
dominó; por esse motivo, alterações são evitadas. Isso vai em contraposição à singularidade
da EP, na qual o contato frequente com o professor e com a coordenação do curso permite
solicitações, sugestões e mudanças no planejamento.
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Ao ser interpelado quanto à sua formação inicial presencial, Renato atribuiu sentido
comparando-a com o que ele considerava desvantagem na formação a distância: “[...] a
experiência presencial foi uma coisa boa, porque você tem o seu professor ali à disposição,
[...] é uma relação de educação que não acontece somente entre você e o material didático,
entre você e uma ferramenta, um computador ou um livro”. Na sua continuidade, a fala de
Renato desvelou preocupação, considerando que, “na EaD, você só tem o contato com o
professor conteudista quando ele lança a disciplina, e quando vem, depois [...] só com o tutor,
[...] que não é a mesma coisa do professor”.
Ao escutarmos Renato, direcionamo-nos a considerar três aspectos:
a) a multiplicidade de funções do trabalho docente diferencia a EaD da EP;
b) a falta de contato com o professor; e
c) a subjetividade em não considerar o tutor como professor.
A multiplicidade do trabalho docente é confirmada por Belloni (2008), quando
caracteriza o trabalho do professor da EaD como um trabalho coletivo, realizado por diversos
docentes, classificado em diferentes papéis, muitas vezes compreendido por uma
multiplicidade de funções:
a) professor formador ou professor da disciplina – diretamente ligado ao aluno,
dando assistência de tutoria e sendo responsável pela parte pedagógica;
b) professor educacional – elabora novas tecnologias apoiado pela equipe
pedagógica e técnica, disponibilizando-as no ambiente virtual;
c) professor-tutor – é o mediador da aprendizagem, quem estabelece o diálogo,
interagindo e mantendo o estar junto virtual por meio dos diferentes recursos,
como chats, fórum de debate, dentre outros, ou presencialmente, como é o caso do
professor-tutor presencial;
d) professor pesquisador – responsável pela atualização de disciplinas no que se
refere às teorias metodológicas de ensino-aprendizagem, bem como por orientar
os discentes;
e) professor conteudista – aquele que cria/produz o material didático.
Diante dessa multiplicidade de professores, percebemos que o trabalho docente na
EaD é feito a várias mãos, em um movimento complexo e às vezes confuso para os alunos,
conforme demonstrou Renato, quando se referiu ao professor da disciplina chamando-o de
professor conteudista. O professor conteudista não tem, entre suas atribuições, a de
estabelecer o contato com os alunos, de acordo com a distribuição de funções apresentada por
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Belloni (2008), embora possa acumular as duas funções (professor conteudista e de
disciplina).
No que se refere ao não reconhecimento do tutor como professor, concebemos que
isso se dá em função do diferente grau de conhecimento e da diferenciação que a própria
nomenclatura impõe. Isso acontece porque o sistema UAB considera apto para ser tutor
aquele que possui uma formação generalista vinculada à área do curso, podendo ser apenas
graduado (tutor presencial) ou especialista (tutor a distância) e, para professor, aquele mestre
ou doutor vinculado a uma determinada disciplina, efetivo em uma IES ofertante do curso e,
consequentemente, com experiência docente na área. Nesse aspecto, consideramos que há
uma inapropriação do termo tutor utilizado na EaD pelo sistema UAB, pois tutor é aquele que
tutela, ampara, defende e, embora o termo não tenha o mesmo significado de professor
(aquele que ensina), ele é um professor.
Por isso, já encontramos autores, como Belloni (2008), atualizando a nomenclatura
para professores-tutores, conforme apresentamos anteriormente. Nesse ínterim, a discente
Carla pontuou que não deveria haver essa diferenciação na nomenclatura, uma vez que sua
tutora presencial, “[...] por ser formada na área [do curso], ela sempre tentou tirar nossas
dúvidas, fazia revisões, nos ajudava a resolver os questionários. Ela sempre procurou sanar
todas as nossas dificuldades”, acrescentando: “[...] o tutor é um professor”.
Essa multiplicidade de funções do trabalho docente também esteve presente na fala
de Carla que, ao ser interpelada sobre a diferença entre a EaD e a EP, atribuiu sentido ao
contato direto com os docentes; de acordo com ela: “houve disciplinas que o docente foi o
professor da disciplina, mas em outras o docente foi o tutor [...]”. Nesse caso, Carla está se
referindo ao fato de que, embora tivesse apenas um encontro presencial previsto entre
professor de disciplina e alunos, este nem sempre se fazia presente, devido a fatores de ordem
pessoal, organizacional e/ou institucional. Nesse momento, o professor de disciplina é
substituído pelo tutor a distância, cabendo ao segundo assumir também o papel do primeiro.
Com base no exposto, consideramos que, ao redimensionar o trabalho do professor
entre os vários agentes que compõem a função docente na EaD, é importante atentar para que
todos desempenhem o seu papel, pois o que se percebe é que a multiplicidade do trabalho
docente na EaD, que deveria ser coletivo e sincronizado, muitas vezes não consegue constituir
o todo. Isso porque a ausência do professor da disciplina no único encontro previsto entre
alunos e professor, por exemplo, é uma lacuna que, embora o tutor a distância tente sanar,
dificilmente consegue na sua totalidade, pois percebemos que na relação entre professor de
disciplina e aluno fica um vazio, especialmente porque, depois do encontro presencial, “é caso
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raro quando tem esse contato a distância”, conforme fala de Marcos.
Nessa perspectiva, compreendemos que a educação, seja presencial, seja a distância, é
processual e relacional; assim, as relações e interações mostram-se necessárias. Na
configuração do sistema UAB, há uma EaD que foi pensada para dialogar com uma dimensão
de educação presencial e outra virtual, em que a dimensão da educação presencial é mais
restrita, projetada para acontecer nas relações e interações dos encontros presenciais. Já a
dimensão virtual é a que deve predominar. Porém, ao nos depararmos com falta de interação
virtual entre professor e aluno, estamos diante do que consideramos um problema de
identidade na EaD.
Assim sendo, observamos que esse problema de identidade se dá porque esse processo
de educar virtualmente possui seus códigos, símbolos, regras, o que Pierre Lévy (1999, p. 17)
define por cibercultura: “um conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de
atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o
crescimento do ciberespaço”, sendo o ciberespaço compreendido como “o meio de
comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores” (LÉVY, 2000, p. 216) que
congrega não somente a infraestrutura material de comunicação digital, mas também as
informações que ele abriga e os indivíduos que nele navegam.
Como podemos perceber, a cibercultura, na ótica de Pierre Lévy, ou simplesmente,
cultura virtual é uma outra e nova cultura. Nesse aspecto, a antropologia de Marc Augé (1999)
nos auxilia na compreensão de cultura como práticas sociais instituídas em uma espécie de
base histórica e que a diversidade de culturas é definida a partir das alteridades, das
particularidades que caracterizam cada uma. Embora a cultura virtual possa ser considerada
global, uma vez que é passível de estar em todos os lugares, em todas as idades e sexos bem
como nas mais diversas alteridades, ela ainda é particular quando posta na relação com a
educação presencial.
Desse modo, percebemos que a EaD apresenta uma outra cultura (diferente da
educação presencial), que vem historicamente se delineando conforme as tecnologias e
formas de comunicação empregadas. Passamos pela comunicação unidirecional por
correspondências até a atualidade, na qual a mediação se dá por meio das TICs. Nesse
contexto, assim como as TICs são recentes, consequentemente a cultura de utilização das
TICs para mediar a educação também o é, não se encontrando ainda consolidada. Por esse
motivo, muitos professores ainda não interiorizaram esse capital cultural, logo, não
desenvolveram o habitus.
De maneira similar, assim como o metrô de Paris é para Marc Augé (2004) um não
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lugar, tomamos emprestada a sua expressão para situar o ciberespaço como um novo e não
lugar para os professores da EaD, pois, segundo ele, os não lugares são aqueles espaços
desprovidos de significado, espaços de passagem e não de fixação, típicos da pósmodernidade, sendo assim não relacionais, identitários e históricos. Isso porque essa cultura
de educar virtualmente ainda é uma coisa nova para a maioria, bem como para os professores
das universidades ofertantes da EaD, especialmente quando se trata da primeira experiência
na oferta em EaD, no seu primeiro contato, como é o caso pesquisado.
No entanto, consideramos importante pontuar que na familiarização com as TICs e
com essa nova cultura, isto é, na construção dessa nova identidade com a educação na
cibercultura (ABRANCHES, 2008), cada um passa por um processo particular, uns são mais
rápidos, outros menos, e há aqueles que não conseguem ou que optam por não se inserirem
nos contextos de utilização das TICs – estes, ao usarem do bom senso, preferem se manter
distantes dos cursos a distância.
É necessário também ressaltar que muitos não são nativos dessa cultura virtual.
Mesmo reconhecendo que precisamos ter essa familiaridade com as TICs, cada um tem o seu
tempo para adquirir essa cultura. Nesse contexto, percebemos que as políticas caem na
universidade como se tudo já estivesse acertado, todo mundo possui disponibilidade, todo
mundo sabe usar; e, de repente, é uma coisa que deve ser construída pela equipe.
Na verdade, ainda é preciso percorrer um caminho para que a cultura do virtual se
consolide, pois ainda estamos construindo uma nova forma de ensinar e de aprender com
essas ferramentas que nos permitem interagir a distância. É nesse sentido que a professora
Carmem Rêgo12 (informação verbal, 2013) nos auxilia, ao dizer que no Brasil
[...] ainda estamos sendo pioneiros nessa área, não temos referências, temos
algumas experiências que se trocam. Se, por um lado, há todo um estudo
dentro da educação presencial, por outro, na EaD isso ainda é muito
incipiente, especialmente quando se trata da formação de docentes para atuar
a distância.

Por essa razão, percebemos que a diferença lembrada por Renato sobre a falta de
contato entre professor e aluno é reflexo dessa mudança paradigmática instituída pela EaD da
contemporaneidade.
Diante desse cenário, é possível compreender, a partir de Elias (1969), que esse fazer
da EaD, assim como nossas ações, não é isento de forças, pois depende de um conjunto de
12

Fala da professora Carmem Rêgo durante suas considerações à apresentação do nosso seminário doutoral I,
que ocorreu no auditório do Centro de Educação da UFRN na cidade de Natal/RN, em 11 de maio de 2013.
Registro por meio de gravação.
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fatores, como vimos anteriormente, de uma configuração – pessoal, organizacional e
institucional –, ou seja, há toda uma configuração interna e externa aos seres envolvidos nos
processos, que rege os sentidos dados às diferenças entre os dois fazeres educativos. No
entanto, é preciso estar atento ao apontar da rigidez, tendo em vista que não se pode perdurar
na distância, engessando o processo, fazendo formação na EaD sem considerar os anseios, as
necessidades, as angústias ou sugestões dos alunos.
Isso nos remete ao fazer institucionalizado da formação na EaD. Sabemos que a
flexibilidade temporal-espacial da EaD necessita ser contrabalançada por algumas medidas de
controle. No entanto, consideramos que esse controle deve acontecer nos dois segmentos –
discente e docente. O que estamos querendo dizer é que, diante dos sentidos dados pelos
formandos, há a necessidade de uma maior e mais efetiva cobrança e acompanhamento do
docente no desenvolvimento do seu papel, com o estabelecimento institucional de prazos
mínimos para o retorno das mensagens do discente pelo professor. Um dos grandes desafios é
fazer com que o docente (sua equipe, professor de disciplina e tutores) responda em pelo
menos 24 horas, de forma que possa, em tempo hábil, estabelecer interação significativa com
e para o discente. Nessa perspectiva, podemos afirmar que os discentes teriam mais voz e vez.
No que se refere à tensão existente entre a flexibilidade na aprendizagem e a
autoridade do docente, concordamos com a ideia de Freire (1996) de que é o bom senso que
diz ser negativo impedir ou recusar a entrega do trabalho de um aluno por perda do prazo,
apesar da justificativa convincente do aluno. Sabemos que o período de desenvolvimento do
curso a distância é equivalente ao dos cursos presenciais, assim, para ambos, é fundamental o
estabelecimento de prazos para o cumprimento das atividades dos cursos. Entretanto,
concordamos com a prerrogativa do bom senso por parte dos professores no recebimento das
atividades, conforme apontado anteriormente, desde que isso não caia na rotina.
5.2 Dependência aluno-professor x maior controle interno
Carla apontou-nos uma outra diferença entre o fazer vivenciado por meio da EaD e o
fazer da EP, ao pontuar a necessidade de maior responsabilidade do aluno na EaD em função
da distância entre professores e alunos: “[...] se tem menos contato com os docentes, o aluno
tem que ter mais compromisso [...]”.
O mesmo sentido foi expressado por Helena quando disse que as diferenças entre o
fazer da EaD e o fazer da EP dizem respeito ao comportamento do aluno: “principalmente,
com relação a essa questão do instrumento de busca”. Logo depois, ela exemplificou seu

90

pensamento com a ambivalência como um fator presente na sua fala, pois, ao mesmo tempo
que fala como aluna da EaD, também se identifica como professora de graduação na
modalidade presencial: “[...] eu sou professora do ensino superior presencial e eu sei como
funciona isso [...] não deixo o aluno à vontade pra fazer do jeito que ele quer, a cobrança na
EaD é menor, é como se o aluno já tivesse toda uma instrumentalização e ele tivesse só que
utilizar isso”. Assim, Helena apresentou o aspecto da cobrança, não no mito de que é menor o
rigor, mas menor no sentido de direcionamento do discente no quê e como fazer.
Continuando, Helena explicou: “você pode perder uma atividade porque não entrou na
plataforma e não viu que havia uma atividade postada e que tinha data pra enviar”.
Diferentemente do presencial, que “está ali no cara a cara, escutando, o professor está ali
dizendo o que tem que ser feito”, concluiu a discente. Ou seja, ela trouxe como diferença o
sentido de uma outra forma de cobrança, não mais in loco, de modo presencial, diariamente,
mas agora a distância, e por isso requer maior responsabilidade, autocontrole e
autodirecionamento do aluno no processo da EaD.
Na verdade, Helena nos conduz a analisar que a diferença entre o fazer da EP e o da
EaD se situa numa mudança paradigmática de um modelo de educação instituído
historicamente, no qual fomos conduzidos a nos autorregular através de regulações externas
(heteronomia) e de controles (constante direcionamento do aprendiz pelo docente) in loco,
para uma educação em que as regulações acontecem a priori e a distância. Por esse motivo, é
preciso uma maior autorregulação, um maior autodirecionamento do estudante no processo
formativo.
A perspectiva que Helena trouxe sobre a cobrança na EP foi o que o discente Marcos –
que também acumula a pertença de ser professor em nível técnico e, assim como Helena,
professor de nível superior presencial – configurou como uma relação de dependência entre
aluno e professor, caracteristicamente diferente da relação que se estabelece na EaD, na qual,
segundo ele, “[...] você aprende a ser autônomo no seu estudo. São dadas as ferramentas e
você vai desenvolver”. Complementou: “[...] a diferença está na autonomia”.
Marcos nos remeteu à importância do desenvolvimento de processos de maior
autonomia por parte do discente para o seu processo formativo. No entanto, é pertinente
atentarmos para o que entendemos como autonomia, o que os formandos estão concebendo
por autonomia e como o fazer da EaD está atuando nesse aspecto.
Compreendemos autonomia como algo além da concepção de Karsenti (2008, p. 192),
de acordo com o qual “está relacionada à capacidade de iniciativa”, à capacidade que o sujeito
tem de organização e de autogerenciamento, de cumprir certas atividades em prazos
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estabelecidos, sem ser cobrado ou impulsionado. Ser autônomo vai muito além disso; segundo
Oliveira e Nunes (2011), é ser capaz de pensar, de agir, de fazer uso da sua própria razão para
decidir acerca de seus atos e escolhas, de assumir a responsabilidade por seus juízos e ações,
de se assumir enquanto sujeito social, com liberdade de escolher seu caminho e de trilhá-lo
com suas próprias pernas. Dessa forma, a autonomia não pode ser confundida como
autossuficiência, pois nós, indivíduos, encontramo-nos em uma coletividade com a qual
estabelecemos uma rede de interdependências, da qual dependemos.
Ainda nesse sentido, também consideramos importante trazer o conceito estabelecido
por Little (1994, p. 431), para o qual a autonomia pressupõe que o aprendiz estabeleça uma
agenda pessoal que guiará/organizará seus estudos, tome iniciativas “moldando” sua própria
aprendizagem e tenha capacidade de avaliar o sucesso desse processo. Embora os termos
utilizados (agenda pessoal, iniciativa e autoavaliação) enfatizem a individualidade,
compreendemos que a autonomia é “produto de um processo interativo definido pela essência
interdependente de cada indivíduo como ser social que é” (WISSMANN, 2006, p. 3). É
preciso reconhecer que a autonomia do discente é muito mais um produto da interdependência
do que da independência, necessitando que os discentes sejam ajudados a adquirir autonomia
por meio de um processo de interação semelhante à aprendizagem formal. Nesse sentido,
compreendemos que estimular a autonomia é incentivar a capacidade de pensar, de refletir e
de agir sobre as determinações, sobre as informações, de modo que possa avaliar e intervir
conforme seu pensamento, sua escolha. A pessoa não aprende a ser autônomo, ela desenvolve
isso em processo.
Entretanto, a fala anterior de Marcos, “[...] você aprende a ser autônomo no seu
estudo. São dadas as ferramentas e você vai desenvolver”, conduziu-nos a pensar que o
formando não tem clareza do conceito de autonomia, referenciado na sua fala com o sentido
de individualismo, ou até de um autodidatismo.
Diante dessa apreensão, reportamo-nos à diferença atribuída por Kátia, formanda de
Filosofia, ao dizer que, “no presencial, você já recebe quase tudo ‘pronto’, você já recebe o
material e tem o professor ali para tirar dúvidas”. Já na EaD, “eu tive que buscar, que
pesquisar mais; [...] e tudo sozinha”. As falas de Kátia nos conduzem à necessidade de
apreciar a prática pedagógica do curso de Filosofia da EaD no que se refere à mediação
pedagógica a partir de dois aspectos: (a) o material didático disponibilizado e sua qualidade,
o qual pode não estar sendo suficiente para permitir a sua compreensão; e (b) a
individualidade no processo de busca e construção do conhecimento.
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Quanto ao primeiro aspecto, Prado (2006) traz que a produção de materiais para um
curso a distância precisa levar em conta as características do conteúdo abordado, do perfil dos
alunos e de outros fatores envolvidos no curso. Nessa direção, podemos afirmar que no
contexto da EaD pesquisado o material didático escrito, produzido e utilizado remete-nos aos
textos-base, apresentados por Preti (2010) como materiais didáticos de base que servem de
ponto de partida para a formação do estudante. Neles, não se pretende esgotar o assunto. Por
isso, os docentes (professores de disciplina e tutores) indicam ao estudante a leitura e o estudo
de outros textos, alguns obrigatórios (como os textos-fonte), outros complementares ou
opcionais (livros, artigos, filmes). Em alguns casos também são disponibilizadas videoaulas e
links de apoio.
Entretanto, isso não se estendia a todas as disciplinas do curso de Filosofia, tendo em
vista que em muitas delas eram disponibilizados apenas os textos dos filósofos, mas o
contexto da fala da discente não nos permitiu identificar a que situação ela estava se referindo.
De uma forma ou de outra, compreendemos que a qualidade de um material didático está em
poder proporcionar não somente ensino, mas, sobretudo, interação do autor com o estudante
por meio do texto. O que realmente importa é o que o discente irá fazer diante do texto, pois a
aprendizagem somente ocorrerá por ação deste. Daí a importância de se disponibilizar um
texto didático capaz de “comunicar, socializar conhecimentos, estabelecer interação com o
leitor/estudante, ainda mais na EaD, em que os interlocutores estão distantes no tempo e no
espaço” (PRETI, 2010, p. 20).
Podemos afirmar, com base na aproximação com o nosso objeto de estudo, que a
maioria dos textos didáticos, até então disponibilizados no curso de Filosofia a distância, não
atendia a todos esses requisitos. Isso porque, como diz a professora Elisabette Prado
(informação verbal, 2013)13,
muitas vezes o professor produz um texto belíssimo, mas coloca no ambiente
e o aluno não entende. Atualmente se produzem mais materiais utilizando
todas as mídias, vídeos e vários recursos interativos para que os professores
possam estar interagindo mais com os alunos, de forma a minimizar as
dúvidas.

A citada professora justifica que a produção de material didático para a EaD é uma
coisa muito nova, havendo toda uma preocupação e pesquisas nesse sentido, mas ainda existe
um longo caminho pela frente.
13

Fala da professora Elisabette Prado durante suas considerações à apresentação do nosso seminário doutoral I,
que ocorreu no auditório do Centro de Educação da UFRN, na cidade de Natal/RN, em 11 de maio de 2013.
Registro por meio de gravação.
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Além disso, eram poucos os professores que realizavam e disponibilizavam
videoaulas, restando aos alunos procurarem construir seus conhecimentos a partir dos textos
impressos ou da busca de outros materiais na internet. Nessa perspectiva, Prado (2006)
também diz que não há garantia de que o aluno construa o conhecimento a partir do acesso
aos materiais escritos, mesmo quando os materiais produzidos apresentam uma organização
intencional pedagógica e um bom nível de conteúdo, tendo em vista que a qualidade do
conteúdo contida nos materiais pode expressar conhecimento, mas o conhecimento não se
transmite. O que se transmite é informação, que pode adquirir sentido para o aluno e ser por
ele transformada em conhecimento. Uma determinada informação precisa ser interpretada
pelo aluno para que haja a compreensão.
Nesse processo de interpretar, compreendemos que se o aluno não consegue dar
sentido à informação cabe aos diversos docentes da EaD criar situações por meio de
interações e atividades que possam favorecer o aluno no seu processo de construção de
conhecimento. No entanto, a discente Kátia trouxe a perspectiva de que teve que fazê-lo
sozinha, surgindo duas questões nesse momento: considerando que há um professor de
disciplina, o tutor a distância e o tutor presencial, por que a aluna se sente só? Uma vez que o
tutor a distância tem que cumprir 20 horas semanais na plataforma para, dentre outras tarefas,
interagir com os discentes e auxiliá-los em suas demandas e o tutor presencial está 20 horas
semanais no polo, em turnos contrários, para que possa atender aos diferentes horários dos
discentes, será que a discente buscou interação com esses docentes da EaD?
Independentemente, o que percebemos é que Kátia, assim como os demais discentes,
parece não ter clareza sobre o conceito de autonomia na EaD, tendo em vista que atribui o
sentido de individualidade como uma estratégia pessoal e não coletiva, como deveria ser,
envolvendo discentes, docentes e instituição em processos interativos em que discentes e
docentes atuam de forma dinâmica, um reagindo à ação do outro em prol da aprendizagem.
Carla, aluna do curso de Química, reforçou isso ao expressar que uma das diferenças
entre a EP e a EaD está no menor contato com o professor; segundo ela: “[...] se tem menos
contato com o professor, o aluno tem que ter mais compromisso [...]”. Essa compreensão nos
remete às reflexões desenvolvidas por Moore (1993, p. 16) acerca da autonomia, o qual
observou que o aluno da EaD, pelo fato de estar separado do professor, “[...] tem de aceitar”,
comparativamente, um grau maior de responsabilidade na condução das suas atividades
educacionais. Conforme o autor, alunos com maior grau de autonomia conseguem progredir
com menor necessidade de orientação. Com a possibilidade de uso das TICs na EaD, Moore
(1993) adaptou sua teoria ao que ele denominou de “Teoria da distância transacional”, para
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descrever o universo da relação professor-aluno estabelecida quando alunos e professores
estão separados pelo tempo e/ou pelo espaço, cuja extensão está ligada à relação entre a
estrutura do programa, a interação entre alunos e professores e o grau da autonomia do aluno,
assim podemos perceber a relação que ele estabelece entre autonomia e heteronomia.
De acordo com o autor:
a) diálogo instrucional é mais do que uma interação. Moore (1993) considera que o
diálogo tem um propósito específico, é construtivista e possui um valor tanto para
alunos como para professores. O diálogo é direcionado para melhorar o
entendimento do aluno através de uma relação ativa em que todos os participantes
são ao mesmo tempo ouvintes e colaboradores;
b) a estrutura expressa a rigidez ou flexibilidade dos objetivos do programa
educacional, das estratégias de ensino, dos métodos de avaliação e da possibilidade
de atender às necessidades individuais dos alunos;
c) a autonomia do aprendiz diz respeito à extensão em que a relação aluno-professor é definida e quanto permite ao aluno determinar os objetivos e as
decisões de avaliação do programa de aprendizado.
Para Moore (1993), a relação entre diálogo, estrutura e autonomia dos aprendizes é
assim definida: quanto maior a estrutura e menor o diálogo em um programa de EAD, mais
autonomia os aprendizes devem exercitar. Entretanto, o que o autor não se reporta é que a
autonomia do discente na aprendizagem se dá dentro de um processo interativo, é a sua
participação ativa no processo de aprendizagem. Para eles exercerem sua autonomia, precisam
estar em um processo interativo, sendo conduzidos pelo sistema a isso, pois a autonomia não
é algo que se ensina ou se aprende, mas que se desenvolve em processo. Cabe à instituição e a
seus diversos docentes atuarem nesse sentido, em um trabalho coletivo.
Além disso, as falas nos impulsionam a refletir sobre esse fazer da EaD pesquisado, o
qual parece se configurar ainda muito distante das características pedagógicas que
consideramos mais relevantes para o processo de construção de conhecimento a distância, o
estar junto virtual. Este, segundo Valente (2011), é uma das diferentes abordagens
educacionais que se pode adotar na EaD, as quais são caracterizadas a partir do nível de
interação virtual que se estabelece entre docente e discente, e entre discentes, o que varia em
um contínuo. Cabe ressaltar que interação, nesse caso, de acordo com Silva M. (2010),
envolve docente, tecnologia e discente, em que docente e discente reagem um à ação do outro,
na medida em que a interação se define, entre outras coisas, pela existência de reciprocidade
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das ações de dois ou mais sujeitos em que ocorre intersubjetividade.
Em um dos extremos das abordagens que balizam a EaD está a broadcast. Nela, as
tecnologias são utilizadas para enviar informação ao discente sem que haja interação discentedocente. A abordagem intermediária é a “escola virtual”, que nada mais é do que o uso de
tecnologias para criar a versão virtual da escola tradicional, com alguma interação discentedocente. No outro extremo está o “estar junto virtual”, que prevê um alto grau de interação
entre docente e discentes que estão em espaços diferentes, porém, interagindo via internet
(VALENTE, 2011, p. 25).
Podemos exaltar a importância das interações na EaD, pois compreendemos que é a
partir destas que se dá a mediação pedagógica, a qual Valente (2011, p. 30) define como “[…]
o acompanhamento e assessoramento constante do aprendiz, no sentido de entender o seu
interesse e o nível de conhecimento sobre determinado assunto e, a partir disso, ser capaz de
propor desafios e auxiliá-lo a atribuir significado no que está realizando”.
Compreendemos que a partir do estabelecimento de um processo interativo
significativo entre discentes e docentes (professores de disciplina e tutores) é possível
diminuir o sentimento de individualidade no processo. Nessa perspectiva, os discentes da EaD
devem ser auxiliados a adquirir autonomia por meio de um processo de interação que não
precisa acontecer presencialmente, uma vez que se trata da EaD, mas deve ocorrer
virtualmente, mediante os diversos recursos das TICs disponíveis e mediado pela figura do
professor e/ou tutor. Daí consideramos a importância de cada docente da EaD no
cumprimento de seu papel de orientador, de facilitador da aprendizagem, o qual deve
estabelecer, através dos diferentes meios acessíveis, as maneiras para que o aluno construa sua
autonomia no processo de construção de sua aprendizagem.
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Síntese integradora dos capítulos 4 e 5

Os dois capítulos iniciais desta segunda parte da tese têm como objetivo discorrer
sobre as motivações empreendidas pelos formandos da EaD no processo de escolha pelo curso
de graduação presencial e a distância, bem como a respeito das diferenças entre a dinâmica
dessas duas modalidades educativas, reconhecendo que os sentidos atribuídos pelos
formandos às diferenças entre os dois fazeres formativos podem balizar o entendimento da
sua ação como docente. Nesse intuito, partimos de duas questões centrais: o que conduz um
docente graduado na educação presencial e no exercício da docência a buscar uma nova
graduação na modalidade a distância? Quais as diferenças entre a dinâmica do fazer da
educação presencial e a da educação a distância?
No primeiro capítulo desta Parte II (Formações ao ser docente), ao tentar compreender
as motivações que conduziram os interlocutores à formação docente presencial e a uma
segunda formação docente na modalidade a distância, foi possível perceber uma variedade de
ensejos, formatos e configurações, os quais indicam que as escolhas não dependem apenas da
vontade de cada indivíduo, mas estão relacionadas a cada contexto particularmente vivido e às
forças que este exerce.
Partindo desse entendimento, compreendemos que, muitas vezes, os desejos de
formação dão lugar ao possível, ao acessível. Sendo assim, a formação presencial – formação
inicial – para o grupo entrevistado situa-se mais na perspectiva do possível do que da escolha.
Entretanto, ao encontrarem-se graduados e no exercício da ação docente na sua área de
formação, uma segunda formação por meio da EaD surge para os interlocutores como uma
oportunidade, seja para fazerem o curso desejado, seja para aperfeiçoarem sua prática
docente. Assim, a formação na EaD configura-se como uma escolha que se dá pelo curso em
si, em que a flexibilidade que caracteriza essa modalidade surge como um fator propício para
que os docentes, no exercício da sua função, estudem. Ou seja, a escolha da formação na EaD
se dá pelo curso e pela possibilidade de autorrealização, mas também pela forma que esse
curso é ofertado.
De modo complementar, algumas percepções prévias também se fizeram presentes nos
sentidos: de um lado, o mito de uma formação mais fácil, se comparada com a presencial, que
os próprios interlocutores tratam de desmistificar; de outro, a percepção de que a formação na
EaD requer ainda mais responsabilidade por parte do aluno, a ocorrência de encontros
presenciais e o uso de tecnologias para mediar o processo, o que nos faz perceber um certo
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conhecimento sobre alguns aspectos da modalidade e alguns indícios de diferença entre a EaD
e a EP.
No segundo capítulo desta parte (Iguais na finalidade explicitada, diferentes no fazer),
buscamos a compreensão dos sentidos atribuídos às diferenças entre o fazer da EP e o da
EAD, as quais nos conduziram a entender que os sentidos desvelados das falas evidenciam
dois grandes eixos: a flexibilidade temporal-espacial como determinante e a dependência
aluno-professor da EP, dando lugar a um maior autodirecionamento do aluno no processo da
EaD.
A flexibilidade no tempo surge como liberdade nos horários de estudo, e não como
menos tempo de estudo. Embora essa flexibilidade temporal-espacial seja um ponto que
facilita o acesso à educação e o cursar nessa modalidade, ela também emerge nos sentidos em
um polo contrário, isto é, como dificultadora desse novo fazer da EaD, pois as relações
distantes entre docentes e discentes conduzem os discentes da EaD à necessidade de um
autodirecionamento e, consequentemente, a uma maior responsabilidade nesse processo, o
que nos aponta indícios de tensão no fazer pedagógico da EaD.
Diante dessa apreensão, os sentidos nos impulsionaram à compreensão de que esse
novo fazer da EaD pode se apresentar para os discentes como o que Elias aproxima de um
processo dilemático. É um processo tenso no qual os alunos se encontram e que pode ser
abastecido por potenciais, seja de bloqueio, seja de mudanças, conforme veremos no capítulo
seguinte desta parte.
Antes disso, apresentamos, a seguir, uma síntese dos sentidos apresentados nesses dois
capítulos iniciais, com o objetivo de auxiliar o leitor a partir de uma representação espacial do
conhecimento.
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Figura 5 – Mapa conceitual da síntese dos sentidos atribuídos às motivações nos processos de
escolha formativa e às diferenças entre o fazer da EP e da EaD

Fonte: Elaborado pela autora.
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6 O FAZER DA EAD NA FORMAÇÃO: OS GRANDES NÓS E AS FRONTEIRAS

Neste capítulo, discorremos sobre o fazer da EaD na formação do docente no que se
refere aos dilemas vivenciados pelos formandos, os quais podem se apresentar como nós de
difícil desarticulação, mas com fronteiras que podem ser abastecidas por um potencial de
mudança e, consequentemente, uma superação. Em outras palavras, dialogamos sobre o fazer
da modalidade EaD, no que diz respeito aos elementos que agem como dificultadores do
processo formativo ou como propiciadores da superação das dificuldades.
Temos como objetivo deste capítulo compreender os sentidos atribuídos pelos
formandos aos dilemas vividos na formação a partir da EaD e aos fatores mobilizadores de
bloqueios ou de mudanças. Conjecturamos que os sentidos relacionados pelos formandos às
tensões vivenciadas na EaD não são inerentes à modalidade em si, mas a uma conjuntura mais
ampla.
É pertinente situarmos que o fazer da EaD trata-se de uma atividade complexa que
sofre influência de fatores diversos, de nível interno e/ou externo, dependentes ou não da
vontade do conjunto de participantes do processo. No nível interno, podemos citar as tensões,
os medos, as incertezas, os desejos, as motivações e as valorações. No nível externo, faz-se
presente a dinâmica organizacional, institucional, social, econômica e até política, ou seja, os
fenômenos que existem independentemente da nossa vontade (ELIAS, 1998a).
Lembramos que as falas dos formandos nos levam à compreensão de que a EaD na
formação é permeada por situações inesperadas, diferentes do pensado, projetado e planejado,
chegando a se configurarem como dilemáticas. Vale relembrar que entendemos dilema como
resultante de um processo social, estrutural, de algo que foi se construindo por um longo
processo e está presente até hoje, em que o potencial de transformação e superação é imanente
ao indivíduo, ou seja, faz parte da sua natureza biológica, podendo estar bloqueado ou ser
desenvolvido. Assim, buscamos os dilemas que envolvem o fazer da EaD, percebendo ou
procurando escutar as tensões e observar os conflitos estruturais, os quais podem ser
bloqueados ou tomar a forma de um processo gradual e lento, resultando, por vezes, em
quebra do dilema (ELIAS, 1998a).
Para tanto, os sentidos atribuídos pelos formandos ao fazer da EaD na formação nos
conduzem a levantar a discussão a partir de dois pontos que consideramos como os princípios
estruturadores dos processos dilemáticos vividos nessa modalidade. O primeiro trata-se da
tensão que configura a passagem de um sistema educacional para outro, em que a relação
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entre heteronomia e autonomia baseia-se em novos princípios, uma vez que o direcionamento
do aluno, antes determinado por regras, sanções e as mais diversas formas de controle externo
e in loco, dá lugar a um fazer no qual as regras são impostas a priori e a distância, sendo o
discente incentivado a se autodirecionar. É também com base nessa perspectiva que Moran
(2011) afirma que o discente da EaD precisa de maior autonomia intelectual e, nesse caso, a
sua autonomia pode ser considerada como um potencial de mudança.
Cabe explicitar que entendemos heteronomia como um processo em que as regras são
apresentadas pelos outros e encaradas como orientações sobre como agir (MENIN, 1996).
Dessa forma, compreendemos que nos processos heterônomos o fazer é imposto ou orientado
por uma participação externa. A autonomia14, por sua vez, ocorre quando se pensa e age sobre
as regras a partir da sua responsabilidade, construída com base nas relações heterônomas em
que predominam o respeito e as situações de cooperação. Assim, não há processos de
autonomia sem heteronomia, mas compreendemos que a heteronomia pode facilitar ou
dificultar a autonomia.
Ainda nesse primeiro ponto também se inscreve a perspectiva da alteração de um
sistema baseado no falar e ditar do mestre e na recepção passiva do discente para um sistema
em que o discente é estimulado a pesquisar mais, a participar mais ativamente do seu processo
de aprendizagem, na condição de sujeito social autônomo e inventivo, e o docente é previsto
como orientador e mediador de um processo interativo. Nesse sentido, a interação toma
significativa importância, pois, segundo Silva M. (2010, p. 119), está baseada no diálogo
entre “produtor-produto-cliente”, e não apenas na recepção, conforme o autor apresenta ao
estabelecer a mudança comunicacional propiciada pelas TICs utilizadas na EaD:
Na modalidade comunicacional massiva (rádio, cinema, imprensa e tv) [...] [,
o] emissor é um contador de histórias que atrai o receptor de maneira mais
ou menos sedutora e/ou impositora para o seu universo mental, seu
imaginário [...]. Quanto ao receptor, seu estatuto nessa interação limita-se à
assimilação passiva ou inquieta, mas sempre com recepção separada da
emissão. Na modalidade comunicacional interativa [...] [, a] mensagem
torna-se modificável na medida em que responde às solicitações daquele que
a consulta, que a explora, que a manipula. Quanto ao emissor, [...] ele
constrói uma rede (não uma rota) e define um conjunto de territórios a
explorar; ele não oferece uma história a ouvir, mas um conjunto de
territórios abertos a navegações e dispostos a interferências e modificações,
vindas da parte do receptor. Este, por sua vez, torna-se “utilizador”,
“usuário” que manipula a mensagem como coautor, cocriador, verdadeiro
conceptor (SILVA M., 2010, p. 12).

14

Sobre o nosso entendimento do conceito de autonomia, ver o capítulo anterior, p. 93-94.
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Essa perspectiva comunicacional da interatividade propiciada pelas TICs nos reporta à
perspectiva educacional da autonomia, pois tem como base os mesmos princípios. No entanto,
Silva M. (2010) alerta que, para se efetivar processos que estimulem e eduquem para a
autonomia em uma modalidade que tem as TICs como recurso mediador, demanda-se que
estas sejam utilizadas não como simples repositórios de informação, mas como tecnologias
interativas. Isso posto, ponderamos que, ao buscarmos a compreensão dos sentidos dos
formandos sobre os dilemas vividos no fazer da EaD na formação e seus potenciais de
bloqueio e de mudança, poderemos encontrar indícios das perspectivas comunicacional e
educacional adotadas na sua relação com o desenvolvimento de processos interativos que
estimulam a autonomia dos discentes.
O outro ponto a ser discutido neste capítulo refere-se às tensões ocasionadas pela
gestão da EaD, nas diversas dimensões, desde as mais internas ao polo até a gestão da política
da EaD pelo MEC. Essa última pensa no fazer dessa modalidade de modo homogêneo, sem
levar em consideração as diversidades e suas limitações. São esses dois pontos que emergem
como centros dos dilemas vividos na EaD, conforme veremos a seguir.
6.1 Heteronomia x autonomia: outras regras
“[...] no começo eu tive muitas dificuldades, [...] eu pensei que não fosse conseguir” (Kátia)

Um processo tenso vivido na fase inicial do ingresso na EaD veio à tona quando
Helena expressou que, no início do curso, os discentes eram surpreendidos com informações e
cobranças de tarefas com prazos postos, chegando, muitas vezes, a interpelar os tutores “– Ah,
mas ninguém disse nada!?”, os quais, segundo ela, respondiam: “– Sim! mas ninguém tem
que dizer, vocês têm que entrar na plataforma todo dia”.
Ela mesma retratou que essa dificuldade se dava em função de que, para os discentes,
a EaD apresenta uma nova forma do fazer, é outra dinâmica, na qual eles se veem obrigados a
assumir outra postura, conforme citou Helena: “[...] se o aluno não tiver uma consciência de
que tem que ir atrás, de como funciona essa modalidade, ele não vai conseguir um bom
desempenho”.
Kátia foi outra formanda que destacou o desconforto inicial ao se deparar com um
fazer educacional diferente daquele que a maioria está habituada e, por isso, ela destacou:
“[...] no começo eu tive muitas dificuldades, [...] eu pensei que não fosse conseguir”. Segundo
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ela, esse “[...] algo novo”, que requer novas habilidades, ocasiona certo desconforto não
somente para ela, “[...] mas também para os colegas e professores, [...] e tudo o que é novo
assusta”.
Diante disso, o que podemos analisar é que esse medo do novo se dá porque o discente
da EaD está dentro de uma sociedade onde foi instituído um modelo de escola e um modo de
regulação que estabelece uma educação através dos controles in loco, diariamente, de forma
presencial, através do direcionamento, das regras, sanções, que vêm dos professores, da
coordenação pedagógica, dos gestores ou da instituição educacional como um todo. Ou seja,
nós indivíduos fomos induzidos, ao longo do tempo, a desenvolver regras e direcionamentos
internos a partir de frequentes coações externas e presenciais, em que a escola e os processos
pedagógicos e educativos estão o tempo todo influenciando no nosso autodirecionamento. De
repente, dentro de um processo, vai se instalando pelo Estado uma outra demanda. É a
necessidade de o discente estabelecer suas próprias regras, se autodirecionar, mas a distância,
e não mais por meio de regulações in loco, num espaço em que o estudante está
presencialmente. A esse respeito, Marcos ressalvou: “[...] nós chegamos aqui e não fomos
preparados para a EaD [...], e isso prejudicou muito”.
Nessa perspectiva, reportamo-nos à resposta dos tutores, presente na fala de Helena:
“– Sim! mas ninguém tem que dizer, vocês têm que entrar na plataforma todo dia”, a qual nos
leva a entender que essa tensão inicial é intensificada pela falha na atuação dos tutores, que
deveriam se fazer mais atuantes, presencial ou virtualmente, sobretudo nessa fase de ingresso
no curso a distância, para orientar e, consequentemente, auxiliar os discentes nessa transição.
Nesse sentido, compreendemos que os discentes da EaD devem ser auxiliados a passar por
essa fase de adaptação e cabe aos agentes da EaD, especialmente aos tutores, a explicação das
particularidades da organização e do fazer dessa nova dinâmica aos alunos, tendo em vista se
tratar de outras regras.
Percebemos, assim, que o dilema inicialmente vivido na EaD se dá porque os
discentes se desenvolvem dentro de um processo de regulação instituído e construído
historicamente, não somente no campo escolar, mas na sociedade como um todo, assim, de
repente, percebem-se em uma outra figuração, em que, segundo Moran (2011), precisam de
uma maior autonomia intelectual, conforme apontamos anteriormente. Ou seja, trata-se de
outra relação entre heteronomia e autonomia na qual a autonomia do discente toma maior
relevância. Nesse caso, o que vem à tona é a necessidade de um maior autodirecionamento na
aprendizagem, no sentido de uma maior iniciativa, organização, o que consideramos que não
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constitui o ser autônomo na sua plenitude, mas faz parte do conjunto de capacidades
necessárias aos discentes no processo de desenvolvimento da autonomia intelectual na EaD.
Vale ressaltar que concordamos com Moran (2011) quando afirma que a EaD requer
processos de maior autonomia por parte do aluno e que essa não é uma característica comum
entre aqueles que adentram nessa modalidade. Oliveira e Nunes (2011) também compartilham
desse pensamento quando expressam que a conjuntura da nossa sociedade não contribui para
o exercício da autonomia. Sendo assim, para que uma transformação ocorra, é preciso uma
complexa reforma, mas não somente no campo da educação formal.
Barroso (1996, p. 10) afirma que o processo histórico pode favorecer ou dificultar a
autonomia, mas não pode criá-la ou destruí-la. Da mesma forma, a autonomia não é, nem
pode ser decretada, pois, segundo o autor, “[...] o que se pode decretar são as normas e regras
formais que podem favorecer ou dificultar a autonomia”.
Sendo

assim,

compreendemos

a

autonomia

como

“autonomia

construída”

(BARROSO, 1996, p. 10), a qual “[...] corresponde ao jogo de dependências e de
interdependências que os membros de uma organização estabelecem entre si e com o meio
envolvente e que permitem estruturar a sua ação organizada em função de objetivos coletivos
próprios”. Ou seja, a autonomia pode ser desenvolvida no processo da EaD como um
potencial de superação desse dilema inicial, a partir do jogo de dependências e de
interdependências que os agentes da EaD (tutores, professores, coordenação) podem
estabelecer em função desse objetivo.
Isso também nos remete ao pensamento de Elias (2006, p. 21), quando explicita que
“[…] processos de civilização não seriam possíveis sem o potencial de civilização biológico
que os antecedesse [...]”. Ou seja, as capacidades necessárias aos indivíduos somente são
possíveis de serem desenvolvidas porque existe algo na natureza física do homem que se dá
como um potencial que precisa ser estimulado para que essas capacidades sejam
desenvolvidas, nesse caso, o discente tem uma capacidade de ser autônomo que lhe é nativa,
mas cujo desenvolvimento precisa ser estimulado, em processos. Assim, o desenvolvimento
de processos de autonomia pelo discente depende da metodologia adotada, do material, do
professor e, além de tudo isso, da proposta educacional vigente.
Entendemos que cabe à instituição, aos seus diversos agentes e, em especial, aos
docentes orientar o discente no seu processo de aprendizagem. Eles (os docentes) são os
responsáveis por criar e manter o ambiente de aprendizagem e por proporcionar aos discentes
a liberdade e o espaço necessário capaz de favorecer o desenvolvimento de cada um, através
de processos interativos horizontais, com o mesmo direito à fala, de forma que o discente não
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seja apenas um receptor passivo, mas um indivíduo capaz de pensar, criar, se posicionar e agir
por si.
Para que isso ocorra, é preciso que a autonomia individual seja colocada como
objetivo organizacional e se transforme num processo coletivo de mudança. Para tal,
compreendemos, com base em Barroso (1996), a necessidade de três tipos de intervenções na
escola que podem e devem ser extensivas ao fazer da EaD:
– Promover, nas instituições educativas como um todo, uma cultura de colaboração e
de participação entre todos os que asseguram o seu funcionamento, incluindo a própria
definição e a realização dos objetivos organizacionais. Entre esses atores sociais, destacam-se
os docentes, como uma força de trabalho especializada e qualificada, e os discentes, vistos
como coprodutores do próprio ato educativo e não como meros consumidores. Além destes, é
necessário contar com os outros profissionais que exercem sua atividade na instituição (no
caso da EaD, a coordenação do polo, coordenação de curso etc.), os quais devem ser vistos
não somente como aqueles que podem exercer formas de “controle democrático” sobre o
modo de fazer que é assegurado ao discentes, como também enquanto coeducadores em
parceria com o sistema educativo.
– Desenvolver nas instituições formas diversificadas (individuais e coletivas) de
liderança, sem a qual não se podem empreender os difíceis e complexos processos de coesão
necessários para que a instituição se constitua como um sujeito social coerente e encontre o
justo equilíbrio entre as diversas referências que podem inspirar a ação educativa.
– Aumentar o conhecimento, por parte dos próprios membros da organização, dos seus
modos de funcionamento e das regras e estruturas que a governam. Essa aprendizagem
organizacional (da e pela organização) constitui um instrumento necessário para que os atores
de uma organização conheçam o seu próprio campo de autonomia e o modo como está
estruturado.
Compreendemos que é no contexto dessas intervenções que a construção da
autonomia do discente da EaD pode constituir um processo não somente individual, conforme
se apresenta para os discentes, mas de mobilização social, a partir da reunião dos diversos
profissionais com o fim de empreenderem uma ação coletiva.
É possível perceber que esse bloqueio inicialmente vivido na EaD tem sua origem na
organização estrutural e histórica do sistema educacional, da forma como está organizado para
a efetivação do fazer da EaD. Ou seja, ocorre pelas mudanças nas regras e na relação entre a
heteronomia e a autonomia.
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Os discursos dos interlocutores ainda acrescentam que a fase inicial na EaD foi
abastecida com um potencial de bloqueio ainda maior quando perceberam que tinham que
desenvolver de modo acelerado as habilidades tecnológicas necessárias ao cursar nessa
modalidade, conforme relatou Kátia: “[...] quando você não tem o hábito de manusear o
computador, fica tudo muito difícil”. Ainda exemplificou: “[...] tínhamos que enviar as
atividades, mas nós não sabíamos como enviar, eu não sabia nem mesmo como abrir a
plataforma pra estudar [...] e no começo eu perdi muitas atividades porque eu não sabia usar o
computador”.
Com base nessas falas, podemos perceber que, além do dilema vivido em função da
mudança nas regras, os alunos se viram frente à falta de habilidade com as tecnologias como
outro ponto dificultador no processo. Nesse sentido, subtendemos que, ao procurarem uma
formação por intermédio de uma modalidade educativa que tenha as TICs como um recurso
auxiliar das relações, mediações e interações, os discentes possuem os conhecimentos básicos
sobre como utilizar as tecnologias computacionais, que não precisam se estender à plataforma
Moodle, mas saber como enviar um e-mail e anexar arquivos, por exemplo.
Entretanto, mediante as falas, é possível perceber que, nos dias de hoje, isso ainda não
é uma realidade geral, especialmente entre aqueles que, segundo Marc Prensky (2001), não
são nativos digitais, ou seja, não nasceram em um período em que os ambientes digitais já
estavam difundidos e acessíveis e, por isso, não cresceram em contato constante com esses
ambientes, como é o caso dos interlocutores desta pesquisa que têm entre 28 e 36 anos (28,
31, 35, 36, dois não informaram, mas pelas características físicas situam-se na média).
Entretanto, não consideramos isso apenas como uma questão de geração, de nascer em um
determinado tempo cronológico, mas de motivação, que pode se configurar de forma diferente
para questões pessoais e institucionais, pois há aqueles que não usam as tecnologias no
trabalho ou para estudar, mas estão motivados a utilizá-las no campo pessoal, para a
comunicação nas redes sociais, por exemplo. Daí a importância do fazer da EaD de modo que
possa estabelecer um processo interativo e motivacional para o desenvolvimento das
habilidades tecnológicas necessárias ao cursar nessa modalidade.
Isso nos remete novamente à figura dos tutores, os quais têm a função de auxiliar os
discentes quando procurados, como fez Kátia ao relatar suas estratégias: “eu estava ficando
pra trás, então percebi que tinha que tirar um tempo pra aprender e a necessidade me fez
correr atrás”. Detalhou: “[...] fui buscando, pedindo ajuda ao tutor e aos colegas. Eu nunca fiz
um curso de informática, por conta do tempo na sala de aula [...] eu aprendi mesmo com a
EaD. Eu fui mexendo e hoje eu já sei fazer tudo sozinha. Foi uma descoberta muito grande”.
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Marcos, por sua vez, frisou que se apropriou desses saberes “aos trancos e barrancos
porque não foi ensinado, não teve um tempo pra isso”, lamentando também a falta da previsão
de um tempo institucionalizado para essas apropriações, o que, segundo ele, levou os alunos a
um desenvolvimento e amadurecimento forçado e acelerado dessas competências
tecnológicas, ou, em caso negativo, à evasão.
Diante disso, concordamos com o pensamento da professora Elisabette Prado (2013),
ao dizer que é importante pensar na questão da ambientação para evitar a evasão,
[...] para que as pessoas possam se envolver, para que a tecnologia não seja
empecilho para os alunos avançarem no curso. E não é fazendo uma
apresentação, demonstração do Moodle para o aluno ou para o professor que
ele vai aprender e saber usar. Para haver a aprendizagem, tem que ter um
pouco de vivência. Talvez esse início da EaD tenha que ser um pouco mais
lento, ele vai aprender de forma contextualizada. Tem que dar um tempo,
para ele se ambientar com as tecnologias e com a EaD (informação verbal)15.

Nessa mesma linha, posiciona-se Moran (2011) sobre o processo de entrada mais
suave na EaD. A estratégia, segundo ele, seria começar com uma ambientação
tecnopedagógica mais forte, feita presencialmente, em parte, em laboratórios, com bastante
mediação tutorial. O período inicial desses cursos teria uma carga horária presencial um
pouco maior do que a habitual e as atividades digitais se tornariam mais supervisionadas.
Assim, os discentes passariam por uma transição mais suave do modelo presencial – a que os
alunos estão habituados – para o a distância, diminuindo o tempo e a sensação de
estranhamento diante das novas regras e, consequentemente, a desistência nessa primeira
etapa. Vale ressaltar que pesquisas indicam que o início dos cursos a distância é o período que
apresenta os mais elevados índices de evasão registrados (DAMASCENO; LACERDA, 2010;
DANTAS, 2011).
Nesse caso, percebemos que os alunos têm praticamente dois meses (o tempo da
disciplina Introdução à EaD) para se apropriarem das novas regras e das competências
necessárias ao cursar na EaD. Nesse período, os discentes têm prazos para enviar atividades e
fazer avaliações dessa primeira disciplina, a qual inicia e termina nesse mesmo período, pois,
como disse Carla, “os prazos que têm que ser cumpridos, porque a plataforma fecha e você
fica sem nota”.

15

Fala da professora Elisabette Prado durante suas considerações à apresentação do nosso seminário doutoral I,
que ocorreu no auditório do Centro de Educação da UFRN na cidade de Natal/RN, em 11 de maio de 2013.
Registro por meio de gravação.
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Ou seja, o discente se vê obrigado a se adequar às novas regras e a adquirir as novas
habilidades tecnológicas, com pouca ou nenhuma orientação externa de como fazer. Por outro
lado, existem outras formas de controle: o discente tem que fazer o que se espera e dentro do
tempo determinado. Assim emerge a heteronomia de modo desarmônico, com o controle do
tempo institucionalizado gerando nos discentes uma tensão, um conflito considerado
estrutural, uma vez que advém de uma questão organizacional, estando na forma, no ritmo do
curso.
Dessa maneira, é possível compreender que a aquisição das habilidades tecnológicas
depende do desenvolvimento de capacidades (iniciativa, autodirecionamento) que fazem parte
de um conjunto de características (responsabilidade, organização, criatividade, participação
ativa, entre outras), as quais, somadas às habilidades tecnológicas, podem auxiliar no
apreender em processo, níveis ou dimensões de autonomia por parte do discente da EaD,
podendo ser vistas como potencializadoras de mudança. Nos casos em que esse
desenvolvimento não ocorre, atua como bloqueio, elevando os índices de evasão.
Os números que representam essa dificuldade inicial foram lembrados por Renato:
“Das 50 vagas, só 40 iniciaram e hoje, se tiver 18, tem muito”. Nesse aspecto, reportamo-nos
a uma pesquisa que realizamos anteriormente, a qual indicou que o maior índice de evasão
nos cursos pesquisados acontece no primeiro semestre do curso, em função da dificuldade de
adaptação à modalidade e da falta de habilidade com as tecnologias. A pesquisa objetivou
analisar os índices de evasão por curso no polo de Floriano, trazendo a relação entre o índice
de evasão dos estudantes e o módulo em que se encontravam no curso, bem como as
principais causas dessa evasão. O estudo mostrou que no final do primeiro e do segundo
blocos do curso de Química a evasão foi de 40% e 4%, respectivamente, sendo que os
discentes informaram a falta de habilidade com as tecnologias como o principal motivo da
evasão. No curso de Filosofia, as taxas foram, respectivamente, de 22% e 10%, sendo que a
falta do recurso tecnológico em casa ou no trabalho, a ausência de tempo para participar dos
momentos presenciais, adicionadas à falta de habilidade de operação foram registradas pelos
discentes como fundamentais para a evasão. Portanto, a pesquisa indicou que a maior
concentração da evasão no primeiro semestre do curso requer uma atenção maior por parte
dos diversos atores do processo (DAMASCENO; LACERDA, 2010). Hoje, ao analisarmos os
dados, percebemos que a diminuição da taxa de evasão no 2º módulo e a estabilidade no
número de alunos após esse módulo são provenientes da passagem do período de adaptação à
modalidade EaD. Por isso, a importância de se estabelecer estratégias para a ambientação dos
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discentes nesse período inicial, conforme pontuamos anteriormente, fazendo referência a
Moran (2011).
Outra estratégia seria pensar na distribuição da carga horária de cada disciplina por
todo o período letivo, assim como acontece na EaD ofertada pela UFRN, onde o curso é
semestral e “[...] no primeiro mês o aluno pode estar aprendendo, porque sabe que terá quatro
meses para fazer as atividades [...]” (RÊGO, informação verbal, 2013)16. Ou seja, há um
período maior para o processo de observação na busca de superação das dificuldades.
Consideramos como fundamental para que os discentes da EaD superem não somente
a tensão vivida nessa fase de adequação e de mudança cultural, mas também as tensões
futuras, a atenção para o estabelecimento de relações, interações e mediações, de forma que os
discentes sejam auxiliados em processo a desenvolver as capacidades demandadas. Ou seja, o
ponto-chave para a superação dos dilemas está na relação heteronomia e autonomia, no que se
refere à motivação advinda das relações, interações e mediações, como veremos a seguir.

6.1.1 Relações: potencializando bloqueios e mudanças
Nos discursos empreendidos pelos interlocutores, as interações e as mediações
resultantes das relações aparecem como mobilizadoras de mudanças ou de bloqueios, quando
estas não acontecem. Mas o que estamos entendendo por relações, interações e mediações?
De acordo com Masetto (2000), a mediação pedagógica significa a atitude e o comportamento
do docente que se coloca como um facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem,
que ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos. Na EaD, essa
mediação é proveniente das interações que têm por objetivo a aprendizagem por parte do
discente, de forma que pode se dar entre o discente e os diversos dispositivos institucionais.
A interação é o diálogo entendido como coautoria entre discente e dispositivos
institucionais, tendo como fundamentação os binômios: participação-intervenção (como
resposta autônoma e inventiva), bidirecionalidade-hibridação (no sentido de abolir fronteiras
entre emissor e receptor) e permutabilidade-potencialidade (percebido no ambiente
informático como a disponibilidade instantânea de possibilidades articulatórias, como a
previsão de “elos probabilísticos e móveis” que pressupõem o trabalho de finalização
provisória e “obras que existem em estado potencial”) (SILVA M., 2010, p. 122). Enquanto
16

Fala da professora Carmem Rêgo durante suas considerações à apresentação do nosso seminário doutoral I,
que ocorreu no auditório do Centro de Educação da UFRN na cidade de Natal/RN, em 11 de maio de 2013.
Registro por meio de gravação.
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alguns autores se referem à interação como advinda das relações humanas, e a interatividade
restrita à relação homem-máquina (tecnologias, equipamentos, sistemas, no sentido do
sistema hipertextual, da tecnologia informática), concordamos com a posição de Silva M.
(2010) de que interação e interatividade se diferenciam apenas por uma “questão semântica”.
Segundo ele, a interatividade está na disposição ou predisposição para mais interação,
hiperinteração, bidirecionalidade (fusão emissão-recepção), participação e intervenção.
Assim, um indivíduo pode se predispor a uma relação hipertextual com outro indivíduo, ou
seja, relação humana através de uma interface tecnológica.
As relações, por sua vez, nem sempre se configuram em mediações propriamente
ditas, constituindo as relações de amizade entre os discentes, as trocas de incentivo, por
exemplo. Por isso, neste tópico, referimo-nos às relações como a forma de abranger as
relações entre discentes, as mediações e interações entre docentes e discentes (presencial e
virtual) e as interações entre discentes e hipertextos, no que diz respeito às suas motivações.
Isso porque a motivação advinda das relações assume papel importante no fazer da EaD
pesquisada.
No tocante à motivação, Sprinthall e Sprinthall (1993) a concebem como uma força
capaz de desencadear e manter uma ação, canalizando o comportamento para um determinado
fim. Compreendemos a motivação como uma força do indivíduo que surge como
possibilidade de aliviar uma tensão e reencontrar o equilíbrio (MICHEL, s/d). Percebemos
que é a partir da motivação advinda das relações estabelecidas consigo e com os outros, e aqui
se inserem todos os dispositivos institucionais, que o discente da EaD consegue encontrar
motivos para descobrir e rentabilizar suas capacidades, de modo a superar suas deficiências e
continuar no processo.
A motivação surge a partir do que Sprinthall e Sprinthall (1993, p. 508) classificam
como motivos intrínsecos e extrínsecos, sendo que os primeiros são aqueles satisfeitos por
reforços internos, como a vontade do cursista de continuar no processo, e não dependem de
fatores externos, é a automotivação. Já os motivos extrínsecos dependem de fatores externos e
da necessidade que têm de ser satisfeitos por reforços externos.
A motivação extrínseca é representada pelos incentivos e estímulos externos que se
transformam em motivos facilitadores da aprendizagem, nesse caso, mobilizada
especialmente pelas relações estabelecidas com os outros, com o meio, é o que Sprinthall e
Sprinthall (1993, p. 508) chamam de “hétero motivação”. No caso da formação da EaD, essa
motivação mostra-se essencial para o que Macedo (2010) configura como heteroformação, a
qual não acontece dissociada da autoformação. Isso diz respeito às aprendizagens que
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ocorrem através das relações com os saberes a partir das interações dos sujeitos em formação
nos diferentes lugares formativos, sendo eles presenciais ou virtuais, intra ou
extracurriculares, espaços de aprendizagens, socialização e de construção de experiências,
mediados ou não pelas tecnologias. Dentro do conjunto de relações estabelecidas com os
outros, estão as relações em seus diferentes espaços de aprendizagem, com seus pares, com os
docentes (tutores presenciais, tutores a distância e professores de disciplinas) e as relações
hipertextuais.
a) Relações entre discentes
Na configuração das relações estabelecidas no processo formativo da EaD, o discente
Marcos lembrou as relações entre seus pares, como aquelas de amizade, “[...] de ajuda mútua
mesmo [...] nós trocamos e-mails [...], material, palavras de incentivo [...]”. Além disso,
destacou que o estabelecimento dessas relações favoreceu a reintegração de alguns discentes:
“temos alguns colegas que abandonaram o curso [...] e nós fizemos nosso papel de amigo,
fomos lá resgatar [...] e eles estão cursando até hoje”.
Fátima, por sua vez, fez referência à importância dessas relações entre os discentes
mediadas pelas tecnologias e que, segundo ela, foram intensificadas apenas com o passar do
tempo: “Nós temos um contato maior agora no final do curso, [...] por e-mail. No começo,
não. [...]”. A formanda caracterizou esse contato como “[...] amoroso uns com os outros, um
sempre incentivando o outro”, exemplificando com a fala: “– Ah, não desiste não, nós somos
capazes!”, configurando o estabelecimento dessas relações como estratégia para superar as
dificuldades e continuar no processo: “Se não tivesse essa relação, mais alunos teriam
desistido”, acrescentou Fátima.
Dessas falas, chama-nos a atenção a relação de amizade observada na fala de Marcos
como uma relação socioafetiva com potencial de ajuda, de apoio, de ver que as dificuldades
são comuns e não se restringem a um ou a outro. Isso gera uma zona de conforto dentro das
dificuldades vivenciadas nesse contexto, o que vem a confirmar a importância dos laços
socioafetivos dentro do processo de formação a distância, os quais emergem como um valor
que deve ser cultivado “[...] numa sociedade que nos ensinou basicamente a nos formar na
competitividade, em detrimento da cooperação; na ultrapassagem do outro em detrimento da
experiência da comunhão” (MACEDO, 2010, p. 74).
Tal fato nos remete à importância da afetividade como componente motivacional e
formativo. Macedo (2010) nos apresenta não somente a necessidade da afetividade, mas
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também do contato, do sentimento de pertencimento, tendo em vista que, de acordo com ele,
não existe dúvida de que a aprendizagem é potencializada quando há um ambiente físico,
social e afetivo adequado. Isso porque ambientes em que prevalecem interações afetivas
geram sentimentos de segurança e contribuem para formar no discente uma percepção
positiva e ajustada de si mesmo. A afetividade é então percebida como promoção de
ambientes nos quais nos sentimos bem.
Chama-nos a atenção a questão do afeto como componente formativo imprescindível à
relação que se estabelece não somente entre os discentes, mas também entre discentes e
docentes, no sentido de que nos formamos também afetivamente, conforme enfatiza Macedo
(2010). Desse modo, o sentido expressado pelos formandos nos remete à reflexão sobre o
afeto como mediador da aprendizagem e sua importância fundamental nas relações, por se
tratar de vivências que são essencialmente humanas. Nesse caso, a relação socioafetiva, que
Belloni (2008) considera como o primeiro grande desafio a ser enfrentado e promovido pelas
instituições da educação aberta e a distância, emerge dos sentidos dos alunos como potencial
de mudança, constituindo-se fator possível e motivacional nessa modalidade.
Nessa perspectiva, o sentir-se bem consigo, com o ambiente, com os outros e com a
modalidade é considerado fundamental para a aprendizagem e consequentemente para a
permanência. Sendo assim, a relação socioafetiva entre os discentes pode ser compreendida
como motivacional e mediadora da aprendizagem, uma vez que se constitui como fator
mobilizador de superação das dificuldades na EaD. Daí a relevância das relações e interações
presenciais e virtuais, não somente entre os discentes, mas também com os docentes.

b) Interações entre discentes e docentes
Dentro do conjunto de relações estabelecidas entre discentes e docentes, os sentidos
emitidos pelos formandos deixaram transparecer diferenças nas relações com os tutores e com
os professores de disciplina. De acordo com os entrevistados, após o momento inicial do
curso, houve uma maior proximidade com os tutores. Eles tornaram-se mais atuantes e
passaram a estabelecer interações presenciais e a distância, tirando dúvidas de conteúdo,
fazendo os lembretes das atividades e incentivando a discussão teórica. Quanto às relações
entre professores de disciplina e discentes, são motivadoras quando se pensa na interação
estabelecida no encontro presencial, depois, são consideradas distantes.
Diante disso, reportamo-nos, primeiramente, às relações estabelecidas com os tutores,
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as quais se efetivaram diferentemente, no que diz respeito ao período inicial do curso e ao seu
contínuo e entre as duas categorias de tutores (presenciais e a distância).
No que concerne aos períodos, é possível lembrar que no início do curso, fase de
adaptação às novas regras, a maioria dos sentidos atribuídos às relações com os tutores era
marcada por uma atuação incipiente, conforme já apresentamos no primeiro tópico deste
capítulo. Porém, com o passar do tempo e com a experiência adquirida, esse quadro se
alterou, como lembrou Marcos: “[...] com o tempo, os alunos e tutores foram se habilitando e
a interação melhorou muito em todos os sentidos”, fazendo referência às interações
presenciais e virtuais, por e-mail e nos fóruns.
Quanto à diferença dos sentidos atribuídos às categorias de tutores, é importante situar
a distinção que o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) estabelece entre as figuras do
“tutor presencial” e do “tutor a distância”, o que representa não somente uma opção
terminológica, mas sobretudo conceitual no que diz respeito à dinâmica de acompanhamento
e de avaliação do discente em cursos a distância.
O formulário de cadastramento do bolsista tutor não faz a divisão exata de atribuições
de cada um desses docentes ao determinar de maneira geral que cabe aos tutores: mediar a
comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas; acompanhar as atividades
discentes, conforme o cronograma do curso; apoiar o professor da disciplina no
desenvolvimento das atividades docentes; estabelecer contato permanente com os alunos e
mediar as atividades discentes; colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos
estudantes; participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela Instituição
de Ensino; elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à
coordenação de tutoria; e participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do
professor responsável. Depois de todas essas atribuições, a distinção somente aparece
claramente quando apresenta que cabe ao tutor a distância manter regularidade de acesso ao
AVA e dar retorno às solicitações do cursista no prazo máximo de 24 horas e, ao tutor
presencial, apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais nos
polos, em especial na aplicação de avaliações.
No entanto, há autores que fazem uma maior segregação entre as atribuições dos
tutores presenciais e a distância. Segundo Preti (2008), o “tutor presencial”, por estar presente
no Polo de Apoio Presencial, seria o responsável pelo acompanhamento mais próximo do
estudante, atuando muito mais como motivador, animador, do que como mediador. Sua
atuação se voltaria mais aos campos didático, administrativo, social, metacognitivo,
emocional, do que para a intervenção no nível cognitivo. Essa intervenção caberia ao “tutor a
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distância”, que fica na instituição contando com o acompanhamento direto do professor de
disciplina.
Entre a literatura da área, quem ganha maior destaque é a tutoria a distância ou tutoria
on-line ou docência on-line, com o estabelecimento de quatro funções básicas: as funções
pedagógica, gerencial, social e de suporte técnico (BERGE, 1995). A função pedagógica
inclui tudo que é feito para apoiar o processo de aprendizagem do indivíduo ou grupo. A
função de gerenciamento se refere a todas as atividades voltadas para que o curso se
desenvolva de maneira eficiente, no nível administrativo. No papel social, a tarefa do
professor on-line é a de criar um ambiente de comunicaçaõ fácil e confortável, no qual o
participante naõ se sinta isolado e sem interação. A atribuição de suporte técnico envolve
desde a seleção do software apropriado para preencher os objetivos específicos de
aprendizagem da disciplina até a ajuda aos estudantes para que se tornem usuários
competentes e confortáveis do software escolhido.
O que notamos é que essa demarcação de papéis é realmente tênue e depende do
comprometimento e da desenvoltura de cada um, o que resulta em diferenças entre as
atuações de tutores de uma mesma categoria, conforme podemos perceber nas seguintes falas
de Carla e Fátima.
Carla, formanda do curso de Química, destacou a atuação da tutora presencial do
curso: “[...] nossa tutora presencial era mais do que presencial. [...] por ser formada na área
[do curso], ela sempre tentou tirar nossas dúvidas, fazia revisões, nos ajudava a resolver os
questionários [...]. Ela sempre procurou nos ajudar a sanar todas as nossas dificuldades”.
Assim retratou o desempenho da tutora presencial do curso de Química no que concerne ao
aspecto cognitivo, atuando como um motivador do processo e, consequentemente, como um
potencial de superação das dificuldades.
Por outro lado, a discente Fátima, do curso de Filosofia, destacou a atuação dos tutores
a distância em detrimento da ação da tutoria presencial, mostrando que não há uma
uniformidade de desempenho entre os tutores: “[...] nós sabemos que o tutor a distância posta
o material, corrige os fóruns, vem assistir os GDs, aplica e corrige as provas”. Já “[...] a
tutoria presencial eu não sei se tem a função de tirar as nossas dúvidas [...] não foi esclarecido.
É mais pra nos lembrar das atividades e dos encontros”. Fátima ainda acrescentou: “[...] quem
mais interage é o tutor a distância, esse nos ajuda muito [...]”, ressaltando a ajuda no aspecto
cognitivo.
Segundo Carvalho (2007), o tutor é o docente que pode e deve manter com os alunos
um grau de afetividade considerável, cabendo a ele orientá-los na execução de suas
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atividades, auxiliando-os na organização do seu tempo e dos seus estudos. É importante
perceber que o tutor, seja presencial, seja a distância, é a figura mais próxima do aluno e, por
esse motivo, espera-se que ele seja o elemento dinâmico e humanizador, que estabeleça
processos interativos.
Embora as falas nos levem a compreender níveis e intensidades diferentes de atuação
entre tutores presenciais e a distância, de um curso ou de outro, o que é normal, a relevância
está em percebermos que as relações estabelecidas com ambos implica diretamente uma
motivação externa que pode ajudá-los a superar as dificuldades. Daí a importância da atuação
da tutoria no fazer da EaD na formação.
No que se refere às relações entre professores de disciplina e discentes, estas são
motivadoras quando se pensa na interação estabelecida no encontro presencial. No entanto, de
acordo com os formados, depois, as relações são distantes, conforme relatou Marcos: “[...]
entre professor e aluno há um vazio; o professor só vem no dia da apresentação da disciplina,
e quando vem! [...] é caso raro quando se tem o contato a distância”, o que nos leva a analisar
os sentidos atribuídos pelos formandos a essas duas formas de interação com os docentes – as
interações presenciais e virtuais.
c) Interações presenciais e virtuais

Dentro do conjunto de mediações possíveis na EaD, os discursos dos formandos nos
levam a perceber os encontros presenciais como momentos estratégicos, facilitadores e,
assim, como elementos articulares, considerando que a presença, a necessidade do contato
direto e da sensação de pertencimento, apresenta-se de maneira muito forte na concepção de
facilitador do processo. Isso é confirmado pelo pensamento de Favero (2006) sobre a
importância dos encontros presenciais na EaD, por propiciarem as relações entre os discentes
e entre discentes e docentes, facilitando o diálogo e estimulando o discente a continuar e a
participar efetivamente do curso.
É pertinente pontuar que na configuração da EaD pesquisada são previstos dois
encontros presenciais para cada disciplina do curso: o primeiro, com a participação presencial
do professor da disciplina, ou do tutor a distância, ou videoaula do professor da disciplina,
durante o qual se realizam a apresentação do plano de curso da disciplina, a explanação
sumária do conteúdo e a explicação das atividades propostas e do sistema de avaliação; o
segundo encontro, sob a responsabilidade do tutor a distância e acompanhamento do tutor
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presencial, é dividido em dois momentos: pela manhã, destina-se à realização de seminários
em grupo ou aula prática no laboratório, no curso de Química, e no curso de Filosofia
ocorrem as discussões em grupos (GDs), sob a orientação do tutor a distância. No período da
tarde, esse encontro é finalizado com a avaliação escrita.
Esses são os momentos presenciais considerados obrigatórios, mas isso não impede
que tutores presenciais estabeleçam encontros extras ao calendário, como acontecia no curso
de Química, no qual eram frequentes. Nesses encontros, marcados pela tutora presencial, ela
tirava as dúvidas dos alunos, realizava revisões, conforme nos apresentou Carla: “[...] nossa
tutora presencial era mais do que presencial [...] sempre marcava outros encontros [...] fazia
revisões, nos ajudava a resolver os questionários [...]. Ela sempre procurou nos ajudar a sanar
todas as nossas dificuldades”. Assim, a formanda nos mostrou as relações, interações e
mediações presenciais com o tutor presencial como um aspecto motivacional no fazer da EaD,
como um potencial de superação das dificuldades.
Diferentemente do curso de Química, esses encontros extras não ocorriam no curso de
Filosofia, apesar de a tutora se fazer presente no polo nos horários definidos. Sendo assim, os
encontros se limitavam àqueles previstos no calendário. Entretanto, o que percebemos é que a
pequena quantidade de encontros presenciais previstos era contrabalanceada por uma maior
vontade de participação, uma maior intensidade nas discussões: “[...] quando temos os
encontros presenciais eles são de muita descontração, participação, troca de experiência [...]”,
expressou Marcos. Isso também se encontra de maneira muito forte no pensamento de Kátia:
“nos encontros presenciais tem essa troca de experiências. Os alunos já vão bem carregados
de informações, pra perguntar, pra compartilhar, então isso contribui bastante”.
Helena, por sua vez, complementou: “dependendo da disciplina e do professor, teve
encontro que a gente não esquece, professores que vêm e dão uma contribuição fantástica, e a
gente fica com vontade de que o curso seja todo presencial”. A formanda ainda fez questão de
citar um dos exemplos que marcaram positivamente a lembrança dos alunos: “o professor
veio e deu uma aula que ninguém esqueceu mais, [...] e a gente ficou com a vontade de mais e
mais”.
É possível compreender que, no fazer da EaD pesquisada, os encontros presenciais
assumem a sua relevância para os discentes por representarem momentos de contato e de
significativas interações, seja entre eles e o professor de disciplina, seja durante os encontros
quinzenais para os chamados GDs – grupos de discussão –, os quais, de acordo com Helena,
são “[...] muito, muito produtivos [enfatizou]”. Ela acrescentou: “[...] nos encontros
presenciais a discussão é intensa [...], cada um se posicionando, [...] todo mundo quer se doar
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ao máximo e ele acaba sendo muito proveitoso”, configurando os momentos presenciais com
o estímulo à participação do discente, com discussões teóricas mediadas pelo docente, em que
cada um se posiciona com liberdade, falando e ouvindo o outro falar.
Podemos considerar que os encontros presenciais são também um tempo e um espaço
fecundos à interação e ao desenvolvimento e exercício da autonomia do discente, estimulada
pelos docentes (tutores e professores de disciplina), configurando-se não somente como
momentos motivadores e, desse modo, propiciadores de superação das dificuldades, mas
também com indícios de que superam a lógica da pedagogia transmissiva em prol de uma
prática educacional mais significativa para uma formação cidadã.
Com isso, mesmo em se tratando de EaD, os formandos clamam por mais encontros
presenciais, conforme fala de Helena: “o espaço é esse, a lógica de funcionamento é essa, mas
a gente fica com a vontade de mais encontros presenciais”, fazendo emergir um sentido que
consideramos ser paradoxal.
Nessa perspectiva, Helena relatou a vontade de o curso ser mais presencial, porque,
após o encontro com o professor da disciplina, a interação virtual com esse docente é
considerada inexistente, como pontuaram Marcos e Carla, respectivamente: “[...] entre
professor e aluno há um vazio; [...] é caso raro quando se tem o contato a distância. E nós
sentimos falta disso”. Nesse ínterim, o encontro presencial assume maior relevância, “eu
sempre procurei ir aos encontros presenciais porque era o único contato com os professores”,
justificou e lamentou a formanda.
Podemos perceber que a vontade que emerge na fala de Helena é proveniente de um
conflito estrutural, pois se o estar junto virtual entre docentes e discentes se efetivasse a
contento, este possibilitaria uma menor demanda por momentos presenciais, conforme alerta a
professora Elisabette Prado (2013)17: “[...] esses momentos a distância precisam ser bastante
articulados para não gerar essa demanda presencial na EaD”.
Consideramos que há um problema estrutural porque estamos tratando de EaD e não
de educação presencial, por esse motivo, o que deve prevalecer são as interações virtuais. Na
EaD, estas são previstas como os espaços e tempos em que discentes e docentes podem
interagir frequentemente entre si a partir das diversas interfaces do ambiente virtual de
aprendizagem.

17

Fala da professora Elisabette Prado durante suas considerações à apresentação do nosso seminário doutoral I,
que ocorreu no auditório do Centro de Educação da UFRN na cidade de Natal/RN, em 11 de maio de 2013.
Registro por meio de gravação.
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Vale ressaltar que o AVA é previsto como a “sala de aula on-line”, formado por
interfaces decisivas para a construção da interatividade e da aprendizagem (SILVA M., 2003,
p. 64). Ele acomoda o web-roteiro com sua trama de conteúdos e atividades propostas pelo
professor da disciplina, bem como acolhe a atuação dos discentes, tutores e professores,
individual ou coletivamente. Nessa sala de aula on-line também cabe aos professores atuarem
no sentido de encaminhar os debates e incentivar a participação de todos. Ou seja, na EaD,
espera-se que no AVA, em face das interações virtuais, se dê a mediação pedagógica,
havendo “[…] o acompanhamento e assessoramento constante do aprendiz, no sentido de
entender o seu interesse e o nível de conhecimento sobre determinado assunto e, a partir disso,
ser capaz de propor desafios e auxiliá-lo a atribuir significado no que está realizando”
(VALENTE, 2011, p. 30).
Quando essas interações com o professor não ocorrem a contento, podemos perceber
que há uma grande lacuna no fazer da EaD pesquisada e, como consequência, um maior
desejo por momentos presenciais. Cabe ressaltar que estamos tratando da falta de interação
virtual com o professor de disciplina e não com os tutores, pois, segundo Kátia: “[...] a
interação virtual com o professor não existe, nem nos fóruns, quem interage é o tutor a
distância”.
Vale frisar que o fórum é a interface disponibilizada pelo AVA mais utilizada nesse
processo interativo entre discentes e tutor. Ele permite interação assíncrona, em que os
participantes podem trocar opiniões e debater temas propostos como provocações à
participação. A ideia do fórum no processo de aprendizagem se dá através do estímulo ao
discente para emitir opinião, argumentar, contra-argumentar e tirar dúvidas, em que todas as
participações ficam disponibilizadas em links na tela do fórum e o discente pode se manifestar
sobre qualquer uma, sem obedecer necessariamente a uma sequência de mensagens postadas
de acordo com as unidades temáticas do curso, e a qualquer hora.
Conforme Silva M. (2003), a riqueza dessa interface está na capacidade de
potencializar a construção coletiva, dialogada, através da expressão livre, plural e objetiva,
com emissão e recepção confrontando-se e imbricando-se, permitindo que a inteligência
coletiva todos-todos alimente a dinâmica própria das interconexões. Como ressalta Lévy
(1994, p. 96), “não só trocar informações, mas verdadeiramente pensar juntos, pôr em comum
nossas memórias e projetos para produzir um cérebro cooperativo”.
A intenção do uso do fórum é mostrar que a ausência do olho no olho não diminui o
calor de um debate, assim como convidar cada um a expressar e produzir saberes, desenvolver
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suas competências comunicativas, expressar seu ponto de vista crítico e contribuir para a
construção da comunicação e da aprendizagem.
No entanto, as falas nos levam a entender que a condução dos fóruns não se efetivou
durante todo o tempo nessa perspectiva. Na fase inicial do curso, os fóruns funcionavam
como um exercício de perguntas e respostas que eram avaliadas de acordo com a participação
ou não do discente. Somente depois de um trabalho com os tutores, por parte da coordenação
de tutoria, houve a orientação e encaminhamento dos discentes ao processo interativo e
argumentativo em uma dinâmica global, conforme apresentado por Kátia: “nós pensávamos
que o fórum era apenas para responder a pergunta, depois os tutores foram esclarecendo, e nós
passamos a discutir o tema, procurando interagir com as demais mensagens postadas”. Desse
modo, percebemos que no processo interativo propiciado no fórum e sob a orientação dos
tutores, de perguntas fechadas, passou-se a encadear discussões temáticas, configurando-se
como um tempo e espaço de uma sala de aula on-line e interativa.
É possível perceber um indício de mudança na atuação da tutoria, no estabelecimento
de relações, interações e mediações que conduzem à aprendizagem e, consequentemente, a
uma mudança na prática educacional da EaD, com o estímulo a uma maior interação no
processo do aprender junto virtual da EaD. Isso representa uma ação de engajamento da
coordenação do curso, da instituição, em um trabalho coletivo, em prol da melhoria do fazer
da EaD.
Sob esse enfoque, compreendemos que embora haja a interação virtual com o tutor,
especialmente via fórum, esta não substitui a interação com o professor, conforme se
expressou Renato: “no momento presencial, a gente tira as dúvidas, mas não tem dúvida
somente no momento presencial. As dúvidas não são tiradas por e-mail e, quando são,
demoram muito”. Quanto a isso, o próprio discente antecipou a pergunta que faríamos: “[...]
você não pode tirar a dúvida com o tutor? Pode, mas não é a mesma coisa do professor que
planeja o que o aluno vai aprender no final daquele material. [...] nós teríamos maior
capacidade de aprendizagem se tivéssemos o contato com o professor”, o que não podemos
negar, pois o tutor é um generalista e o professor da disciplina é especialista naquela
disciplina, possui uma maior formação acadêmica, maior experiência docente e é o
responsável pelo planejamento de toda a disciplina no que se refere a conteúdos, atividades e
avaliações, sendo, por esse motivo, considerado o docente que mais tem capacidade para
contribuir no processo formativo do discente.
É certo que essa falta de interação virtual com o professor não é uma regra geral, “[...]
em algumas disciplinas não tínhamos como tirar as dúvidas com os professores, porque eles
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não respondiam nossas mensagens, mas nós tivemos alguns professores muito atuantes [...]”,
expressou-se Carla com cuidado para não generalizar. No entanto, eram uma minoria.
Isso nos leva a refletir sobre o estar junto virtual como uma prática que ainda não está
consolidada entre todos os docentes da EaD pesquisada, cujas características pedagógicas
consideramos relevantes para o processo formativo na EaD. Vale lembrar que o estar junto
virtual é, de acordo com Valente (2011), uma das diferentes abordagens educacionais que se
pode adotar na EaD, as quais são caracterizadas a partir do nível de interação a distância que
se estabelece entre docente e discente, bem como entre discentes, o que varia em um
contínuo. O estar junto virtual é aquilo que Silva M. (2010) preconiza como a sala de aula
interativa, um espaço em que discentes e docentes estabelecem um processo interativo em
prol da aprendizagem do discente, no qual o docente precisa desenvolver pelo menos cinco
habilidades, entre outras:
- Pressupor a participação-intervenção dos alunos, sabendo que participar é muito mais
do que responder “sim” ou “não”, vai além de escolher uma opção dada; participar é
atuar na construção do conhecimento e da comunicação;
- Garantir a bidirecionalidade da emissão e recepção, compreendendo que a
comunicação e a aprendizagem são produzidas pela ação conjunta do professor e dos
alunos;
- Disponibilizar múltiplas redes articulatórias, sabendo que não se propõe uma
mensagem fechada, ao contrário, se oferecem informações em redes de conexões,
permitindo ao receptor ampla liberdade de associações, de significações;
- Engendrar a cooperação, entendendo que a comunicação e o conhecimento se
constroem entre alunos e professor como cocriação, e não no trabalho solitário;
- Suscitar a expressão e a confrontação das subjetividades, sabendo que a fala livre e
plural supõe lidar com as diferenças na construção da tolerância e da democracia.
Cabe, então, ressaltar que interação, nesse caso, envolve professor, tecnologia e aluno,
com professor e aluno reagindo um à ação do outro. Dessa forma, a sala de aula interativa ou
o “estar junto virtual” “prevê um alto grau de interação entre professor e alunos, que estão em
espaços diferentes, porém interagindo via internet” (VALENTE, 2011, p. 25).
Nesse sentido, Marcos criticou a falta de interação virtual com os professores de
disciplina e a apontou como um dos principais pontos que merecem atenção, ao afirmar que
muitos desses profissionais desenvolviam um excelente trabalho presencialmente, seja no
encontro no polo, seja na cidade – sede da IES, conforme fala de Marcos: “quando nós vamos
para Teresina, eles nos recebem muito bem [...] e tiram nossas dúvidas. Os alunos que moram
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em Teresina têm um bom contato com eles”, mas “isso se resume ao momento presencial [...]
depois, é caso raro quando tem interação a distância. E nós, sem dúvida, sentimos falta disso”,
lamentou Marcos.
Marcos configurou a prática do professor de disciplina como a mesma da educação
presencial, ou seja, estabelecida presencialmente, descuidando da interação virtual, a qual
deveria prevalecer. Nessa direção, Dantas (2011) traz que as dificuldades de interação entre os
atores do processo surgem como o segundo fator que conduz os alunos à desistência,
confirmando a falta de interações como propiciadora de bloqueios.
Foi, também, lembrando dessa necessidade de interação virtual com o professor que
Helena nos chamou a atenção sobre o fato de que “[...] alguns professores entram na educação
a distância sem a noção de que a gente está lidando com as tecnologias, mas a tecnologia não
é tudo [...] o material humano tá ali, o tecnológico também; mas é preciso ter uma ponte entre
um e outro”. Ou seja, não basta ao professor planejar a disciplina, o material didático, as
atividades e as avaliações; disponibilizar e sugerir links de acesso a hipertextos, vídeos, e
coordenar as ações dos tutores, é preciso superar a perspectiva da tecnologia como depósito
de informação e utilizá-la como interface em um processo interativo entre todos os docentes e
discentes.
É sob esse ângulo que Alonso (2000) destaca que, na tentativa de conseguir o máximo
de interação entre os indivíduos e os meios, não se deve descuidar da interação humana, cujos
níveis de qualidade estão diretamente relacionados à capacidade dos atores do processo
formativo de utilizarem os meios para se expressarem, e não apenas como meios que
sustentem fluxos informacionais. Por isso, Bolzan (1998) apresenta que na EaD não devemos
desconsiderar nenhuma das quatro interações: a interação discente-interface, discenteconteúdo, discente-discente e discente-docente.
Segundo Marcos, essa dificuldade de interação virtual com os professores se dá
porque estes são altamente qualificados em conteúdos e didática para atuar na educação
presencial, mas “não estão preparados no modelo a distância”. Isso, para ele, “é uma questão
que deve ser repensada [...]”. Ainda, acrescentou: “a EaD era uma novidade [...], para mim e
para os professores que estão me formando; muitos deles tiveram o primeiro contato junto
comigo. [...] tem que ter a formação pras duas partes”.
Kátia, assim como Marcos, também considerou que os professores de disciplina não
foram capacitados para trabalhar na EaD: “eu acredito que o tutor a distância teve essa
capacitação; mas o professor, não”. Percebemos que o professor de disciplina que já possui
longa experiência na educação presencial não transpõe sua prática para a EaD, o que nos leva
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a analisar a não implicação do professor com o fazer da EaD.
A esse ponto, podemos relacionar a falta de conhecimentos, competências e/ou
atitudes dos professores frente à EaD como um grande dificultador nesse fazer educativo.
Essa ausência de interação virtual do professor pode estar relacionada, em certa medida, à sua
implicação na educação presencial, em virtude da sua história de vida e formação nessa
modalidade. Por um lado, é importante considerar que muitos desses professores não são
nativos dessa cultura virtual nem tiveram experiências formativas que os conduzissem nesse
novo fazer da EaD. Sob esse ângulo, compreendemos que cabe à instituição da EaD atuar na
formação não somente dos tutores, mas também dos professores.
Carvalho (2007) ressalta que, para esse professor atuar na EaD, é preciso algo mais do
que apenas o domínio tecnológico, isto é, uma mudança de atitude frente ao novo. Faz-se
necessário um preparo do professor nas “técnicas específicas do modelo a distância” (PRETI,
1996, p. 26), do qual se espera, segundo Sebastián Ramos (1990), uma atuação técnica,
orientadora e que estimule a responsabilidade.
Enfatizamos que, embora Preti (1996) preconize esse preparo, o próprio autor não o
estabeleceu ao enumerar as etapas necessárias ao desenvolvimento de um curso a distância,
uma vez que não cita a etapa de formação para os professores, mas somente para os tutores.
No contexto pesquisado, o CEAD da UFPI também não previu a formação dos professores
para atuarem na EaD, mas apenas para os tutores, conforme as recomendações do sistema
UAB.
Assim, a preocupação com a atuação do professor por parte da instituição foi algo que
nos inquietou. Em que momento ela aconteceu? Que medidas foram tomadas? Conforme fala
de Kátia, essa dificuldade foi sentida até no final do curso: “Estou fazendo a monografia e tive
que ligar para a coordenação do curso para cobrar a orientação. Eu enviava o e-mail para o
orientador e ele demorava quinze dias para responder”.
Diante disso, cabe perguntar se os professores que atuam na EaD se veem como
professores dessa modalidade. Em caso negativo, indagamos: o que os leva à EaD? O atrativo
pode estar simplesmente na bolsa (remuneração extra), e, desse modo, compete à coordenação
do curso estabelecer algumas ações, a partir de um acompanhamento, de uma avaliação e de
uma orientação mais efetiva ao professor, para que este desempenhe o seu papel em toda a sua
amplitude, e não apenas nos momentos presenciais.
Na busca de responder a essas inquietações, as falas dos formandos não nos indicaram
melhorias na atuação dos professores ao longo do curso, no entanto sabemos que alguns deles
foram excluídos do processo após a conclusão e análise negativa de sua atuação na disciplina.
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Outros professores mostraram vontade de se adequar frente ao novo, e essa primeira oferta
serviu de experiência aos docentes e à coordenação.
De uma maneira geral, consideramos que cabe à instituição a atenção no que se refere
a formações, estratégias que conduzam os professores de disciplina a interagirem virtualmente
com os discentes, a instituírem o estar junto virtual, na perspectiva do estabelecimento de uma
sala de aula virtual e interativa, conforme preconiza e demonstra Silva M. (2003, 2010), ao
relatar sua experiência de como criar e professorar um curso on-line.
Com base no exposto, podemos sumarizar que, no conjunto das relações, interações e
mediações, a falta de interação virtual com os professores é o que emerge como dificultador
do processo. Desse modo, não podemos deixar de ressaltar que, embora a interação virtual
com o professor não se efetive, há uma outra forma de interação virtual que, de modo
voluntário ou não, é estimulada pelo professor de disciplina – a interação hipertextual. Este,
ao incentivar a busca de outras fontes, disponibilizando links de acesso a hipertextos para
complementar o material didático, assume que esse material não é estanque, acabado, ponto
de partida e de chegada do discente e, assim, incentiva outra maneira de interação bastante
significativa para o processo formativo do discente da contemporaneidade, a hipertextual,
conforme veremos a seguir.
d) Interação hipertextual
Kátia foi a formanda que nos trouxe os indícios dessa interação como um ponto
importante a ser considerado no fazer da EaD, ao destacar a diferença da perspectiva
educacional da sua formação presencial, em que o conteúdo é preparado e apresentado pelo
docente como material pronto e acabado, cabendo ao discente apenas o papel de receptor:
“[...] no presencial, você já recebe quase tudo ‘pronto’, você já recebe o material e tem o
professor ali para tirar as dúvidas, [...] eu não tive que pesquisar nada além daquilo”. No que
diz respeito à perspectiva da EaD, expôs: “eu tive que buscar, que pesquisar mais, [...] e tudo
sozinha”. Diante disso, ela avaliou: “eu aprendi mais na EaD, que eu tive que pesquisar e
buscar mais do que na educação presencial, que eu recebia tudo pronto”.
Ao analisar a necessidade de buscar e pesquisar mais, acrescida da seguinte fala de
Kátia: “[...] a EaD [...] ao levar os alunos a pensar, a pesquisar, a buscar mais, está ajudando a
formar cidadãos mais conscientes”, a formanda nos remeteu ao sentido do desenvolvimento
da autonomia em processo, o que consideramos fundamental para a formação, especialmente
quando estamos tratando da formação de um docente.
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Nesse caso, o desenvolvimento da autonomia é percebido na medida em que
entendemos que o fazer da EaD leva o discente a usar as TICs, com vistas ao que Silva M.
(2010, p. 10, grifo do autor) chama de “autonomia de busca”, na qual, sob a perspectiva desse
autor, “[...] cada indivíduo faz por si mesmo, num ambiente polifônico, polissêmico que vem à
tona quando ocorre o enfraquecimento dos grandes referentes que determinavam significações
ou verdades acabadas para o consumo passivo das massas [...]”.
A fundamentação do pensamento de Silva (2010), que nos auxilia nessa análise sobre
o desenvolvimento da autonomia em processo da EaD estimulada pelo professor da disciplina
ao incentivar os discentes a buscarem mais e mais referências que os auxiliem no processo de
aprendizagem, está na compatibilidade entre a epistemologia da complexidade de Edgar
Morin (1990) e a disposição interativa das tecnologias hipertextuais. Por esse motivo, com
base em Silva M. (2010), consideramos importante apresentá-la de forma objetiva. Segundo
esse autor, a epistemologia da complexidade de Morin tem a perspectiva de tudo religar, no
entanto não se trata da interação de tudo com tudo, como se isso bastasse para evitar a
simplificação. Ela é um desafio à busca de pensar nas incertezas e contradições, de pensar na
multiplicidade (de perspectivas). Nesse sentido, questionamo-nos: em que Morin se
fundamenta?
Morin se fundamenta na ausência de fundamentos, isto é, na destruição dos
fundamentos da certeza (o que é característica do nosso século). Daí a importância das
interações para a epistemologia da complexidade, ou seja, quando as certezas estão em ruínas,
há a liberdade para buscar as interações em tudo o que o pensamento simplificador costuma
separar, dissociar. Essa opção pela complexidade “[...] supõe uma razão aberta que não
lamenta as perdas, mas que se fortalece na liberdade da insegurança, na instabilidade da
ausência de fundamentos” (SILVA M., 2010, p. 20).
Ao destacar o argumento de Edgar Morin, Silva M. (2010) retoma dois princípios que
servem como ponto de partida para o tratamento da interatividade, a saber: 1) basear-se na
ausência de fundamentos implica abertura para mais interações, para um aspecto mais
comunicacional; 2) remete ao conceito de pensamento complexo: atentar para as interações
em sua dialógica, multiplicidade e recursividade. Distinto do primeiro, mas sem dele se
separar, esse segundo princípio é condição sine qua non para o posicionamento crítico diante
da interatividade e de sua análise. Assim, “[…] é na perspectiva do pensamento complexo que
me posiciono diante das interações e da interatividade” (SILVA M., 2010, p. 22-23).
Nesse ínterim, é a percepção da ausência de fundamentos (argumento crucial da
epistemologia da complexidade de Edgar Morin, que foi compatibilizada por Silva à sua
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teoria da interatividade) ou, simplesmente, a presença de inquietudes que, de acordo com
Silva M. (2010), conduz o discente a buscar o horizonte de novas interações, seja entre
usuário e tecnologias digitais interativas, seja nas relações presenciais ou virtuais entre os
indivíduos.
Com base no entendimento sobre a autonomia tal como explicitamos neste texto
(como a capacidade de pensar e de refletir de modo que se possa avaliar e intervir conforme o
seu pensamento), compreendemos que a fala de Kátia nos remete ao sentido de
desenvolvimento da capacidade de o discente refletir, avaliar e agir em face da ausência de
fundamentos, da presença de dúvidas, de perceber, por exemplo, que o material
disponibilizado não é uma verdade acabada que não possa ser substituída ou complementada
através da busca de outros fundamentos que o auxiliem no seu processo de construção do
conhecimento, isto é, ao sentido de desenvolvimento da autonomia em processo. Isso é
explicitamente estimulado na EaD, quando os docentes apresentam, além do material
didático, sugestões de links na internet, impulsionando assim a navegação em hipertextos
disponíveis na rede.
Ao escutarmos a seguinte frase de Kátia: “eu aprendi mais na EaD, que eu tive que
pesquisar e buscar mais, do que na educação presencial, que eu recebia tudo pronto”,
podemos compreender que há o favorecimento do desenvolvimento da autonomia na
aprendizagem do discente no processo da EaD pesquisada, originando-se na inquietude e
apresentando-se na recursividade da busca e reflexão para a construção do seu conhecimento.
Assim, a interatividade hipertextual se revela como um elemento que favorece o
desenvolvimento da autonomia do discente, pois, como explicita Silva M. (2010), a internet
permite ao discente múltiplas recorrências e navegações, sendo possível selecionar, receber,
tratar, avaliar e se posicionar. Portanto, o desenvolvimento em processo da autonomia de
busca incentivada pelo professor se reflete nos discentes como um potencial de superação.
Outro exemplo dessa perspectiva é percebido quando Carla relatou sobre a capacidade
de atuar ativamente no processo de construção e difusão do seu conhecimento ao pesquisar
sobre um tema utilizando a interação hipertextual propiciada pela internet, produzindo um
texto a ser apresentado e difundido via uma de suas interfaces, o blog: “houve uma disciplina
que nós tivemos que fazer um blog sobre um tema relacionado à química, foi muito
interessante! Eu tive que pesquisar e produzir um texto e outras pessoas viram o blog e
disseram que gostaram do que eu havia escrito”.
A relevância desse exemplo está no aspecto autoral incentivado pelo professor da
disciplina, pois foi a orientação deste que conduziu a formanda a “pesquisar em determinados
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sites seguros com pesquisas conceituadas [...]”. Segundo ela, antes “[...] só ia no Google e
pesquisava qualquer artigo [...]”. Assim, é possível perceber que a orientação docente nessa
disciplina propiciou mudanças que favoreceram o seu processo de aprendizagem, conforme
ela expressou: “[...] passei a ter um olhar mais apurado com relação ao que estou pesquisando
e onde. Também em relação ao criar o meu próprio conceito sobre o assunto pra postar no
fórum, não ficar só coletando informações”. Essa é uma prática que, nas suas palavras, difere
daquela que os formandos desenvolviam no início do curso: “[...] com o tempo nós vimos que
era a nossa própria visão sobre aquilo”.
Podemos perceber mais um indício do fazer da EaD no estímulo ao desenvolvimento
da autonomia intelectual, em que, partindo do princípio da autonomia de busca, o aluno
estabelece seu percurso na pesquisa, avaliando e refletindo sobre as informações de forma que
o conduzam na sua produção ativa do conhecimento, utilizando as interfaces da internet.
A esse respeito, retomamos a fala de Kátia, ao afirmar: “eu tive que buscar, [...] e tudo
sozinha”, para analisar o porquê de a aluna se sentir só na EaD. Ao considerar que o tutor a
distância precisa cumprir 20 horas semanais na plataforma para, dentre outras tarefas,
interagir com os discentes e auxiliá-los nas suas demandas e que o tutor presencial está 20
horas semanais no Polo, em turnos contrários, para que possa atender aos diferentes horários
dos discentes, será que a discente buscou interação com esses docentes?
Em resposta, consideramos que ela se refere desse modo porque, nos momentos de
dúvidas, inquietudes, a forma mais rápida de saná-las era buscar retornos nos múltiplos
hipertextos disponíveis na internet. Entretanto, se analisarmos que essa prática era
impulsionada pelos docentes em cada disciplina, através de sugestões de hipertextos, ela não o
fazia só, havia uma orientação nesse sentido, e, por isso, percebemos que o sentir-se “só” diz
respeito à presença do docente durante o processo, o que é natural, haja vista que se trata de
EaD, não de educação presencial.
Diante desse cenário, compreendemos que a motivação advinda das relações,
interações e mediações, seja presencial, seja virtual, assume papel importante no fazer da
EaD. Embora as relações socioafetivas, os momentos presenciais, a atuação dos tutores nas
interações presenciais e virtuais e a interatividade hipertextual atuem nesse processo como
mobilizadores para a superação das dificuldades, é preciso atenção para a falta de interação
virtual entre discentes e professor, pois devemos ter o cuidado para que os docentes da EaD
atuem de forma coletiva, a fim de que a divisão do trabalho docente possa constituir o todo.
Nesse caso, cabe à gestão da EaD atuar no sentido de desarticular esse nó, bem como os
demais nós da gestão, apresentados no tópico a seguir.
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Antes disso, trazemos um mapa (Fig. 6), contendo uma síntese dos sentidos
empreendidos até o momento, acerca dos dilemas e potenciais de bloqueio e de mudança, com
o intuito de facilitar o entendimento a respeito da lógica dos sentidos até então expressados18.
Figura 6 – Mapa conceitual da síntese parcial dos sentidos atribuídos às tensões e potencias
de bloqueio e mudança vividos na EaD

Fonte: Elaborado pela autora

18

Vale lembrar que essa síntese é parcial. A seguir, damos continuidade ao processo de busca e compreensão
dos sentidos.
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6.2 O nó da gestão
Diante dos sentidos emitidos pelos formandos, podemos pensar que o nó da EaD é a
forma como a gestão da instituição EaD, em seus diferenciados níveis, lida com os potenciais
de bloqueio e de mudanças, com as contradições e, assim, com os processos dilemáticos.
Marcos relatou: “a UFPI é uma mãe, tem uma estrutura boa, tem todo um conjunto positivo
[...]”. Porém, segundo ele, “a EaD requer uma administração mais organizada”, ao lembrar
que “tem problemas na logística, na utilização dos recursos humanos, na comunicação
[professor-aluno] e de infraestrutura de telefone e de internet”. Ainda, o discente detalhou:
“nós assistíamos a videoconferências que não saíam como planejado porque os recursos não
funcionavam. Nós assistíamos às webconferências que não funcionam por causa da
velocidade da internet. [...] a falta do telefone do polo também dificultava a comunicação com
a coordenação”. No que diz respeito à logística de deslocamento: “o professor só vem no dia
da apresentação da disciplina e [...] já teve problemas de deslocamento por particularidade da
própria universidade que os impediram de vir”, implicando, portanto, um menor contato entre
professor e aluno.
Das falas de Marcos, podemos perceber diversos tipos de problemas que estão
diretamente relacionados à gestão, em seus diversos níveis: gestão mais local, de
responsabilidade do mantenedor, gestão da coordenação do curso e até a gestão do sistema.
Podemos sintetizá-los em três dificultadores do processo, a saber: (a) problemas na
infraestrutura tecnológica; (b) falhas na operacionalização; e (c) inexperiência com o novo por
parte daqueles que são os responsáveis por conduzir o processo de iniciação dos alunos a esse
novo contexto da EaD.
No primeiro aspecto, é possível perceber um problema estruturante para o processo de
educar a distância, haja vista que a infraestrutura tecnológica e o ambiente virtual de
aprendizagem são bastante desenvolvidos, assim como suas interfaces de comunicação e
interação, mas ele é inadequado para o que se tem de garantia de conexão de internet. Um
exemplo disso é a incapacidade da internet local de proporcionar uma largura da banda
suficiente para suportar uma múltipla comunicação via uma importante interface, o chat.
A importância do chat está em ser “um ambiente de bate-papo síncrono, em temporeal, com envio e recepção simultâneos de mensagens textuais e icônicas” (SILVA M., 2010,
p. 66), o qual, dependendo da mediação didática do docente, pode potencializar a socialização
da turma de forma on-line, quando promove sentimento de pertencimento, vínculos afetivos e
interatividade. Essa interface foi projetada para permitir discussões teóricas e elaborações
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colaborativas que estreitam laços e impulsionam a aprendizagem. Conforme Silva M. (2010,
p. 67), ela propicia a “copresença potencializada e mais comunicacional”, em que as falas são
expostas à intervenção, à modificação e à crítica. É a interface que, na ausência do olho no
olho, permite a construção do calor humano na confrontação coletiva.
Dessa forma, a utilização do chat constitui-se um movimento rumo à interatividade, e
sua não utilização no processo é sentida com pesar pelos discentes, conforme lamentou Carla:
“[...] as ferramentas não ajudavam a interação a distância, os chats não ocorriam e os fóruns
não substituem os chats, pois nos fóruns você passa um questionamento, mas não tem a
resposta na mesma hora!”.
Podemos compreender que essa dificuldade é consequência de um problema na
operacionalização do sistema EaD que extrapola os muros do polo e da IES. Resulta do
planejamento homogêneo do sistema UAB-MEC, para as diversas regiões do país, sem levar
em consideração as diversidades econômicas, geográficas e de estruturas de desenvolvimento
de cada região. Há uma enorme diferença entre a baixa largura de banda da internet
disponível no interior de alguns dos estados das regiões Norte e Nordeste e as demais regiões
do país (Sul, Sudeste e Centro-Oeste). Ao atribuir a responsabilidade do link de internet ao
mantenedor local, o sistema não se atentou para as possíveis dificuldades dos polos das
regiões Norte e Nordeste em prover uma largura de banda adequada, especialmente quando o
mantenedor do polo não disponibiliza um link. O MEC, ao projetar esse atendimento aos
polos, o fez de maneira igualitária, sem levar em conta as reais demandas, pois os 2Mbytes de
conexão disponibilizados através do Ministério das Comunicações e do programa Banda
Larga na Escola não representam o sinal recomendado pela Capes-MEC de 400 Kbytes por
máquina. Ao calcular a conexão simultânea dos 30 computadores do laboratório de
informática, o polo precisaria de no mínimo 10 Mbytes de conexão, capacidade que nem o
Ministério das Comunicações consegue fornecer ao polo em questão. Assim, podemos
perceber que esse problema enfrentado na EaD não é inerente à modalidade em si, mas a uma
configuração mais ampla.
Em uma dimensão mais interna, temos a gestão do mantenedor que, ao ser responsável
pela estrutura predial, link de internet, linha telefônica, recursos humanos, material de
consumo etc., não atendia a contento, descumprindo o Acordo de Cooperação Técnica
assinado juntamente com a UFPI e o MEC, em que cada instituição se comprometia com o
que era de sua competência. A esse respeito, Mill (2012) caracteriza a relação entre
universidade, MEC (com suas instâncias reguladoras) e governos municipal e estadual como
uma relação frágil, pelas dificuldades de responsabilizar a parte que não cumprir suas
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obrigações estabelecidas no documento de parceria entre as partes. No caso pesquisado, a
prefeitura não disponibiliza o apoio necessário e o CEAD-UFPI, como responsável pelos
cursos, não possui mecanismos de punição. O máximo que podia ser feito era a suspensão de
novas ofertas no polo. Por essa razão, a relação entre o mantenedor e o polo toma uma
dimensão maior, pois problemas na sua gestão dificultam o fazer do processo formativo, bem
como impedem que novos alunos tenham acesso a uma formação.
Em outra dimensão da gestão, reportamo-nos a problemas por parte da coordenação,
no que se refere à logística, presente também na fala de Renato, ao lembrar os momentos
iniciais: “nós sofremos muito com a questão do material didático, a universidade lançou o
curso e não tinha material pronto, e nem professores [...] ainda foram correr atrás de professor.
Esses professores foram preparar material [...]”. De acordo com ele, tudo isso ocasionou
dificuldades: “[...] depois eles tiveram que tirar o atraso e, nesse período, quase todos ficaram
devendo disciplinas. [...] teve uma época que nós tivemos que pagar cinco disciplinas ao
mesmo tempo, foi o período de maior evasão”.
Esse conjunto de falas nos faz refletir sobre formação para a equipe gestora para atuar
na EaD, nessa nova dinâmica do fazer dessa modalidade, uma vez que, conforme Preti (1996),
esses problemas ocasionados pela gestão, no período inicial do curso, se dão em função do
desafio que é a condução dos cursos dentro da modalidade de EaD, ao contar com uma equipe
que também está sendo introduzida nessa nova modalidade, passando por um processo de
autoformação em educação a distância, haja vista que a adaptação à modalidade por parte dos
profissionais que atuam na EaD está ocorrendo em paralelo às atividades e à adaptação dos
cursistas. Ao encontro de nossa compreensão, Marcos pontuou: “[...] o projeto é muito bonito,
mas a operacionalização dele é que tem falhas, porque as pessoas não tiveram formação para
isso”. Faz-se pertinente lembrar que estamos tratando de uma primeira experiência nos
moldes da UAB dentro da UFPI, quando todos estavam iniciando na EaD: alunos,
professores, coordenadores, instituição como um todo, pois o corpo administrativo, os
professores, os coordenadores de curso e a equipe técnica não tiveram a formação para
operacionalizar a EaD. Conforme lembra Rêgo (2013), “[...] pouco se sabia na prática, havia
alguns parâmetros, modelos, mas não havia vivências de fato”. Diante disso, conjecturamos
que a formação ou autoformação da equipe gestora da EaD é um campo ainda inexplorado
que merece ser objeto de pesquisas.
Paralelamente, ao nos reportamos aos sentidos expressados, percebemos que, na busca
da superação das dificuldades, e nesse aspecto inserem-se os potenciais de bloqueio gerados,
provenientes de problemas na gestão (infraestrutura tecnológica, falhas na operacionalização e
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inexperiência da equipe), surge a motivação interna como a mola propulsora da superação, em
suas diversas formas e intensidades.
6.3 A motivação interna e o tempo como articuladores
Para a superação dos dilemas da EaD, além da motivação externa (motivação
extrínseca), advinda das relações estabelecidas com os outros, surge, em um nível interno e
mais decisivo, a vontade do cursista (motivação intrínseca) como a mola propulsora da
superação das dificuldades. Essa afirmação pode ser respaldada na seguinte fala de Renato:
“no começo [...] eu só não desisti [...] porque eu queria muito fazer Filosofia”. Assim como
para Renato, o curso de Filosofia também era foco de muito desejo para Helena, Marcos e
Fátima, e foi esse anseio que os levou a continuar no curso.
Carla, por sua vez, posicionou-se nessa mesma linha de pensamento: “no começo eu
senti muita dificuldade, mas a minha persistência me fez superar as barreiras”. Ainda
justificou a sua motivação interna: “[...] eu queria muito fazer o curso para melhorar o meu
conhecimento na área docente em que atuo”.
Essas falas nos levam a compreender o desejo particular do discente como a
motivação interna do aluno na EaD, o que já era esperado, já que, como afirma Piaget (1970,
p. 84-85), “[...] não existe estrutura alguma (cognição) sem um elemento ativador (motivação)
e vice-versa”. Assim, configura-se como uma variável associada ao êxito nesse processo de
aprendizagem.
Reportamo-nos a Sprinthall e Sprinthall (1993) para compreender que essa motivação
interna se dá quando o discente deseja atingir um objetivo e, para tanto, tenta alcançá-lo por
seus próprios meios. Nesse caso, embora os discentes se deparassem com um conjunto de
elementos dificultadores do processo, eles contavam com uma força interior que os
impulsionava na busca de meios próprios para superá-los, já que havia um objetivo, qual seja,
a vontade de fazer o curso. É o polo da erosformação ou formação pelo desejo, que, segundo
Macedo (2010), mais do que nunca é fundamental para atualizar processos complexos, como
os psicossociais, nos quais o desejo e o inconsciente estão humanamente imbricados.
Esse autor destaca as insistentes falas de Gaston Pineau sobre o polo da erosformação
como uma experiência humana constituinte das situações de aprendizagem, na qual “o desejo
constitui a erótica implicada à constituição do sujeito e sua formação” (MACEDO, 2010, p.
78). Desse modo, o desejo, como condição humana e como um dos fundamentos da formação,
mobiliza nossa inteligência, nosso desejo de saber, nossos projetos existenciais, nossa
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prosperidade e nossa satisfação. Isso pode ser percebido também na fala de Kátia, ao
apresentar sua motivação no empenho com vistas ao saber, pela necessidade de atualização de
conhecimentos: “[...] na busca de uma melhor formação, eu fiz pra Filosofia. [...] foi como
algo para enriquecer o meu trabalho”.
Além do desejo particular do cursista de autorrealização, é também possível
compreender que a palavra “começo”, presente na fala de Carla: “no começo eu senti muita
dificuldade, mas a minha persistência me fez superar as barreiras”, tem um significado
representativo, uma vez que indica um período passado, o qual já foi superado. Isso também
pode ser percebido em outra fala da mesma formanda: “quando nós chegamos no curso,
vimos que todos estavam perdidos, com o tempo é que nós fomos nos integrando”, o que vem
a configurar o tempo vivenciado na EaD como um articulador.
Podemos perceber que os discentes foram indicando que os potenciais de bloqueio
inicialmente vividos foram sendo superados com o tempo, o que ocorreu também na
perspectiva dos tutores e dos diversos agentes que fazem a EaD, pois o tempo de vivência na
EaD se encarregou de trazer-lhes uma certa maturidade, conforme pontuou Marcos: “com o
passar do tempo, os alunos e tutores foram se habilitando e a interação melhorou”.
Compreendemos que a maturidade na EaD é um ponto crucial para o sucesso nessa
modalidade, cujas experiências adquiridas com a vivência – com o tempo – podem nos trazer,
segundo fala de Renato: “é uma modalidade nova, são as primeiras turmas que estão se
formando agora. Acredito que já passou pela fase da experiência. A tendência agora é só
melhorar”.
Enquanto isso, pressupomos que a EaD ganhará muito com a conclusão das primeiras
turmas, tendo em vista que acreditamos que a vivência, quando é significativa de fato, implica
uma experiência formativa (MACEDO, 2010). Por esse motivo, essa primeira vivência de
formação na EaD poderá refletir em melhores fazeres com as novas turmas inseridas. Além
disso, confiamos que a EaD terá um grande salto de qualidade quando seus ex-alunos
puderem atuar como tutores, administrativos etc., uma vez que terão passado pela tão
necessária experiência de formação na EaD – pressuposto que hoje podemos configurar como
fato, tendo em vista que já o presenciamos.
Ao percebermos que as dificuldades foram superadas com o tempo, compreendemos
que o planejamento, a organização e a experiência adquiridos com o tempo, com a vivência na
EaD, fazem a diferença nessa modalidade, uma vez que podem potencializar a desarticulação
de diversos nós.

132

Finalmente, convém enfatizar que ao iniciar o capítulo com o objetivo de compreender
os sentidos atribuídos pelos formandos aos dilemas vividos na formação a partir da EaD e aos
fatores mobilizadores de bloqueios ou de mudanças, nossa pressuposição remetia a um fazer
na EaD cujas tensões não eram inerentes à modalidade em si, mas a uma conjuntura mais
ampla. Assim, nos sentidos empreendidos, ficou evidenciado que a tensão vivida na EaD está
na forma com que essa modalidade educativa vem sendo desenvolvida, na sua relação com a
inexperiência dos profissionais envolvidos. A princípio, intensificada pela dificuldade de se
transpor de um sistema educacional para outro (da educação presencial para a educação a
distância), com uma outra dinâmica, com novas demandas, em que a autonomia do discente,
até então desprestigiada pelos processos formativos, agora assume um papel fundamental.
Diante desse cenário, compreendemos que pensar em formas institucionais para minimizar o
dilema vivido na EaD é repensar o sistema educacional como um todo, de maneira que os
estudantes sejam auxiliados, em processo, ao desenvolvimento da autonomia, fazendo com
que a heteronomia e a autonomia andem juntas. O mesmo deve ocorrer internamente, na
configuração do fazer da EaD, pois o que percebemos é que, ao mesmo tempo que o modo de
organização da EaD requer que o indivíduo desenvolva processos de autonomia, ela também
pode dificultar o seu desenvolvimento, tendo em vista que o estudante pode sentir-se perdido
e desistir. Por essa razão, faz-se importante uma maior atenção a todas as formas de relações,
interações e mediações, especialmente na fase de ingresso nesse nosso fazer formativo,
quando os potenciais de bloqueio têm maior intensidade, na medida em que somente elas
podem suavizar essa difícil passagem.
Destarte, embora haja pontos a serem revistos no fazer da EaD, especialmente no que
diz respeito à interação virtual entre os discentes e os professores de disciplina, são as
relações, interações, mediações, e suas consequentes motivações dentro desse processo de
educar a distância, que empreendem, em seu conjunto, a caminhada dos discentes nessa
experiência formativa. São as experiências vividas no contexto da formação – consigo mesmo
(autoformação), nas relações com o outro (heteroformação), com as TICs e as instituições
(ecoformação), a partir do seu desejo (erosformação), ou seja, perpassando o ser na relação
consigo, com o outro e com o mundo – que nos fazem empreender o projeto formativo da
EaD implicado com a formação.
Após empreendermos esforços na compreensão do fazer da EaD na formação, cabe a
nós buscarmos compreender a possível relação entre o fazer da EaD na formação e a ação
docente presencial do formando dessa modalidade, pois não basta analisar os processos
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formativos, é preciso investigar as implicações desses junto àqueles que são os cernes das
ações educacionais na escola – os discentes.
Antes disso, apresentamos, a seguir, a síntese integradora deste capítulo em forma de
mapa, com o objetivo de auxiliar o leitor a partir de uma representação visual do
conhecimento.

134

Síntese integradora do capítulo 6
Figura 7 – Mapa conceitual da síntese dos sentidos atribuídos às tensões e potencias de
bloqueio e mudança vividos na EaD

Fonte: Elaborado pela autora.
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7 AÇÃO DOCENTE DO FORMANDO DA EAD: MUDANÇAS E LIMITAÇÕES

Neste capítulo, discorremos sobre os sentidos atribuídos pelos formandos da EaD à
sua ação docente na escola, partindo do pressuposto de que os sentidos estão ligados a
mudanças na sua ação, relacionadas ao fazer da EaD na sua formação. Essa pressuposição
inicial se fundamenta no pensamento de que uma formação tem reflexos diretos na atuação do
docente e pode ser observada a partir de estratégias pedagógicas escolhidas, as quais se
materializam nas atividades realizadas pelo docente (ZABALZA BERAZA, 2006). Nessa
perspectiva, cabe a nós buscarmos as significações, valorações, habilidades, atitudes e
limitações que conduzem essa relação entre a EaD e o exercício da ação docente em sala de
aula do formando dessa modalidade.
Para tanto, é essencial perceber que a escola apresenta determinada estrutura,
diferentes tipos de relações, poderes de diversas ordens e que também está inserida em uma
configuração mais ampla, por isso a ação do docente nesse ambiente relaciona-se com toda
essa rede de interdependências. Sabemos que muitas de suas ações são predefinidas pela
legislação, pelos projetos político-pedagógicos, pela gestão. Cabe aos docentes executarem,
fazerem alguns ajustes, alterações, mas em uma escala pequena. Desse modo, não podemos
olhar a escola como algo externo à ação do docente, tendo em vista que se torna impossível
conhecer a realidade pesquisada, como também configurá-la sem analisar as redes de relações
que a envolvem.
Assim sendo, lembramos que as falas dos formandos se referem, na sua maioria, a
uma maior e melhor utilização das TICs como a mudança na sua ação docente. No entanto,
concebemos que não é a tecnologia que caracteriza a mudança, mas é o seu poder que permite
aos docentes e discentes fazerem as transformações necessárias (ASSUMPÇÃO, 2012). Esse
poder advém da união do fascínio que permeia as TICs, com a sua capacidade de multiplicar
as chances cognitivas por meio de mixagens cognitivas complexas e cooperativas. Dessa
forma, a mudança está na capacidade de utilizar as potencialidades das TICs para criar
situações de aprendizagem que impliquem melhorias pedagógicas que possam empreender as
modificações fundamentais que permeiam a educação escolar.
Dentro do conjunto de transformações necessárias à educação escolar, pensamos que
não cabe utilizar as tecnologias para dar uma nova roupagem a uma prática antiga, seguindo o
velho modelo da ciência positivista que vem influenciando a educação há mais de 300 anos e
que privilegia a instrução. Essa prática afasta o aprendiz do processo de construção do
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conhecimento, conservando, assim, um modelo de sociedade que não privilegia a capacidade
de criar, pensar, construir e reconstruir o conhecimento. Entendemos a necessidade de se
considerar que o mundo ao nosso redor está se transformando de forma bastante acelerada e
que, por isso, exige tomar como base novas pautas educacionais, de modo a

[...] colaborar para que o aprendiz tenha condições de enfrentar o seu
destino, que desenvolva competências e habilidades para sobreviver num
mundo de incertezas, imprevistos, inseguranças, que impõem a necessidade
de desenvolver novos estilos de comportamento, de cultivar novos valores,
de desenvolver novas capacidades de criar, criticar, questionar e aprender
que sejam mais significativas, bem como aprender novas maneiras de viver/
conviver em sociedade (MORAES, 2004, p. 4).

Concordamos com Moraes (2004), quando considera que as mudanças que as
tecnologias podem trazer à educação, de fato, ocorrem quando partem da premissa de que é
tempo de uma nova educação, de uma nova cultura, de um novo diálogo, de abertura aos
novos saberes e de novas parcerias. Nessa ótica, reconhecemos a relevância de focalizar o
processo de aprendizagem mediado pelas TICs, lembrando que hoje é mais relevante o como
do que o que e o quanto você sabe. Moraes (1996) ressalta a importância de o discente
aprender a aprender, o que se manifesta pela capacidade de: a) tomar consciência do que sabe;
b) dispor-se a mudar os próprios conceitos; c) buscar novas informações; d) substituir velhas
“verdades” por teorias transitórias; e) adquirir os novos conhecimentos que vêm sendo
requeridos pelas alterações existentes no mundo, resultantes da própria evolução das TICs.
Dessa forma, a escola não pode continuar sendo concebida como simples agência
repassadora de conhecimentos prontos, mas como contexto e clima organizacional propício à
iniciação em vivências personalizadas do aprender a aprender. Nessa perspectiva, Moraes
(1996, p. 66) apresenta que o grande problema da Educação está no modelo de ciência, que
prevalece num certo momento histórico, nas teorias de aprendizagem que o fundamentam e
que influenciam a prática pedagógica, pois
uma ciência do passado produz uma escola morta, dissociada da realidade,
do mundo e da vida. Uma educação sem vida produz seres incompetentes,
incapazes de pensar, construir e reconstruir conhecimento. Uma escola
morta, voltada para uma educação do passado, produz indivíduos incapazes
de se autoconhecerem, como fonte criadora e gestora de sua própria vida,
como autores de sua própria história (MORAES, 1996, p. 58).

Para a autora, há uma interdependência existente entre o ambiente geral e o
pensamento e explica que tudo o que está no ambiente flui para o pensamento através de um
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processo natural ou em função da atividade humana. Por sua vez, confirma que a
aprendizagem já naõ pode ser explicada como fenômeno resultante de informações instrutivas
captadas do meio ambiente, pois o que se passa com o indivíduo depende de sua estrutura, da
dinâmica interativa entre individ́ uo e meio, das circunstâncias em que o aprendiz encontra-se
inserido e que modifica o fluir de suas emoções e de seus pensamentos. Diante desse cenário,
concordamos com a autora quando estabelece que a nova agenda educacional dá origem a
uma matriz educacional que vai além da escola,
[...] à procura de uma escola expandida, que amplia os espaços de
convivência e aprendizagem, que quebra as paredes da escola em direção à
comunidade, ao mesmo tempo que sinaliza a importância da superação das
barreiras existentes entre escola e comunidade, aluno e professor, escola e
escola, país e país. Reconhece a ampliação dos espaços onde trafegam o
conhecimento e as mudanças no saber, ocasionados pelos avanços das
tecnologias da informação e suas diversas possibilidades de associações, o
que vem exigindo novas formas de simbolização e de representação do
conhecimento, geradoras de novos modos de conhecer, que desenvolvem
muito mais a imaginação e a intuição. Estes aspectos exigem que os
indivíduos sejam alfabetizados no uso de instrumentos eletrônicos e saibam
produzir, utilizar, armazenar e disseminar novas formas de representação do
conhecimento, utilizando linguagem digital (MORAES, 1996, p. 65, grifos
da autora).

De acordo com Moraes (1996), a mudança propiciada pela chegada das TICs na
maneira de condução das pesquisas, de construção do conhecimento, na natureza das
organizações e dos serviços, implicando novos métodos de produção do conhecimento e,
principalmente, seu manejo criativo, crítico, social e solidário, reforça a importância do uso de
redes telemáticas na educação, de novos ambientes de aprendizagem informatizados que
possibilitem novas estratégias de ensino/aprendizagem, como interfaces capazes de aumentar
a motivação, a concentração e a autonomia, permitindo ao discente a manipulação da
representação e a organização do conhecimento.
Nessa direção, a mudança na ação do docente como uma maior e melhor utilização das
TICs também assume relevância por evitar o aumento da mais nova modalidade de
marginalização socioeconômica e cultural da atualidade, conforme também emerge nos
sentidos.
Diante dessas perspectivas, lembramos que os sentidos dos formandos nos fazem
compreender que a mudança na sua ação docente na escola apresentou-se em virtude da
experiência da EaD na formação, o que nos conduz a pensar que o diferente, a mudança nas
regras, a nova dinâmica vivenciada na EaD, as novas atitudes e habilidades, em suma, a nova
cultura, o habitus, conforme discutido nos capítulos anteriores (5 e 6), transpõem as barreiras
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da formação, levando-se para os diversos campos de atuação do indivíduo, sendo que, nesta
pesquisa, nos interessa o campo de atuação profissional do docente em segunda formação.
No conjunto das relações, influências e implicações da EaD, situam-se mudanças
resultantes de novos processos de aprendizagem que refletem na ação docente do formando e,
consequentemente, na formação de seus discentes. Diante disso, apresentamos a seguir a
discussão sobre os sentidos atribuídos pelos formandos da EaD às mudanças na sua ação
docente na escola.

“[...] na EaD eu tive que aprender a utilizar as tecnologias” (Kátia)

Os discursos de Kátia e Fátima, ambas docentes em dois turnos em escolas municipais
de ensino fundamental, iniciaram-se fazendo referência a uma mudança na sua ação docente:
“[...] o professor precisa utilizar os recursos tecnológicos na sala de aula, o computador, o
data show, para fazer uma coisa diferente, eu aprendi isso com a EaD. [...] [e] hoje eu estou
utilizando na minha sala de aula”, expressou-se Kátia.
Cabe citar que ambas dispõem de várias tecnologias na escola, como aparelhos de TV,
DVD, data show, laboratório de informática e internet. Kátia lembrou que, embora estivesse
diante de todo o aparato tecnológico na escola, “[...] até o momento eu não utilizava nenhuma
tecnologia [...] eu não sabia manusear o computador”. Para essa docente, formanda da EaD,
foi somente a partir da EaD que passou a conceber a importância do uso das TICs na escola.
Essa mudança se deu em virtude de suas novas valorações em torno do uso das TICs
na escola, as quais são apresentadas como algo “[...] enriquecedor, estimulante, transformador
[...]”. Kátia explicou: “[...] é enriquecedor porque podemos estar complementando os
conteúdos trabalhados na sala com pesquisas na internet ou com vídeos sobre os assuntos [...],
há uma diversidade de formas e fontes de conhecimentos”; estimulante porque “[...] os alunos
se sentem mais motivados quando trabalhamos o conteúdo com as tecnologias [...], eles já
estão cansados das aulas convencionais [...], a aula fica, sem dúvida, mais atrativa”; e
transformador porque “[...] eles estão tendo a oportunidade de aprender a utilizar as
tecnologias e de ampliar o seu conhecimento com elas, por isso, poderão ter maiores chances
lá fora”.
Ao analisarmos os discursos, chama-nos a atenção o “para fazer uma coisa diferente”
expressado por Kátia, o que nos conduz a examinar os sentidos atribuídos à sua ação docente

139

na escola, no que se refere à perspectiva de uso das TICs com os seus potenciais de bloqueio e
de mudança, bem como o aspecto motivacional e inclusivo da utilização das TICs na escola.
Dessa forma, iniciamos pela interlocução a respeito desses dois últimos aspectos, os quais
emergem nas palavras dos demais formandos como novas valorações que se somam às
vivências na EaD na condução de uma mudança na sua ação docente na educação presencial.

7.1 TICs na ação docente: motivação e inclusão

Ao abordarmos o aspecto motivacional e inclusivo das TICs na escola, presente na fala
de Kátia, reportamo-nos ao pensamento de Dowbor (2001), quando destaca a necessidade de
mudança de atitudes das instituições educacionais frente às tecnologias, não somente para
atender às demandas externas à escola, mas “diante do imenso saco cheio dos alunos frente às
mofadas apostilas e repetidas lições da escola” (DOWBOR, 2001, p. 12). Em conformidade
com essa perspectiva, Renato destacou que as tecnologias estão em todos os lugares, fazem
parte do cotidiano dos discentes, e trazê-las para a escola é um passo que deve ser dado para a
melhoria da qualidade da educação, pois, segundo o docente, “[...] a escola tem que
acompanhar as transformações visíveis que influenciam o cotidiano dos alunos [...]”,
complementando: “[...] alguns alunos, cansados das aulas enfadonhas, faltam pra ir pras lan
houses”.
Inicialmente, as falas nos remetem a refletir sobre a necessidade de uma profunda
mudança nas práticas pedagógicas de forma a atender as transformações que estão ocorrendo
na sociedade, especialmente ocasionadas pela profundidade e rapidez da penetração das TICs
na vida cotidiana dos alunos, os quais, segundo Silva M. (2003), tendem a ser cada vez menos
passivos diante do controle remoto da TV, do joystick do videogame e que agora aprendem
com o mouse. Percebemos a necessidade de a escola se atentar não somente para a introdução
das TICs em seu ambiente, mas também para uma mudança paradigmática, ou terá cada vez
mais dificuldade de lidar com esses alunos, pois, para esse novo espectador ou “geração net”,
a sala de aula centrada na transmissão está cada vez mais inadequada, conforme alerta Silva
M. (2003, p. 13):
Aquele que migra da tela estática da TV para a tela do computador
conectado à Internet é mais consciente das tentativas de programá-lo e é
mais capaz de esquivar-se delas, evita acompanhar argumentos lineares que
não permitem a sua interferência, e lida facilmente com o hipertexto, com o
digital que define sua experiência comunicacional: interferir, modificar,
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produzir, partilhar. Essa atitude menos passiva diante da mensagem é sua
exigência de uma nova sala de aula, de uma nova postura comunicacional do
professor.

Essa perspectiva também nos faz analisar o caráter motivacional do uso das TICs na
educação, o qual foi confirmado pela seguinte fala de Kátia: “[...] minhas aulas ficaram mais
atrativas com o uso das tecnologias e isso contribuiu muito com os meus alunos na questão da
busca, da pesquisa, da construção do conhecimento”.
Pensamos que o caráter motivacional das TICs se dá em função de o seu uso ensejar
uma maior eficiência pedagógica, segundo as concepções de Assmann (2007), de forma a
reconduzir a uma espécie de encantamento da educação, ou simplesmente, reencantamento da
educação19.
Mas o que entendemos por reencantar a educação? Encantar, segundo o Wikcionário
(2014), significa maravilhar, seduzir, lançar encantamento ou magia sobre alguém, enfeitiçar
alguém, transformar em outro ser. Reencantar seria, então, voltar a seduzir, a cativar
novamente, a transformar mais uma vez. Hoje, o que percebemos é que, no caso da educação
e da prática docente tradicional, instrucional, esta se apresenta de maneira oposta,
privilegiando a apatia e o desinteresse. Para Assmann (1998, 2011), o reencantamento da
educação explica que a escola não pode mais ser concebida como repassadora de
conhecimentos prontos, mas como espaço, contexto e clima favorável ao aprender a aprender.
Diante da conjuntura atual, é preciso pensar em formas, em estratégias que propiciam
experiências prazerosas, motivadoras, que façam sentido para os envolvidos, embora possam
implicar também esforços árduos. Nesse sentido, a questão de fundo é melhorar a qualidade
das experiências de aprendizagem.
É nessa perspectiva que entendemos o discurso da docente Kátia, ao se referir ao uso
das TICs na sua ação docente, “[...] minhas aulas ficaram mais atrativas com o uso das
tecnologias e isso contribuiu muito com os meus alunos na questão da busca, da pesquisa, da
construção do conhecimento”, com seu “[...] enorme potencial de estímulos e desafios à
curiosidade que a tecnologia põe a serviço [...]” (FREIRE, 2010a, p. 87), tanto dos docentes
quanto dos discentes. Diante disso, podemos perceber que a participação dos alunos é
19

Hugo Assmann deu vida a essa expressão em suas publicações: Metáforas novas para reencantar a educação:
Epistemologia e didática; e Reencantar a educação: rumo à sociedade aprendente. Logo depois, o termo ressurge
com Maria Cândida Moraes e Saturnino de La Torre, na publicação, sob o título Sentipensar: fundamentos e
estratégias para reencantar a educação.
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ocasionada por uma mudança de rotina nas aulas, quando motivados interagem mais (uns com
os outros, com o professor), havendo um maior envolvimento nas atividades e,
consequentemente, aprendem mais. Compreendemos o sentido motivacional de uso das TICs
na escola como forma de propiciar situações de aprendizagem prazerosas, melhores contextos
cognitivos e melhores interações geradoras do sentir-se como alguém que está participando e
aprendendo com o processo, ou seja, uma estratégia para reencantar a educação.
Nesse sentido, torna-se importante entender os sentidos atribuídos às ações docentes
de uso das TICs na escola, conforme faremos mais à frente no tópico 7.2 deste capítulo, pois é
certo que a integração de imagens, textos, sons, animação e mesmo a interligação de
informações em sequências não lineares, como as atualmente utilizadas na hipermídia,
mostra-se fascinante, mas isso não nos dá a garantia de qualidade pedagógica, especialmente
quando estamos diante de novas expectativas, de novas demandas da sociedade da
informação, decorrente das grandes transformações em curso resultantes das TICs. Os
docentes podem ter o uso das TICs ancorado no paradigma instrucionista, colocando no
recurso tecnológico uma série de informações a ser repassada ao aluno. Assim, continua-se a
preservar e expandir a velha forma com que fomos educados, sem refletir em um novo viés
pedagógico utilizando esses novas interfaces.
Quanto ao aspecto inclusivo do uso das TICs na educação, presente no discurso de
Katia, este vem permeando muitos estudos e discussões, o que nos remete a um plano mais
externo à escola, a qual, historicamente, foi sempre aclamada para atender às demandas da
sociedade, geradas especialmente pelas mudanças nos contextos social, político e econômico.
Com o surgimento das TICs e as mudanças por elas impostas, não foi diferente, pois se passou
a cobrar a ponte entre a escola e uma capacitação básica e flexível diante de um mercado de
trabalho cada vez mais exigente no que se refere à versatilidade adaptativa do trabalhador e ao
acompanhamento atualizado dos avanços científico-técnicos (ASSMANN, 1998).
Com base nesse entendimento, Torres Santomé (2013) classifica a “revolução das
tecnologias da informação e comunicação” como uma das 12 revoluções (nas tecnologias da
informação e comunicação, nas comunicações científicas, na estrutura das populações das
nações e dos Estados, nas relações sociais, econômicas, ecológicas, políticas, estéticas, nos
valores, nas relações de trabalho e no tempo de lazer, na educação) (TORRES SANTOMÉ,
2013) que, em maior ou menor medida, afetam a vida cotidiana das pessoas no presente e que,
portanto, devem ser consideradas na hora de refletir e decidir sobre o tipo de educação que as
novas gerações devem receber.
De acordo com o autor, é preciso estar atento aos benefícios das TICs para a educação,
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de modo que não gerem “novas formas de exclusão, de novos tipos de distâncias digitais e
sociais” (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 15). Isso porque, segundo ele, as tecnologias
propiciam a realização de novas tarefas, o acesso a informações, instituições e pessoas, de
forma rápida, interativa e construtiva, além de abrirem novas possibilidades de atribuição de
poderes àqueles que sabem delas se aproveitar. Assim, percebemos que ou a escola se adéqua
a uma dinâmica que atenda a essa lógica ou, mais cedo ou mais tarde, vai gerar novos e
maiores tipos de exclusões. Conforme Moraes (2004), a mais nova modalidade de
marginalização socioeconômica e cultural da atualidade é a exclusão digital, que traz consigo
grande probabilidade de exclusão da sociedade da informação e comunicação, ou
simplesmente sociedade da informação. Assmann (2011, p. 18), por sua vez, denomina as
novas tendências de exclusão como “infoexclusão” e “inempregabilidade”.
Nesse viés, encontramos a fala de Marcos, ao relatar que o discente que tem o acesso à
internet e a partir dela sabe desencadear um processo de aprendizagem que dura toda a vida
pode não somente desenvolver as habilidades demandadas pela sociedade da informação e
comunicação, mas também se situar em uma posição mais favorável dentro dela, pois,
segundo ele, “quem sabe utilizar as tecnologias pode ir além dos limites físicos e das
limitadas fontes de conhecimento”. Citou o seu próprio exemplo ao explicar que a formação
na EaD foi fundamental para o seu desenvolvimento (ampliar a capacidade cognitiva) e sua
empregabilidade, tendo em vista que favoreceu sua aprovação no concurso para ser docente
no Instituto Federal: “pela minha limitação de recursos financeiros e pela formação na
modalidade presencial eu estaria limitado a alguns livros [...]”. Ressaltou: “a EaD ampliou a
minha capacidade de utilizar as tecnologias para pesquisar materiais em sites, baixar
videoaulas [...] e eu pude me preparar melhor”.
Esse pensamento nos remete ao estudo realizado por Tiffin e Rajasingham (2007), os
quais lecionaram, ao mesmo tempo, em cursos presenciais e a distância, buscando entender as
diferenças. Pautados nas discussões realizadas com seus alunos, colegas e especialistas em
tecnologias, realizaram uma pesquisa que buscou “descobrir como o ensino universitário
poderia ser levado em frente em um ambiente de TI” (TIFFIN; RAJASINGHAM, 2007, p.
47).
Os autores relatam que em 1992 uma empresa de telecomunicações encomendou uma
comparação quantitativa dos resultados de aprendizagem dos alunos presenciais e dos
telealunos e que, para a surpresa deles, a pesquisa constatou que “não havia diferença
significativa” (TIFFIN; RAJASINGHAM, 2007, p. 47), o que vem a confirmar que uma
educação universitária por meio das TICs pode ser tão boa quanto a presencial.
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Entretanto, ao realizarem uma pesquisa mais criteriosa, sob uma perspectiva
qualitativa, descobriram que havia uma diferença significativa e que não era entre os alunos
que frequentavam as aulas convencionais e a distância, mas entre os alunos antes e depois da
internet. Eles pertencem a diferentes epistemes. Assim, a diferença não estava no que
aprendiam, mas como aprendiam (TIFFIN; RAJASINGHAM, 2007).
Os alunos pré-internet pensavam em termos locais, enquanto os pós-internet
apresentavam comportamentos mais globais. Conforme Tiffin e Rajasingham (2007), esses
últimos eram aqueles que começaram a se responsabilizar pelo seu próprio aprendizado,
enviando e-mail aos autores dos textos que usavam, comentando suas teorias. Ao constatarem
que os autores haviam revisto suas ideias, socializavam as mudanças com os colegas;
comparavam o currículo de cursos similares em outras universidades, assim como materiais,
tarefas realizadas e avaliações; entravam em contato com alunos de outras universidades e
comparavam suas experiências; navegavam pela internet em busca de recursos e se reuniam
em chats.
Desse modo, podemos pensar que essas características dos alunos pós-internet não se
restringem aos discentes de nível universitário, pesquisados no estudo ora apresentado, mas se
estendem a todos que participam de experiências formativas significativas de utilização da
internet na sua educação escolar.
Assim sendo, é possível relacionar que, conforme aconteceu com Marcos, são os
alunos pós-internet que, provavelmente, terão maiores chances na sociedade da informação
(SI), ou, como também é chamada, sociedade do conhecimento ou sociedade aprendente, na
medida em que as diferentes denominações se apresentam em função do enfoque analítico e
da proposta sociopedagógica (ASSMANN, 2011). Enquanto a SI denota o apego aos simples
dados digitalizados, a sociedade do conhecimento possui uma terminologia mais rica, na qual
o conhecimento é e será o recurso humano, econômico e sociocultural mais determinante
nessa nova fase da história humana. Com a expressão sociedade aprendente, tem-se o
desencadeamento de um vasto e continuado processo de aprendizagem que não se limita ao
período de escolaridade tradicional, mas se trata de um processo para toda a vida – na escola,
no trabalho e em casa.
Seja qual for a terminologia, a importância das TICs assume relevância nesse
contexto, uma vez que, segundo Assmann (2000), ampliam o potencial cognitivo do ser
humano e possibilitam mixagens cognitivas complexas e cooperativas:
Uma quantidade imensa de insumos informativos está à disposição nas redes
(entre as quais ainda sobressai a Internet). Um grande número de agentes
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cognitivos humanos pode interligar-se em um mesmo processo de
construção de conhecimentos. E os próprios sistemas interagentes artificiais
se transformaram em máquinas cooperativas, com as quais podemos
estabelecer parcerias na pesquisa e no aviamento de experiências de
aprendizagem (ASSMANN, 2000, p. 9).

É possível perceber que as TICs têm um papel coestruturante nas formas do aprender
e do conhecer, em que se inscreve uma incrível multiplicação de chances cognitivas que
convém não desperdiçar, mas aproveitar ao máximo.
O mesmo autor alerta que, para que todos possam aproveitar as vantagens econômicas
e sociais do progresso tecnológico e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, a sociedade
da informação deve se assentar nos princípios da igualdade de oportunidades, participação e
integração de todos. Quanto ao acesso a essa sociedade, entendemos que as políticas públicas
podem fazer a diferença, ou aceitar correr o risco.
Diante desse aspecto, buscamos o livro verde da sociedade da informação no Brasil 20,
no qual está explícito que o caráter democrático da sociedade da informação deve ser
reforçado, tendo em vista que não é legítimo abandonar os mais desprotegidos e deixar criar
uma nova classe de excluídos, acentuando as desigualdades e exclusões já existentes, tanto
entre sociedades como no interior de cada uma, entre setores e regiões de maior e menor
renda (TAKAHASHI, 2000). Para ir ao encontro dessas preocupações, Takahashi (2000)
alerta que as políticas públicas são essenciais para que se possa ajudar a todos a se
beneficiarem das vantagens do progresso tecnológico, assegurando a igualdade de acesso à
sociedade da informação e uma distribuição equitativa do potencial de prosperidade. Isso não
se refere apenas a uma projeção de educação capaz de satisfazer a demanda do mercado, mas
garantir que a dinâmica do mercado obedeça às prioridades sociais, especialmente da
empregabilidade.
No encontro dessas preocupações, pensamos que cabe à escola propiciar aos alunos os
benefícios que o acesso ao progresso tecnológico e, mais especificamente, à internet pode
trazer ao campo educacional, de forma a assegurar a igualdade de acesso e participação mais
cidadã nessa sociedade. Em educação, em especial junto aos jovens, pensamos que as TICs
20

Um livro que contém as metas de implementação do Programa Sociedade da Informação e que constitui uma
súmula de possíveis aplicações de tecnologias da informação. O documento que deu origem a esse livro foi
elaborado pelo Grupo de Implantação do Programa, composto por representantes do Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), da iniciativa privada e do setor acadêmico, sob a coordenação de Tadao Takahashi. O livro
contempla um conjunto de ações para impulsionar a Sociedade da Informação no Brasil em diversos aspectos:
ampliação do acesso, meios de conectividade, formação de recursos humanos, incentivo à pesquisa e
desenvolvimento, comércio eletrônico, desenvolvimento de novas aplicações. Um desafio, segundo o autor, para
o Governo e para a sociedade (TAKAHASHI, 2000).
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(computadores, jogos, filmes etc.) exibem a característica única de serem, ao mesmo tempo,
úteis e divertidas, podendo, assim, atuar em várias frentes: na inclusão digital, social e
econômica e no reencantamento da educação.
Entretanto, Renato destacou sua preocupação com o uso indiscriminado da internet na
educação: “a internet tem seu lado bom e ruim, é uma ótima ferramenta de pesquisa, mas que
não é benéfica se for utilizada para copiar, colar”. Nessa mesma direção, Helena apontou: “as
tecnologias são importantes, elas ajudam, mas tem um outro lado, elas ajudam até demais”,
indicando o sentido do uso da internet para driblar o processo educacional.
Mediante essa concepção, Moran (2014, p. 1) alerta:
A internet pode ajudar o professor a preparar melhor a sua aula, a ampliar as
formas de lecionar, a modificar o processo de avaliação e de comunicação
com o aluno e com os colegas. Isso desde que não seja como mero recurso
“pescópia”, [...] o professor precisa aprender a pesquisar antes de ensinar o
seu aluno.

Lembramos que a prática de copiar e colar não tem sua origem com as TICs. Esta em
muito se assemelha com a prática da consulta e cópia de fragmentos de livros. É certo que
existem diferenças, no entanto elas se situam muito mais “na forma e na dinâmica, do que no
conteúdo e na aprendizagem”, como bem situa Abranches (2008, p. 10). Outro exemplo disso
se dá quando buscamos o significado das palavras desconhecidas no Google. Estamos
simplesmente fazendo de outra maneira, mais rápida, aquilo que fazíamos nos dicionários
impressos. Assim, podemos afirmar que isso não é uma nova prática, e sim uma nova
roupagem para uma prática antiga.
Nesse contexto, compreendemos que o problema dos trabalhos Ctrl C e Ctrl V,
atualmente referenciados, não está no emprego da tecnologia em si, mas na mediação do
processo educacional pelo professor. Como afirma Abranches (2008, p. 10):
[…] está em receber um trabalho deste tipo como resultado de uma proposta
pedagógica. Deste modo, ao receber tal trabalho o professor deve se
perguntar sobre o que foi proposto ao aluno e o modo como isto foi feito.
Sem dúvida, os motivos estarão relacionados a esta proposta […]. Se o aluno
não foi convocado para ser autor colaborador da atividade, ele não irá
estabelecer nenhuma relação de identificação, pois não precisa se
comprometer em produzir algo que seja dele, ou a partir dele.

Entendemos que cabe ao professor provocar o aluno a dizer a sua palavra, trocar suas
experiências, relatar o que descobriu e se revelar como autor. Essa é uma das formas de
proporcionar a reflexão dele mesmo e dos demais. Portanto, é possível perceber que as
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tecnologias não são maléficas ou benéficas, tendo em vista que é a forma de utilizá-las que se
situa entre uma ou outra perspectiva, ou seja, depende do uso que lhe é atribuído.

7.2 Ação docente com o uso das TICs na escola: a caminho de uma mudança
paradigmática

No que se refere ao sentido atribuído à mudança na ação docente do formando, com
relação ao uso das TICs na sala de aula em virtude da formação na EaD, é importante nos
atentarmos para esse fazer na escola, pois vale lembrar que a contribuição das TICs para a
educação não está simplesmente em mudar a aparência daquilo que já se faz, mas sim
melhorar a qualidade da educação, conforme destaca Cysneiros (1999, p. 15-16):
O fato de se treinar professores em cursos intensivos e de se colocar
equipamentos nas escolas não significa que as novas tecnologias serão
usadas para melhoria da qualidade do ensino. Em escolas informatizadas,
tanto públicas como particulares, tenho observado formas de uso que chamo
de inovaçaõ conservadora, quando uma ferramenta cara é utilizada para
realizar tarefas que poderiam ser feitas, de modo satisfatório, por
equipamentos mais simples (atualmente, usos do computador para tarefas
que poderiam ser feitas por gravadores, retroprojetores, copiadoras, livros,
até mesmo lápis e papel). São aplicações da tecnologia que não exploram os
recursos únicos da ferramenta e não mexem qualitativamente com a rotina da
escola, do professor ou do aluno, aparentando mudanças substantivas,
quando na realidade apenas mudam-se aparências.

Em consonância com o pensamento do autor, consideramos que, ao fazerem uso das
TICs na escola, professores e alunos devem utilizar o potencial dessas tecnologias para
desenvolver ações que conduzam à participação ativa dos discentes no processo educacional,
ao aprimoramento da criatividade, do raciociń io, do ponto de vista, do desenvolvimento dos
discentes e também dos docentes. Ou seja, não é simplesmente transpor a apresentação de
slides do retroprojetor para um computador conectado a um data show, por exemplo.
Mais uma vez reforçamos que é preciso atentar para o fato de que a inovação não está
nas TICs, mas na abordagem pedagógica em que este uso encontra-se ancorado, pois “[...] o
simples uso das tecnologias educacionais não implica a eficiência do processo ensinoaprendizagem nem uma ‘inovação’ ou ‘renovação’, sem instigar a inteligência de quem
aprende” (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2008, p. 40). A esse respeito, Moran (1997, p. 1) nos
apresenta como o professor pode agir:
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O professor pode iniciar um assunto em sala de aula sensibilizando, criando
impacto, chamando a atençaõ para novos dados, novos desafios. Depois,
convida os alunos a fazerem suas próprias pesquisas – individualmente e em
grupo – e que procurem chegar a suas próprias sínteses. Enquanto os alunos
fazem pesquisa, o professor pode ser localizado eletronicamente, para
consultas, dúvidas. O professor se transforma num assessor próximo do
aluno, mesmo quando naõ está fisicamente presente. Naõ interessa se o
professor está na escola, em casa, ou viajando. O importante é que ele pode
conectar-se com os outros e pode ser localizado, se quiser, em qualquer lugar
e em qualquer momento. A aula se converte num espaço real de interaçaõ , de
troca de resultados, de comparação de fontes, de enriquecimento de
perspectivas, de discussão das contradições, de adaptação dos dados à
realidade dos alunos. O professor naõ é o “informador”, mas o coordenador
do processo de ensino-aprendizagem. Estimula, acompanha a pesquisa,
debate os resultados.

Entretanto, esse autor pontua que somente orienta aquele que conhece, que possui uma
boa base teórica e que sabe comunicar-se. Desse modo, associamos que o preparo desses
professores é oriundo de sua formação.
Em sintonia com o relato de Moran apresentado anteriormente, encontramos a fala de
Kátia sobre a sua ação na escola, como uma docente orientadora, coordenadora do processo
de ensino-aprendizagem, que se fundamenta na utilização das TICs como recurso mediador e
na participação ativa do aluno: “[...] minhas aulas ficaram mais atrativas com o uso das
tecnologias e isso contribuiu muito com os meus alunos na questão da busca, da pesquisa, da
construção do conhecimento”.
Consideramos importante trazer, sumariamente, partes do relato da ação docente de
Kátia, o qual tomamos como representativo do discurso de Fátima, haja vista que ambas são
docentes no ensino fundamental em escola municipal e expressam similaridades no fazer: “eu
começo a abordar o assunto da disciplina na sala de aula [...] e depois encaminho os alunos
para complementar o assunto com uma pesquisa”. Ainda detalhou: “[...] eu conduzo os alunos
em grupos na pesquisa na internet, eles buscam, leem e produzem um relatório com suas
próprias palavras baseado na pesquisa. Eles fazem um relatório manuscrito, tudo dentro do
contexto do conteúdo curricular, e depois expõem em forma de seminário”. Ao ser
questionada a respeito dos efeitos dessa ação para o aluno, a formanda respondeu: “os alunos
gostam muito, está ajudando muito no aprendizado deles, [...] muitas vezes eu deixo de
explorar alguma coisa e eles descobrem por meio da pesquisa”.
No caso exposto por Kátia, percebemos que sua ação docente se encaminha na
perspectiva de desenvolver em seus alunos uma compreensão de que existe um universo além
do livro e da palavra do professor. Assim, o docente, ao assumir essa postura inovadora de
orientação aos discentes na utilização da internet, para exercer a pesquisa do novo, de
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explicações, a exercitar a curiosidade, a sentir a alegria da descoberta, adota o papel de
mediador da busca e da construção dos conhecimentos por parte dos discentes, que, em
função da sua baixa faixa etária, precisam de parâmetros e de critérios para lidar com um
mundo repleto de estímulos de toda ordem (TARCIA; CABRAL, 2012).
Entendemos que não é o uso da rede hipertextual que determina a relevância da ação,
embora também faça parte, pois do ponto de vista cognitivo, o hipertexto é uma “[…]
metáfora de novas atitudes aprendentes, que buscam criativamente novas maneiras de
conhecer”, e, sobretudo, “um desafio epistemológico”, em que “o processo do conhecimento
se transforma intrinsecamente em uma versatilidade de iniciativas, escolhas, opções seletivas
e constatações de caminhos equivocados ou propícios” (ASSMANN, 2000, p. 11). A
relevância está na atitude do docente em face dessas interfaces, a qual se insere como uma
maior participação do discente no processo de aprendizagem. Ou seja, o docente é o
responsável por esse movimento na escola, uma vez que a abordagem pedagógica adotada não
está na tecnologia empregada, mas no uso que lhe é atribuído pelo docente. No entanto, nada
disso seria possível sem o conhecimento tecnopedagógico do docente, nesse caso, reflexo de
um novo habitus (BOURDIEU, 1983), de uma nova cultura experimentada e posta em prática
na EaD.
Esse relato de Kátia também nos fez recordar da ação dos docentes da EaD, ao
disponibilizarem diversas fontes e links de acesso a hipertextos como forma de complementar
e auxiliar o entendimento dos conteúdos curriculares. Essa ação, segundo Silva M. (2010),
reflete no incentivo a processos de autonomia de busca, os quais têm como gênese os
momentos de ausência de fundamentos, de presença de dúvidas, de inquietudes, operando na
recursividade da reflexão e na procura de novas e múltiplas referências. Remete-nos também
às próprias palavras de Kátia, quando expressou que teve maior aprendizado na EaD, na
medida em que precisou buscar e pesquisar mais, do que na educação presencial, na qual
recebeu tudo pronto, conforme apresentamos no capítulo anterior.
Verificamos que a ação docente do formando da EaD na escola está relacionada à
associação da sua ação na educação presencial a aspectos do fazer da EaD que emergiram dos
discursos da referida formanda como bastante relevante para o seu processo de aprendizagem
na EaD. Com isso, podemos também compreender que os sentidos se encaminham para a
ação docente e presencial na escola ser aperfeiçoada, melhorada, com práticas que fazem uso
do virtual, de forma alternada e complementar. Ou seja, são aspectos vivenciados no fazer da
EaD, da cultura do virtual no processo de aprendizagem, sendo utilizados dentro da educação
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presencial, considerando o nível escolar em que se aplica, conforme também podemos
constatar nas ações de Helena e Marcos, apresentadas a seguir.
Helena é docente de nível superior em um Campus da UESPI, no curso de Psicologia.
Ao expressar-se sobre sua ação docente, fez a seguinte relação: “na EaD eu aprendi a manejar
melhor o computador e aproveitar o seu potencial no sentido educacional, de pesquisa, [...] a
utilizar a internet, a plataforma, interagir com os colegas, com os professores”; em função
disso: “[...] na sala de aula, na prática, o incremento foi o manejo com as tecnologias”.
Ela acrescentou: “mudou a minha visão de mundo, não só a maneira como eu vejo as
tecnologias, mas também o aluno, a aprendizagem dele, a disponibilidade que ele tem de
tempo, de espaço, de material”. Apresentou que o processo da EaD fez com que ela
visualizasse o discente no seu contexto e, consequentemente, ela passou a utilizar as
tecnologias para auxiliar “[...] na comunicação, na troca de informações e de arquivos”,
exaltou a formanda ao comparar com o uso mais modesto das tecnologias na sua ação docente
antes da EaD na sua formação: “[...] organizava aulas no powerpoint [...]”.
Marcos, que é docente no nível superior, assim como Helena, e no nível técnico,
expressou-se de forma semelhante à de Helena: “[...] eu fiquei mais habilidoso. Antes era
como a música de Zeca Pagodinho ‘eu nunca vi, nem comi, eu só ouço falar’. Eu nunca havia
participado de uma webconferência, nem sabia o que eram fóruns, somente trocava e-mails.
Na EaD eu tive essa oportunidade”.
Para o formando, a vivência na EaD foi fundamental para a sua formação docente,
pois, de acordo com ele, “[...] vi essa possibilidade de ampliar o estudo e a aprendizagem”,
conforme exemplificou: “Eu baixo muitos vídeos de professores para apresentar pros alunos.
Na graduação eu crio fórum em determinadas redes sociais e a gente começa a discutir [...],
troco e-mail, material [...], eu procuro apresentar outros materiais, além dos livros”. Isso, sob
seu ponto de vista, é expressivo, uma vez que, em caso contrário, ele estaria “limitado aos
livros, à biblioteca”.
Ao analisarmos esses discursos de Helena e Marcos, percebemos, mais uma vez, que
as falas se referem a mudanças. Fica evidente que a mudança se dá porque, ao vivenciarem a
formação na EaD, os formandos tornaram-se confortáveis com o uso da tecnologia e com a
conectividade que ela oferece e, desse modo, têm mais facilidade para integrá-la na sua
prática. Ou seja, a mudança se dá em virtude do desenvolvimento de um novo habitus, de uma
nova cultura. Em outra dimensão, concebemos a mudança paradigmática no uso da tecnologia
na ação desse docente a partir do momento em que Helena diz que até então utilizava o data
show para apresentar slides, daí percebemos o uso da tecnologia no sentido instrucionista.
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Com a EaD, passou a compreender a potencialidade do digital, do virtual, da internet e de
suas interfaces como fonte de pesquisa e de comunicação, o que também foi identificado nos
discursos de Marcos, quando expôs a perspectiva de um uso mais comunicacional a distância:
“Na graduação eu crio fórum em determinadas redes sociais e a gente começa a discutir [...]”.
Marcos também nos apresentou indícios de que essa mudança na sua ação possui
implicações paradigmáticas, pois compreendemos que, ao dividir espaços com inúmeras
fontes e maneiras de veiculação de saberes, ele está assumindo uma postura diferente do
docente que tradicionalmente é o detentor do conhecimento e responsável pela sua
transmissão, mostrando-se assim como um orientador de novos percursos em busca do saber.
Além disso, ao emergir o aspecto mais comunicacional a distância, compreendemos que o
formando está integrando à sua ação docente presencial aspectos da EaD que ele vê como
possíveis e favoráveis ao processo educacional de seus alunos. Assim sendo, é mais um
formando que nos afirma a compreensão de Tardif (2002), o qual explica que o docente
transpõe para a sua prática suas habilidades e competências e, consequentemente, aquilo que
ele acredita.
Além disso, mediante esses relatos de mudanças expressados por Kátia, Helena e
Marcos, é importante analisarmos que a ação docente de Kátia, na escola, situa-se na
perspectiva de uma iniciação dos discentes nessa nova cultura da pesquisa no virtual, o que
para nós vai ao encontro do perfil de seus alunos, do nível escolar em que atuam, uma vez que
são do ensino fundamental e, em virtude de sua faixa etária, é imprescindível que o docente
oriente de maneira mais detalhada como navegar na internet e quais sites são confiáveis, a fim
de que saibam selecionar melhor e de maneira mais crítica os conteúdos disponíveis, inclusive
para ter condições reais de ler e entender o conteúdo desses sites e se apropriar dessa cultura
de modo criativo e ético. Por sua vez, diferentemente da ação de Marcos e Helena, que
atuaram com discentes do nível superior, subtende-se que o conhecimento básico adquirido
até o momento pode permitir uma autonomia maior dos discentes e, por isso, trazem a
perspectiva da pesquisa e do mais comunicacional a distância. Isso nos faz compreender que
ao planejar a associação da EaD com a educação presencial é preciso atentarmos para o perfil,
para a maturidade digital e intelectual da turma de discentes.
Porém, como a ação do docente na escola encontra-se dentro de uma rede de
interdependências, vêm à tona as dificuldades sentidas por dois formandos para realizar essa
associação entre o presencial e os aspectos vivenciados na EaD, caracterizando a sua ação
docente na escola de acordo com o que chamamos de ação docente limitada, em virtude dos
potenciais de bloqueio vividos na escola.
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7.3 Ação docente limitada
Ao expressar-se sobre sua ação docente na escola, Carla trouxe o incentivo ao
desenvolvimento de novas posturas desenvolvidas pelos discentes da EaD e fundamentais
nesse processo formativo: “a EaD me ajudou como docente no meu planejamento de estar
orientando os alunos de que eles têm que ter mais compromisso, responsabilidade, cumprir
prazos e utilizar as tecnologias”, reforçando, assim, a perspectiva de que o diferente, o novo
vivenciado na EaD, as novas posturas, atitudes e habilidades, percebidos como significativos
ao processo educacional, fazem com que os formandos os levem ao seu campo de atuação
profissional.
Carla também se referiu ao uso das TICs na escola, assim como Marcos, Helena, Kátia
e Fátima. Porém, deu continuidade à sua fala nos apresentando a tensão existente na relação
entre as habilidades tecnopedagógicas adquiridas na formação na EaD e sua expectativa de
utilizá-las a favor do processo de ensino-aprendizagem na escola: “Minha formação me
ajudou muito a superar barreiras com as tecnologias computacionais, [...] e eu não pude
colocar isso em prática [...] devido à realidade da escola e dos alunos, [...]”. Ela, que é docente
em duas escolas públicas estaduais de nível médio, complementou: “[...] espero em um futuro
próximo estar utilizando essas tecnologias com os alunos, mais a distância”, apresentando a
perspectiva de que a mudança na sua ação docente estaria relacionada a práticas da EaD na
sua ação docente presencial.
Na busca dos indicativos que, segundo Carla, limitavam a sua ação docente, a
formanda da EaD afirmou que as duas escolas em que era docente dispunham de laboratórios
de informática instalados, mas que estes se encontravam fechados pela direção. A esse
respeito, ela disse com pesar: “infelizmente nunca tive a oportunidade de trabalhar numa
escola na qual o laboratório de informática estivesse funcionando para estar manuseando com
eles, [...] e todos os alunos deveriam ter essa oportunidade”.
Diante desse cenário, lembramos que as ações de um docente dependem da
configuração em que elas estão imersas. Nesse caso, conforme a formanda, a mudança na sua
ação docente, que seria a associação de um aspecto do fazer da EaD à sua ação presencial, é
limitada pela gestão do sistema. Carla não é a única interlocutora que se refere à sua ação
docente nas escolas como limitada pelos contextos vividos, no que diz respeito ao uso das
TICs. Renato trabalha em três escolas: duas escolas municipais de ensino fundamental da
zona rural de Floriano, a qual, de acordo com ele, “não tem biblioteca, só tem um aparelho de
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DVD e uma TV, e um data show na segunda escola, que é agendado entre todos os
professores que desejam usar”; e uma escola estadual, que oferta o ensino médio e é
localizada em uma cidade próxima à sua cidade sede, a 90 km de Floriano-PI. Segundo ele,
esta “dispõe de laboratório de informática, mas a diretora impede o seu uso porque não tem
mais o estagiário responsável pelos equipamentos”.
Renato relembrou o período em que podia utilizar o laboratório na escola estadual para
aprofundar os assuntos que eram disponibilizados nos livros: “[...] eu orientava os alunos,
indicando sites para eles pesquisarem um tema, para aprofundar um conteúdo. Dividia a turma
em grupos, cada um com um tema diferente. Eles abriam os sites, faziam as leituras e
anotações, discutiam entre si e depois havia uma socialização em forma de seminário”. Ao ser
questionado sobre os efeitos dessa ação, ele expressou: “[...] eu percebia a alegria deles em ir
para o laboratório, em pesquisar e ter o contato com a tecnologia em si”. Com isso, emerge,
mais uma vez, o caráter motivacional.
O formando também recordou que, nesse mesmo período, “apenas uns 30% dos
professores utilizavam o laboratório [...]”, dado pressuposto, e justificou: “[...] não era por
uma questão de não querer inovar, mas por não dominar as tecnologias”, deixando emergir a
sua diferença em relação aos colegas, propiciada pela EaD. Pensamos que muitos docentes
não utilizam a tecnologia na escola pelos receios, pelas ideias preconcebidas, e não
simplesmente por falta de habilidades. Quanto a isso, não é qualquer capacitação de uso das
TICs que muda esse quadro, conforme também afirma Assmann (2000, p. 8):
A resistência de muitos(as) professores(as) a usar soltamente as novas
tecnologias na pesquisa pessoal e na sala de aula tem muito a ver com a
insegurança derivada do falso receio de estar sendo superado/a, no plano
cognitivo, pelos recursos instrumentais da informática. Neste sentido, o mero
treinamento para o manejo de aparelhos, por mais importante que seja, não
resolve o problema. Por isso, é sumamente importante mostrar que a função
do/a professor/a competente não só não está ameaçada, mas aumenta em
importância. Seu novo papel já não será o da transmissão de saberes
supostamente prontos, mas o de mentores e instigadores ativos de uma nova
dinâmica de pesquisa-aprendizagem.

Lembramos que, no caso dos formandos da EaD, os sentidos apresentados no capítulo
anterior refletem que mesmo em um processo fortemente mediado pelas TICs, o docente
continua com o importante papel no processo interativo e formativo, pois, como bem se
expressa Assmann (2000, p. 8): “O passo da informação ao conhecimento é um processo
relacional humano, e não mera operação tecnológica”. Desse modo, após o curso na EaD, os
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formandos aprendem a usar TICs no seu processo formativo, superam qualquer receio contra
o uso dessas tecnologias na educação e, por isso, compreendem a importância desse uso na
sua ação docente. Assim, entendemos que pensar na introdução das TICs na educação é
pensar em uma nova cultura, que está ligada não somente ao desenvolvimento de novas
habilidades, mas também à apreensão de novas valorações.
Ao ser questionado acerca de sua ação docente na escola, Renato refletiu que utilizar
as tecnologias na escola é uma necessidade e, por essa razão, expressou-se com pesar: “eu uso
na medida do possível. Oriento os alunos a pesquisarem fora da escola [...]”, ao passo que o
contexto vivido incide sobre a sua ação e nele se situa a gestão das TICs na escola.
Dessa forma, emerge dos discursos desses dois formandos a percepção de que a gestão
das TICs na escola muitas vezes atua como elemento dificultador, ou seja, é um potencial de
bloqueio. Esta, por sua vez, pode ser considerada como reflexo de uma gestão maior, da
política de inserção das tecnologias na escola, que não prevê ou atende a todas as demandas.
Nesse sentido, deparamo-nos com a dicotomia entre a gestão da escola e a gestão do
conhecimento.
É possível perceber que a possibilidade de uso das TICs nas escolas é, de certa
maneira, influenciada por dispositivos institucionais, seja pelos recursos tecnológicos, seja
pelos recursos humanos capacitados e sensibilizados para o uso das TICs na escola. Isso, mais
uma vez, conduz-nos a configurar a gestão no seu aspecto organizacional e administrativo
como um potencial de bloqueio, caso de Carla e de Renato. Assim, é importante notarmos
que, por um lado, há contextos escolares em que os dispositivos institucionais limitam e
determinam a ação do docente na escola, e, em outros, podem agir como facilitadores e
incentivadores, como foi o caso de Kátia, cuja ação docente foi retratada anteriormente e o
seu contexto veremos a seguir.

A Gestão: potencializadora de bloqueio ou de mudança

A escola em que Kátia atua possui uma estrutura tecnológica adquirida por meio do
PROINFO e outra através do projeto UCA. Esse último é o mais recente programa lançado
pelo governo federal e a escola foi contemplada porque houve interesse por parte da direção;
seu representante legal submeteu e teve o projeto aprovado. A esse respeito, ela pontuou: “a
direção fez o projeto e incentiva todos os professores a utilizarem as tecnologias disponíveis”,
o que nos possibilita afirmar que o envolvimento da direção junto ao projeto atua como um
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potencial de mudança para que as ações aconteçam.
Além disso, consideramos relevante analisar que, no contexto de Karla, há dois
programas federais em andamento para a inserção das TICs nas escolas, o PROINFO e o
UCA. O PROINFO foi lançado em 1997 e, após uma década e meia, é possível perceber que
ainda não conseguiu atender às diversas demandas dos particulares contextos presentes nas
escolas, como recursos e mão de obra qualificada para a manutenção dos equipamentos,
docentes e gestores capacitados, motivados e envolvidos nas ações de utilização das TICs na
escola. Mais uma vez nos reportamos ao problema estrutural das políticas educacionais
configurando-se assim um potencializador, seja de bloqueios, no caso de Renato e Carla, seja
de mudança, no caso de Kátia.
Por outro lado, embora o PROINFO ainda não tenha conseguido atingir a
consolidação necessária, já foi lançado outro programa nos mesmos moldes, o Programa Um
Computador por Aluno (PROUCA) ou, simplesmente, UCA.
Esse programa foi criado pelo governo federal em 10 de junho de 2010, com a
finalidade de promover a inclusão digital. A partir desse projeto, foram fornecidos 150.000
laptops educacionais a aproximadamente 300 escolas públicas selecionadas nos estados e
municípios. Cada escola recebe laptops para alunos e professores, infraestrutura para acesso à
internet, capacitação de gestores e professores no uso da tecnologia (MEC, 2014).
Diante disso, indagamos: não seria mais viável economicamente estruturar melhor o
PROINFO? Fazer um diagnóstico da realidade para planejar esse atendimento? E quando os
uquinhas21 precisarem de manutenção, será lançado um novo programa para adquirir um
tablet por aluno? Qual é o real objetivo? É simplesmente colocar tecnologias nas escolas ou
promover a inclusão a partir de práticas pedagógicas que auxiliem docentes e discentes no
processo educacional?
É perceptível que, por um lado, as políticas públicas de implantação das TICs nas
escolas destinam muitos recursos para a aquisição e distribuição de equipamentos nas escolas,
por outro lado, não conseguem atender àqueles que deveriam ser os motores das decisões no
âmbito da educação: os interesses e as necessidades dos alunos e de toda a sociedade
(TORRES SANTOMÉ, 2013). Essa é uma problemática que merece ser revisitada, pois as
políticas educacionais muitas vezes assumem um cunho mais mercadológico do que
pedagógico, embora seja esse último o foco ou, apenas, o que está presente nos discursos.

21

Modo como os laptops do projeto UCA são carinhosamente chamados pelos docentes e discentes na escola.
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Assim, pensamos na necessidade de os representantes, chamados gestores da
educação, atentarem para toda a complexidade que é a utilização das TICs na escola, tendo
em vista os problemas de infraestrutura e o fato de as políticas educacionais voltadas para o
uso das TICs na educação tomarem como parâmetro uma realidade que não consegue
representar o todo, assim como acontece com a política da EaD tratada anteriormente. Temos
no país uma diversidade de contextos e, nesse caso, entendemos que não podemos pensar em
como introduzir as TICs nas escolas sem pensar nas particularidades dos diferentes contextos
escolares de cada região. Acreditamos que se os segmentos escolares (docentes, gestores)
participassem de forma significativa e comprometida na definição de tais políticas,
imprimindo suas diferentes realidades, necessidades, angústias, desejos e opções, muitas das
limitações poderiam ser minimizadas.
Em suma, é importante ressaltar que a utilização pedagógica das TICs na escola não
está ligada somente à questão de uma nova cultura, mas também é preciso pensar em toda
uma complexidade de infraestrutura que permite o uso dessas tecnologias nas escolas. Por sua
vez, também se faz relevante exaltar a motivação dos formandos da EaD para utilizar as TICs
na sua ação docente como reflexo dessa nova cultura da EaD, a qual se apresenta limitada por
dispositivos institucionais. Isso nos possibilita refletir que, embora grande parte das pesquisas
que tratam do uso das TICs na educação associe a ausência dessas práticas à falta de formação
dos docentes, nossa pesquisa nos conduz a refletir que o problema está dentro de uma
configuração bem mais ampla.

7.4 Ação docente na sala infolimitada

Mesmo diante das limitações impostas pelo sistema, Renato apontou que a mudança
na sua ação docente na escola foi possível: “[...] eu passei a orientar os alunos para fazerem
pesquisas na internet fora da escola. Eu indico alguns sites e [...] eles pesquisam em lan house
ou em casa [...] e nós discutimos na sala de aula”. Nesse sentido, o formando exprimiu a
potencialidade da internet como fonte de pesquisa, mas também mostrou que é possível
estabelecer uma mudança na relação entre emissão e recepção dentro de uma sala de aula
“infopobre” (SILVA M., 2003), ou infolimitada, como preferimos denominar, ou seja, sem
tecnologia digital.
Esse fato nos remete à compreensão de que uma contribuição da formação da EaD
para a ação do docente na escola não se situa no uso da tecnologia em si, mas na sua
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potencialidade de propiciar uma mudança paradigmática, o que depende da postura do
docente. Concebemos que essa mudança não se limita à sala de aula “inforrica” (SILVA M.,
2003) (equipada com computadores ligados à internet), ou site de educação a distância, mas
também à sala de aula infolimitada. Cabe ao docente desenvolver um processo mais dinâmico,
interativo, participativo e crítico voltado para os discentes, em todos os espaços de ensinoaprendizagem, na EaD e na EP, com ou sem o uso das TICs.
Esse aspecto emergiu no discurso de Helena, ao expressar que a escola deve atentar
para a dinâmica das mudanças na sociedade, nas formas de comunicação dos indivíduos, suas
expectativas e necessidades. Nessa direção, a formanda apresentou a perspectiva educacional
em que a educação como um todo, presencial ou a distância, precisa estar amparada: “[...] o
ensinar e o aprender no presencial ou a distância têm que ser um processo de troca contínua,
não pode ser unilateral, tem que ser multilateral, dinâmico, porque o ser humano não é mais o
mesmo, está em constante mudança”. Acrescentou: “o ensinar e o aprender têm que ser um
processo de olhar para quem está aprendendo, de saber quais são os interesses desse aprendiz,
o que pode ser trabalhado, o como, e o que pode ficar naquele processo”. Isso nos remete à
ideia de Moraes (1996), ao lembrar que é mais importante o como do que o que e o quanto
você sabe dentro desse processo de aprender a aprender.
Helena trouxe a concepção de que em qualquer relação educativa é preciso superar a
perspectiva das metodologias tradicionais em prol de uma abordagem mais dinâmica, voltada
ao discente, aos seus diversos contextos, às suas alterações de interesses. Conforme a
formanda se expressou, parafraseando o filósofo Heráclito: “não se entra duas vezes no
mesmo rio, o rio não é mais o mesmo, a pessoa não é a mesma”, daí a necessidade de
adaptação do processo de aprendizagem face às mudanças.
Helena nos apresentou uma postura reflexiva que consideramos ser importante para
que possamos pensar em estratégias para reencantar a educação, ou seja, perceber que cada
discente possui uma forma diferente de aprender, de representar o conhecimento e de utilizálo, que são resultados de sua história de vida e de seus valores culturais, e que tudo isso
influencia na aprendizagem. Nesse sentido, Moraes (2007) e Assmann (2011) reforçam a
compreensão de que não cabe mais à escola não se atentar para esse contexto. Assim, não é
somente atuar no aspecto instrucional, mas se faz necessário olhar o “para quem”
(ASSMANN, 2011, p. 34), procurando encantar, seduzir, com experiências personalizadas de
aprendizagem.
No entanto, Helena compreendeu que essa mudança depende da vontade, da postura e
da criatividade do docente, exemplificando com o relato de sua postura e de uma aula que
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desenvolveu durante o período do estágio, quando encontrou uma turma de alunos no ensino
médio que, segundo ela, eram “barulhentos e desinteressados” e um docente cujos recursos
didáticos estavam amparados em uma abordagem mais instrucional. Diante da situação
encontrada, Helena replanejou uma das aulas de uma forma mais lúdica, por meio da
realização de pinturas que abordavam o tema da aula e, a partir daí, buscou dar
prosseguimento à discussão teórica acerca do assunto. A formanda lembrou ainda que,
embora o docente regente percebesse mudanças no comportamento dos alunos, os quais
passaram a demonstrar interesse e a participar ativamente do processo, ele refletiu que não
planejaria uma aula como aquela porque daria muito trabalho, além de ter um custo financeiro
para ele. A formanda dialogou que não era uma questão de trabalho ou de custo (o custo foi
baixo), mas de vontade, pois o que realmente precisava era de motivação e criatividade. A
esse respeito, consideramos que o que falta em muitas ações nas escolas para uma mudança
nas relações educativas diz respeito à vontade e criatividade por parte dos docentes.
Helena deu continuidade ao seu entendimento, expressando que uma ação docente
nesse sentido mais dinâmico e participativo por parte dos alunos não depende da presença ou
do uso das tecnologias, uma vez que, de acordo com ela: “Hoje se encontram muitas escolas
com muita tecnologia, mas que são supertradicionais”. O que Helena pontuou vai ao encontro
da nossa compreensão de que depende muito mais da postura do docente do que da
tecnologia, embora seja perceptível a potencialidade das TICs para auxiliar docentes e
discentes nesse processo. Assim, compreende-se a importância do caráter motivacional e
inclusivo do uso das TICs no processo educacional, conforme permeou os sentidos
expressados pelos formandos ao longo deste capítulo.
Renato, por sua vez, também reforçou a importância da postura do docente, da sua
motivação, pois, ao pensar em estratégias para melhorar a qualidade da educação, expressou:
“trazer as tecnologias para dentro da sala de aula é um passo, mas não é tudo. [...] é preciso
que o docente também esteja preparado e motivado” para tanto, o que, segundo o formando,
não é fácil diante de todos os elementos que convergem para a negação desses dois aspectos.
O aspecto motivacional do docente e do discente é um ponto abordado por Renato ao
mostrar que ele está imerso em uma rede de interdependências: “hoje, os alunos não estão tão
motivados a aprender, e isso é associado a diversos fatores [...] os governos têm um déficit
com a educação que é histórico, [...] é preciso ter investimento em infraestrutura, material
didático e nos profissionais da educação”. Acrescentou: “Hoje, para o professor ter um padrão
de vida digno, tem que trabalhar nos três turnos, [...] em escolas diferentes, [...], e assim, não
dá para planejar, para fazer um bom trabalho e isso reflete nos alunos”.
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Renato nos fez compreender que o aspecto motivacional do discente e do docente é
um processo dilemático que tem sua origem além dos muros da escola, como, por exemplo:
na falta de investimentos em infraestrutura, na desvalorização do trabalho docente. Dessa
forma, remete-nos ao caráter contraditório das políticas públicas educacionais que, por um
lado, percebe a educação básica como solução dos problemas sociais e econômicos do país,
mas, por outro, não disponibiliza a estrutura necessária para que o trabalho do docente se
efetive com mais qualidade. Nessa conjuntura, é necessário desenvolver estratégias para
reencantar a sala de aula na perspectiva dos alunos, mas também pensar e prover uma escola
que reencante os docentes, ou seja, a escola deve ser um lugar prazeroso para todos
(ASSMANN, 2007).
Contudo, Assmann (2007) confirma que as circunstâncias são adversas, o panorama
educacional brasileiro é desolador, especialmente na escola pública e, por isso, são
necessárias muitas frentes de lutas pela melhoria da educação, uma delas é pela valorização e
ressignificação salarial e profissional do docente. O autor pontua que, embora essa luta seja
importante, não se pode esquecer de ancorá-la também no reencantamento do cerne
pedagógico da experiência educacional, já que esse esquecimento, segundo autor, reflete em
perda de pontos em lutas reivindicatórias. A esse respeito, pontua:
[...] [está na hora de se fazer,] sem ingenuidades políticas, um esforço para
reencantar deveras a educação, porque nisso está em jogo a autovalorização
pessoal do professorado, a autoestima de cada pessoa envolvida, além do
fato de que, sem encarar de frente o cerne pedagógico da qualidade de
ensino, podemos estar sendo coniventes no crime do apartheid neural [...]
(ASSMANN, 2007, p. 23).

Assim sendo, podemos reafirmar que, para reencantar a educação básica, é preciso
muito mais que a introdução das TICs na escola, pois, como afirmam Brito e Purificação
(2008), as TICs não possibilitarão milagres; faz-se urgente que docentes e a escola, como um
todo, estejam preparados e motivados, conforme preconiza Moraes (1996), em premissas
construtivistas, interacionistas, socioculturais e transcendentes.
Na tentativa de sumarizar a discussão proposta neste capítulo, que buscou
compreender os sentidos atribuídos pelos formandos da EaD à sua ação docente na escola,
partimos do pressuposto de que os sentidos estão ligados a mudanças na sua ação,
relacionadas ao fazer da EaD na sua formação. Nesse ínterim, compreendemos que os
sentidos convergiram para a relação com o novo, com o diferente vivenciado na EaD, o que
para eles mostrou-se como significativo ao seu processo formativo e em sintonia com as
demandas da sociedade atual, ou seja, o uso das TICs no processo de aprendizagem.
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Diante disso, podemos concluir que a implicação da EaD na ação do docente situa-se
na implementação de uma nova cultura, ligada ao uso das TICs no processo educacional, de
forma a possibilitar estratégias positivas de reencantamento na educação tanto no aspecto
motivacional quanto inclusivo, a partir do momento em que o cerne pedagógico do uso dessas
TICs conduziu a uma experiência pedagógica mais prazerosa, com modificação na relação
emissão-recepção e no encaminhamento do exercício de uma participação mais ativa no
processo de aprendizagem.

Síntese integradora do capítulo 7
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Figura 8 – Mapa conceitual da síntese dos sentidos atribuídos à implicação da EaD na ação
docente do formando dessa modalidade

23

Fonte: Elaborado pela autora
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao mobilizarmos nossos esforços neste trabalho de tese, procuramos dialogar com o
leitor por meio de questões que nos auxiliaram a sistematizar em forma de capítulos as
respostas que obtivemos sobre a questão central desta pesquisa, qual seja: que sentidos são
atribuídos ao fazer da EaD em sua implicação na ação docente presencial do formando dessa
modalidade? Emergente do nosso percurso de formação profissional e de reflexão acadêmica
sobre as tecnologias e a EaD, essa inquietação nos perspectivou partir do pressuposto de que
os sentidos relacionam-se a um fazer da EaD que implica mudanças na ação do docente.
A metodologia da Entrevista Compreensiva nos amparou no fazer desta pesquisa, a
qual teve como alicerce a “escuta sensível” dos ditos orais, expressão dos discursos pessoais e
sociais, numa dinâmica interpretativa e relacional que envolveu as falas dos formandos,
conectadas com os autores e seus fundamentos teóricos e com a nossa percepção. Foi assim o
guia metodológico desse movimento de interpretação dos sentidos emanados pelos formandos
sobre si próprios e sobre suas relações com o outro – seus colegas, tutores, professores – e
com o mundo – IES, sistema UAB, escola pública. A abordagem multirreferencial, por sua
vez, autorizou o lançamento de olhares plurais sobre o nosso objeto, permitindo a sua
compreensão em uma maior complexidade. Tudo isso em prol de alcançar o objetivo de
compreender o fazer da EaD em sua implicação na ação docente presencial a partir dos
sentidos atribuídos pelos formandos da EaD que já cursaram uma graduação na modalidade
presencial e encontram-se no exercício da docência.
Nessa construção, percebemos que os sentidos atribuídos por meio dos discursos orais
dos formandos expressaram desejos, preconceitos, expectativas, valorações, tensões, medos,
limitações individuais e coletivas, forjadas no fazer da EaD na formação e na sua ação
docente na escola. Os discursos, enquanto produção cultural e social, foram mediadores entre
os formandos e a realidade social na qual a palavra produziu sentidos.
A partir dessa dinâmica metodológica e do nosso posicionamento de artesã intelectual,
o objeto desta pesquisa foi se compondo paulatinamente. Da análise interpretativa,
localizamos “formações ao ser docente”, da rede de interdependências que permeou o motivo
do ingresso na formação presencial e, a posteriori, a escolha da formação na EaD.
As reflexões, em seu conjunto, possibilitaram-nos a compreensão de que as redes de
interdependências em que cada indivíduo está envolvido contribuem significativamente nesse
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processo de escolhas formativas. O ingresso no curso presencial teve como cenário os
contextos históricos, econômicos e sociais, sendo a decisão motivada por um processo maior,
configurando-se mais na perspectiva do possível do que do desejo, haja vista a necessidade de
atender a exigência da LDB, a limitação da oferta local de cursos e vagas, as condições
socioeconômicas e cognitivas dos formandos. Isso significa dizer que, se a escolha de uma
formação é motivada inicialmente por desejos, esta se modifica, se transforma, fato que
confirma o redimensionamento constante das configurações.
Por outro lado, nossas reflexões se direcionam também à compreensão de que, ao
encontrarem-se formados e no exercício da profissão, a formação na EaD emerge nos sentidos
como uma oportunidade, seja para fazer o curso desejado, seja para aperfeiçoar a prática.
Além disso, a flexibilidade que caracteriza a EaD se apresenta como condição fundamental
para que os docentes, no exercício da profissão, possam satisfazer seu desejo por uma nova
formação. Ou seja, a escolha da formação na EaD se dá pelo desejo, aspirado pelo curso e
pela possibilidade de autorrealização, mas também pela forma que esse curso é ofertado, haja
vista as novas configurações em que estão imersos.
Seguindo esse pensamento, os sentidos reforçam o entendimento dessa flexibilidade
da modalidade de educação a distância como uma característica que permite o acesso
daqueles que, por diversos motivos, não se encontram em condições de estar diariamente em
uma sala de aula presencial. Além disso, avigoram a importância da oferta de cursos na
modalidade da educação a distância como maneira de ampliar a oferta de formação no que se
refere a quantidade de vagas, variedade de cursos e localidades atendidas, de maneira a
caminhar no sentido de democratizar o acesso, satisfazer os desejos e demandas por formação,
especialmente entre aqueles que não se encontram em condições de cursar na modalidade
presencial, o que permite uma maior democratização do acesso à educação.
No ato da escolha pelo ingresso na formação a distância, expectativas e preconceitos
sobre essa modalidade também fizeram parte dos sentidos e indicaram que a EaD traz consigo
percepções que foram se formando com a sua longa história na formação, as quais, hoje,
podem configurar-se, dependendo do contexto, entre mitos e verdades, mas que são
consideradas no momento da escolha, a saber: formação mais fácil, requer ainda mais
responsabilidade por parte do aluno, ocorrência de encontros presenciais e uso de tecnologias
para mediar o processo. Entre mitos e verdades, os sentidos tratam de desfazer a concepção de
maior facilidade da formação na EaD, quando dizem que é até mais difícil, por requerer mais
responsabilidade do discente. Essas concepções foram compreendidas como indícios de
diferenças entre os dois processos formativos.
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Foi com o olhar voltado para o formato da EaD a partir do sistema UAB que os
discentes nos possibilitaram entender as diferenças entre o fazer da EP e o da EaD em dois
grandes eixos: a EP é caracterizada pela presença física e diária, no mesmo espaço-tempo,
onde o docente direciona, frequentemente e in loco, o processo de ensino-aprendizagem; na
outra dimensão, a EaD é qualificada pela sua flexibilidade temporal-espacial e a necessidade
de menor dependência entre discente e docente, exigindo um maior autodirecionamento do
aluno no processo da EaD.
Com essa discussão como ponto de partida, os sentidos convergiram de maneira
central e paradoxal para a flexibilidade temporal-espacial, trazendo a perspectiva de que a
necessidade de menos tempo na EaD é ilusória, pois seu diferencial em relação à EP não é a
exigência de menos tempo para o estudo, mas a possibilidade de adequação desse com outras
atividades, permitindo uma diversificação de turnos, horários e espaços. Além disso, à medida
que essa flexibilidade se apresenta como facilitadora do acesso à educação e do cursar nessa
modalidade, ela também emerge como dificultadora desse novo fazer da EaD, uma vez que os
discentes se percebem sozinhos, diante da necessidade de desenvolver suas habilidades e
atitudes procedimentais até então não estimuladas nos processos formativos presenciais
vivenciados.
Nesse conjunto de apreensões, os sentidos exaltam aquilo que cada modalidade tem
como vantagem e, em especial, o contato cotidiano e presencial com o professor na EP, em
contraposição à distância entre discentes e professor de disciplina na EaD, indicando um
descompasso nas relações pedagógicas. Nesse caso, compreendemos que a formação, seja
presencial, seja a distância, é processual e relacional e, assim, essa falta de relações e
interações entre discente e um dos docentes da EaD, no caso o professor de disciplina, emerge
como um ponto de tensão no fazer da EaD que merece atenção.
O primeiro ponto do fazer da EaD do sistema UAB, compreendido como uma situação
tensa, no sentido dilemático, refere-se à difícil passagem para um modelo educacional no qual
a relação entre heteronomia e autonomia baseia-se em novos princípios, uma vez que o
direcionamento do aluno na educação presencial, realizado frequentemente e in loco, em
especial pelos professores, dá lugar a um fazer no qual as regras são impostas a priori e a
distância, sendo necessário ao discente um maior autocontrole na aprendizagem, no sentido de
uma maior iniciativa de organização de estudos. Além disso, os conhecimentos e habilidades
tecnológicas necessárias ao cursar na EaD nem sempre se fazem presentes entre aqueles que
adentram nessa modalidade, dificultando ainda mais esses momentos iniciais, ou seja,
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potencializando bloqueios e contribuindo para elevar os índices de evasão no curso,
principalmente nessa etapa inicial.
Isso nos faz afirmar que os momentos iniciais de um curso a distância são merecedores
de uma maior atenção por parte de todos os agentes da EaD – tutores, professores,
coordenação. Nessa perspectiva, sugerimos uma maior mediação pedagógica nessa fase,
presencial e a distância, de forma a conduzir o processo de ensino-aprendizagem por parte dos
discentes dessa modalidade, acerca do modo de funcionamento, das regras, das normas e da
organização que estruturam o fazer da EaD. A partir daí, e de acordo com a necessidade dos
discentes, haveria uma ambientação tecnopedagógica mais forte, em parte, feita
presencialmente, em laboratórios, com bastante mediação tutorial. Assim, com uma carga
horária presencial um pouco maior nessa fase, as atividades digitais seriam mais
supervisionadas e os alunos teriam um maior esclarecimento da dinâmica da EaD e, com isso,
possibilitaria uma transição mais suave do modelo presencial – a que estão habituados – para
o a distância, diminuindo o tempo e a sensação de estranhamento diante da nova dinâmica.
Após essa fase inicial, as relações, incluindo-se nelas as interações e mediações
pedagógicas, continuam sendo um ponto fundamental, pois à medida que sua efetivação pode
atuar como mobilizadora de superação das dificuldades a sua ausência pode potencializar os
bloqueios. Nesse primeiro sentido, inserem-se as relações estabelecidas entre os discentes e os
tutores (presenciais e a distância). São as interações presenciais e virtuais entre discentes e
tutores presenciais e a distância que empreendem a caminhada dos discentes rumo à
formação, dentro de uma perspectiva que foi se tornando mais interativa no processo. Isso nos
faz compreender que a atuação do tutor é de fundamental importância para um curso na
modalidade a distância, tendo em vista que são os tutores que se mostram mais atuantes nos
diversos tempos e espaços destinados às interações e mais próximos dos discentes.
Como um potencial de superação das dificuldades, também emerge de maneira muito
forte aquilo que é considerado como vantagem da EP, ou seja, o contato e a interação
presencial com o docente. Nessa discussão, os sentidos expressam que os encontros
presenciais assumem sua maior relevância na EaD, porque representam os momentos de
contato e de significativas interações entre os discentes, entre os discentes e os tutores e,
principalmente, entre os discentes e os professores de disciplina, havendo nesses momentos
presenciais estímulo à participação do discente, discussões teóricas mediadas pelo docente,
em que cada um se posiciona com liberdade, falando e ouvindo o outro. Consideramos que os
encontros presenciais constituem um tempo e um espaço fecundos à interação e ao
desenvolvimento e exercício da autonomia do discente, indicando que esses momentos da
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EaD estão baseados em uma perspectiva mais interacionista e menos instrucionista, conforme
deve ser, resultando em momentos significativos ao processo formativo. Diante disso,
concebemos que a adoção dos encontros presenciais na EaD constitui-se como uma estratégia
favorável ao processo formativo a partir dessa modalidade, o que reforça a nossa
compreensão de que uma modalidade educativa pode e deve fazer uso das vantagens que uma
outra modalidade possa propiciar-lhe.
No entanto, a demanda por maior número de encontros presenciais indica um ponto
para reflexão, tendo em vista que se trata de uma formação na EaD e, por isso, o que deve
prevalecer são os momentos e interações virtuais. Estas devem ser capazes de atender a
maioria das necessidades e demandas do processo formativo, não se limitando às interações
hipertextuais, entre discentes e hipertextos, embora estas assumam um papel de bastante
relevância no processo formativo da EaD, pois, ao potencializarem a capacidade do discente
de navegar, selecionar, tratar, avaliar e, assim, construir sua própria rota, constituem-se
interações que atuam como mobilizadoras de mudança nos momentos de dúvida e
inquietudes, sendo, por esse motivo, fundamentais aos processos formativos da época em que
estamos vivendo e favoráveis ao desenvolvimento da autonomia na busca, por parte dos
discentes.
Além das interações hipertextuais, compreendemos que os momentos virtuais
necessários ao processo formativo também não se totalizam no provimento de uma sala de
aula virtual, materializada através do AVA (material didático, interfaces de comunicação, de
interação e de avaliação), sem que esse ambiente seja utilizado, de fato, como uma sala de
aula virtual e interativa, com discentes e docentes (tutores e professores) interagindo em prol
da aprendizagem do discente. Nesse aspecto, a grande lacuna que gera uma maior demanda
por encontros presenciais é resultante da pouca interação a distância com o professor de
disciplina, concebido pelos discentes como aquele que mais tem a contribuir com o processo
de aprendizagem, merecendo atenção o não estar junto virtual entre os discentes e o professor.
Sendo assim, consideramos ser preciso um maior cuidado e compromisso por parte da gestão
do sistema, com medidas preventivas, de monitoramento, avaliação, orientação, formação em
serviço e, quando necessário, normativas.
Pensamos que não podemos apenas culpar os professores da EaD, da experiência
pesquisada, pela sua atuação incipiente, sem levar em consideração todo o contexto em que
esse professor da EaD, também professor da educação presencial, está imerso. Acrescentemse a isso a implicação do professor na educação presencial, em virtude da sua história de vida
e formação, e a falta de experiências formativas que os amparassem nesse novo fazer da EaD.
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Sob esse ângulo, compreendemos que cabe ao sistema UAB atuar na formação dos
professores.
Também não podemos desconsiderar as condições desfavoráveis do professor para
atuar na EaD, pois são os mesmos professores da EP, os quais sofrem com pressões que lhes
são impostas, tais como: os resultados do desempenho acadêmico, a intensificação do trabalho
docente, a burocratização das atividades docentes, a exigência de produtividade acadêmica e,
além de tudo isso, as políticas de desvalorização salarial. Esses professores, ao assumirem a
EaD, na maioria das vezes para aumentar a sua renda, não percebem a EaD em sua
complexidade. Planejar, preparar material didático e atividades, acompanhar tutores,
participar de encontros presenciais e interagir com 200 alunos a distância, por exemplo, não é
tarefa fácil, tornando-se mais complicado ainda quando acumulam todas as atribuições da
educação presencial. Isso, de certa forma, não somente justifica a relevância da função do
professor de disciplina, mas também dificulta sua capacidade de interação com os discentes,
embora não impeça.
Isso não exime o professor do seu papel de interagir virtualmente, cuja interação não
precisa ocorrer individualmente, mas pode se dar de forma coletiva, em tempos e espaços bem
definidos dentro do AVA. Para tanto, consideramos que a intervenção pode ser feita de modo
direto, clarificando as informações confusas e os conceitos explorados de maneira
equivocada, e indiretamente, por meio da criação de diferentes situações de aprendizagem que
possam instigar o aluno a fazer novas relações com o conhecimento e suas reconstruções, o
que requer tempo.
Ponderando as atribuições do professor de disciplina no AVA, as quais relacionamos
como: observar, articular, intervir e orientar de maneira significativa o aprendizado do aluno,
percebemos a necessidade de bastante disponibilidade de tempo por parte dos professores. Por
essa razão, recomendamos que as atividades a distância façam parte da carga horária dos
professores que também atuam no presencial. Dessa forma, a bolsa referente à remuneração
pelo trabalho na EaD seria um incentivo para os professores atuarem nessa modalidade, e não
uma atribuição de menor valia ao trabalho do docente na EaD, quando comparada ao salário
de um professor doutor da educação presencial. Enquanto isso não ocorre, conjecturamos que
essa atribuição de menor valia ao trabalho do docente da EaD pela política pública do sistema
UAB é um campo ainda inexplorado e que merece ser objeto de pesquisas.
Ainda nesse contexto pesquisado, consideramos favoráveis a criação de vagas e a
contratação de professores efetivos para atuar nessa modalidade, os quais, lotados nos
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CEADs, atuariam na EaD, prioritariamente, com a liberdade de exercer a função de docentes
nos demais centros universitários, quando possível.
Ponderamos também ser necessário que o CEAD pense na formação de seus
professores da EaD e, especialmente, no desenho didático dessa formação, de modo que estes
reflitam sobre a sua atuação na EaD e passem a desenvolver a docência de modo mais
presente, no ambiente virtual. Há uma variedade de pesquisas, iniciativas e desenhos didáticos
de formação de professores, para a docência on-line. Ao desenho didático, pensamos ser
preciso haver uma sintonia com os indicativos de qualidade em educação, como colaboração,
troca de informações e opiniões, participação, autoria criativa; uma formação que contemple
especialmente a abordagem do estar junto virtual e da sala de aula interativa. Consideramos
também que o relato de experiência de Silva M. (2003) de como criar e professorar um curso
on-line pode ser objeto de leitura, reflexão e parâmetros durante a formação, bem como as
reflexões da prática de cada um dos professores em formação.
Ainda tratando da atenção à mediação pedagógica, mostra-se fundamental que haja
uma sintonia no projeto de atuação didático-pedagógico entre toda a equipe de docentes que
atuam em cursos a distância, pois, se não houver entre esses profissionais um canal de
comunicação único e uma postura de comprometimento um com o outro, com os alunos e
com o processo, corre-se o risco de fragmentar as ações pedagógicas, cuja junção não forma a
totalidade, dificultando, com isso, a construção da aprendizagem na EaD.
A gestão, por sua vez, em suas diversas dimensões (interna e externa ao polo), também
emerge como potencializadora de bloqueios, provenientes especialmente da inexperiência dos
profissionais envolvidos, haja vista ser a primeira oferta nos moldes da EaD. Estão passando
por um processo de autoformação e, por isso, pensamos estar diante de mais um campo
inexplorado e merecedor de investigação.
Além disso, problemas de infraestrutura tecnológica prejudicam as interações
síncronas, pois não basta ter um AVA desenvolvido se o problema está na infraestrutura de
desenvolvimento tecnológico das operadoras de internet instaladas no estado (PI), onde o
polo está sediado. Nesse aspecto, nem o próprio sistema UAB consegue suprir essa
deficiência. Em função disso, pensamos que cabe aos docentes da EaD fazerem uso de
estratégias de comunicação, como as redes sociais.
A vontade do formando, aliada à experiência adquirida com o tempo, também se fez
presente nos sentidos dos formandos. Consideramos que a motivação interna do formando,
bem como o planejamento, a organização e a experiência adquiridos com o tempo, com a
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vivência na EaD, fazem a diferença nessa modalidade, uma vez que potencializam a
superação das dificuldades.
Diante de todas as apreensões dos formandos, os sentidos nos afirmaram que as
tensões vividas na EaD não eram inerentes à modalidade em si, mas a uma conjuntura mais
ampla. Referem-se à forma com que essa modalidade educativa vem sendo desenvolvida, na
sua relação com a inexperiência dos profissionais envolvidos. A princípio, essas tensões são
intensificadas pela dificuldade de se transpor de um sistema educacional para outro (da
educação presencial para a educação a distância), com uma outra dinâmica, com novas
demandas, em que a autonomia do discente, até então desprestigiada pelos processos
formativos, agora assume um papel fundamental. Ao pensarmos em formas institucionais para
minimizar o dilema vivido na EaD, consideramos necessário repensar o sistema educacional
como um todo, de modo que os estudantes sejam auxiliados, em processo, ao
desenvolvimento da autonomia, fazendo com que a heteronomia e a autonomia possam andar
juntas. Nesse processo está incluso o fazer da EaD, pois, ao mesmo tempo que o modo de
organização da EaD requer que o indivíduo desenvolva processos de autonomia, ela também
pode dificultar o seu desenvolvimento, tendo em vista que o estudante pode sentir-se perdido
e desistir. Por isso, faz-se importante uma maior atenção a todas as formas de relações,
interações e mediações, especialmente na fase de ingresso nesse nosso fazer formativo,
quando os potenciais de bloqueio têm maior intensidade, pois somente elas podem suavizar
essa difícil passagem.
Destarte, tendo em vista que consideramos que a finalidade, seja da modalidade a
distância, seja da presencial, não é apenas a de informar dentro do que se espera minimamente
para certificar, mas, sim, de formar, percebemos que embora haja pontos a serem revistos no
fazer da EaD, especialmente no que se refere à interação virtual entre os discentes e os
professores de disciplina, são as relações, interações, mediações e suas consequentes
motivações dentro desse processo de educar a distância que empreendem, em seu conjunto, os
processos formativos de autoformação, heteroformação, ecoformação e erosformação,
necessários à caminhada dos discentes nesse novo ambiente. É na relação que envolve o
formando com ele mesmo, com os colegas, com os docentes, com as TICs e com a instituição
da EaD (polo, universidade, sistema UAB) que, de fato, a aprendizagem se desenvolve. A
instituição EaD estaria, dessa forma, concebida mais como uma instituição de aprendizagem
do que uma instituição de ensino, o que nos leva a perceber que embora o fazer da EaD seja
alvo de críticas para a formação do docente, sob a justificativa da ausência de relações
humanas interativas, sociais e afetivas essenciais aos processos formativos, isso vai na
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contramão dos sentidos aqui dialogados, o que vem reafirmar a nossa compreensão inicial de
que não se pode avaliar o todo sem avaliar as partes, os diferentes contextos em que a EaD se
efetiva. Portanto, os sentidos reforçam nossa compreensão de que a EaD pesquisada é uma
modalidade válida para a formação, haja vista o projeto formativo da EaD estar implicado
com a formação. No entanto, diante de todos os entraves da EaD pesquisada, ainda se faz
necessário avançar em práticas melhores.
De modo contínuo e em sintonia com as discussões anteriores, chegamos ao
entendimento dos sentidos atribuídos pelos formandos da EaD à sua ação docente na
educação presencial, os quais nos indicaram uma relação entre a ação docente dos formandos
e os aspectos do fazer da EaD que se tornaram significativos ao seu processo formativo e, por
esse motivo, os formandos procuram transpor à sua prática, confirmando, assim, a nossa
perspectiva de que o diferente, o novo habitus vivenciado e desenvolvido na EaD, pode
implicar na ação desses docentes.
Compreendemos que, embora os discursos dos formandos se refiram a uma mudança
na sua ação docente ligada à utilização das TICs, a implicação da EaD na ação do docente tem
relação com a nova postura assumida por ele, que, ao utilizar o potencial da internet, na busca
por saberes ou no mais comunicacional e a distância, supera a situação passiva que a sala de
aula até então impunha e conduz os discentes a uma participação mais ativa no processo
educacional. Os sentidos nos permitem entender que a mudança está na capacidade de utilizar
as potencialidades das TICs para criar situações de aprendizagem que impliquem melhorias
pedagógicas, as quais empreendem as transformações necessárias que permeiam a educação
escolar, tendo em vista que o professor sai do modelo estático e uniforme de ensino e abre-se
para a diversidade de saberes, para as múltiplas possibilidades, considerando a necessidade de
encarar as contínuas mudanças de expectativas internas e externas à escola.
Isso pode ser percebido nos sentidos atribuídos às ações dos formandos que embora se
configurem de maneira diferente, em conformidade com o nível educacional em que cada um
atua, convergem no que diz respeito à sua perspectiva de ação na educação presencial, em
estreita relação com o fazer da EaD e com as potencialidades do virtual, o que resulta em
mudança paradigmática na relação emissão-recepção. No caso dos formandos que atuam
como docentes no nível superior, percebemos que, em função da idade, da provável
maturidade intelectual e digital, maior acesso e familiaridade com as interfaces tecnológicas
daqueles que adentram a universidade, a mudança situa-se na concepção de que o docente, ao
dividir espaços com inúmeras fontes e maneiras de veiculação de saberes, está assumindo
uma postura diferente daquele professor que tradicionalmente é o detentor do conhecimento e
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responsável pela sua transmissão, passando a ser um orientador de novos percursos em busca
do saber. Além disso, ao emergir o aspecto mais comunicacional a distância, compreendemos
que o formando está mais uma vez integrando à sua ação docente presencial aspectos da EaD
que ele vê como possíveis e favoráveis ao processo educacional de seus alunos.
No caso dos docentes que atuam na educação básica pública, a mudança situa-se na
condução, orientação e coordenação do uso das TICs pelos discentes, de forma que estes
desenvolvam atividades de pesquisa individual e em pequenos grupos, em que o docente
mostra as possibilidades e permite que cada discente, através da leitura e reflexão dos textos
percorridos, atue ativamente na construção do seu texto de estudo, conforme sua navegação
na internet. Depois disso, ao propiciarmos o espaço para a socialização e discussão,
percebemos que esta é uma possibilidade de uso das TICs na escola, cujo desenho didático
estimula a participação ativa, reflexiva e cocriativa do discente no seu processo de
aprendizagem. A partir dessa ação docente, é também possível perceber que a mudança situase na iniciação dos alunos nessa nova cultura da pesquisa no virtual, o que para nós se
relaciona ao perfil de seus alunos, ao nível escolar em que atuam, pois são alunos do ensino
fundamental, assim, por sua faixa etária, é importante que o professor oriente de modo
detalhado como navegar na internet e quais sites são confiáveis, a fim de que tenham
condições de selecionar melhor e de maneira mais crítica os conteúdos disponíveis, inclusive
para que haja condições reais de lerem e entenderem o conteúdo desses sites e de se
apropriarem dessa cultura de maneira criativa, crítica e ética. Ou seja, é a perspectiva das
potencialidades da internet, do virtual, sendo utilizada a favor do processo educacional
presencial como reflexo da sua formação na EaD.
Chegamos a uma conclusão que vai ao encontro da nossa pressuposição inicial de que
o docente transpõe para a sua prática aquilo em que ele acredita, suas habilidades e
competências. Dessa forma, as novas valorações, posturas e habilidades desenvolvidas ao
vivenciarem a experiência da EaD os conduzem a uma perspectiva que entendemos como
uma possibilidade de melhoria do processo formativo da EP em função da sua integração com
os benefícios vivenciados na EaD, ou seja, encaminhar os alunos à potencialidade do virtual e
daí aproveitar as vantagens que esta propicia.
No entanto, é possível perceber que para essa relação se apresentar de maneira mais
efetiva, ainda há um longo caminho a ser percorrido, com obstáculos a serem superados. Isso
ficou evidente, nesta pesquisa, quando nos deparamos com ações que pudemos classificar
como limitadas, nesse caso, pensamos ser preciso uma maior atenção à gestão das TICs na
escola e, nesse sentido, deve-se pensar em toda a complexidade que permeia esse processo.
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Com isso, há a necessidade de se atentar para a gestão do sistema, desde a mais interna à
escola – manutenção dos espaços e equipamentos, formação dos docentes e sensibilização dos
gestores – até a mais externa, isto é, a gestão das políticas públicas de introdução das TICs na
educação que, assim como acontece com a política de EaD no Brasil, pensa o todo sem pensar
nas partes, nos particulares contextos vividos.
Além disso, faz-se importante reafirmar que para reencantar a educação básica, a
introdução pedagógica das TICs na escola é um passo, mas não é tudo. Faz-se urgente que
docentes e a escola, como um todo, estejam preparados e motivados, por isso, a necessidade
de uma maior atenção a todos os aspectos que permeiam a educação, desde os processos de
formação até a estruturação dos espaços.
Na tentativa de sumarizar a discussão proposta nesta pesquisa, que buscou
compreender os sentidos atribuídos pelos formandos ao fazer da EaD em sua implicação com
a ação docente presencial do formando, partimos do pressuposto de que os sentidos estão
ligados a mudanças na ação do docente, referentes ao fazer da EaD na sua formação. Nesse
ínterim, compreendemos que os sentidos convergem para a relação com o novo, com o
diferente vivenciado na EaD, o que para eles mostrou-se como significativo ao seu processo
formativo e em sintonia com as demandas da sociedade atual, ou seja, o uso pedagógico das
potencialidades das TICs para a melhoria do processo de aprendizagem. Diante disso, a
implicação da EaD na ação do docente situa-se na implementação de uma nova cultura, ligada
ao uso das TICs no processo educacional, de modo a possibilitar estratégias positivas de
reencantamento na educação, tanto no aspecto motivacional quanto inclusivo, a partir do
momento em que o cerne pedagógico do uso dessas TICs conduziu a uma experiência
pedagógica mais prazerosa, com modificação na relação emissão-recepção, e no
encaminhamento do exercício de uma participação mais ativa no processo de aprendizagem.
Assim, frente às perspectivas motivacionais e inclusivas do uso pedagógico das TICs
na educação, reforçamos a nossa compreensão sobre a importância de que as formações dos
educadores contemplem essa nova cultura, seja na formação inicial, seja em formação
continuada, para a qual a modalidade da EaD vem se mostrando como um diferencial no
desenvolvimento desse novo habitus. Dessa forma, pensamos em formação docente a
distância, inicial e continuada como estratégia válida não apenas para atender a demandas
reprimidas, a perfis diferenciados, mas também que possa vir ao encontro da formação de
habilidades, competências e valorações que reflitam na ação dos docentes em estratégias em
prol de uma escola que derruba seus muros, revela uma aprendizagem sem fronteiras, limite
de idade, que traduza uma nova relação entre discente e docente, que cria novos espaços de
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convivência e aprendizagem, de maneira que possa propiciar um reencantamento da
educação.
Nosso pensamento também se estende à formação inicial presencial dos docentes, em
um redimensionamento, de modo que esteja mais voltada para as necessidades impostas pelos
contextos da atualidade, internos e externos à escola. Nesse redimensionamento, está uma
maior aproximação com as vantagens propiciadas pelo fazer da EaD, novas formas de
comunicação, novas aberturas à construção do saber.
Portanto, ao pesquisarmos o fazer da EaD em sua implicação na ação presencial do
docente em formação nessa modalidade, pensamos que ainda devemos caminhar rumo a uma
maior maturidade nos processos formativos, presencial e a distância; e no que se refere à
formação na EaD, desenvolver pesquisas que tratam de suas experiências torna-se
fundamental. No caso desta pesquisa, a sua relevância está em revelar que o fazer da EaD na
formação, a partir de uma experiência do sistema UAB, embora apresente pontos que
mereçam ser revistos, e por isso necessite avançar em práticas melhores, tem implicação
paradigmática positiva na ação do docente em formação nessa modalidade, o que vem a
configurar a implicação da formação da EaD na ação do docente em algo a mais que a
formação presencial, e de relevância para o processo educacional, pois se encaminha na
perspectiva de uma melhoria na ação do docente e, consequentemente, na qualidade do
processo educativo.
Com isso, esperamos estar contribuindo com os debates a respeito da EaD na
formação docente, uma vez que, ao iniciarmos este trabalho de tese, nos balizamos na
enunciação de que o fazer da EaD não era mais uma questão de SE, mas de QUANDO e
COMO, sendo que o QUANDO é agora e o COMO fazer é o que deveria ser pensado. Hoje,
ao concluirmos esta pesquisa, concebemos o COMO em uma nova perspectiva: COMO
integrar a EaD aos processos presenciais, para que, de forma associada, possam atuar nos
diversos espaços de formação, seja na formação dos formadores, seja nos espaços de atuação
dos docentes nas escolas, de maneira a ousar em uma mudança comportamental, na
modificação da comunicação na aprendizagem, na construção do conhecimento por parte do
discentes, em suma, no encaminhamento de uma participação mais ativa, criativa e cidadã.
Sabemos que naõ há muitas referências anteriores que transitem pelo presencial e pelo virtual
de forma integrada. Temos, na sua maioria, cursos em sala de aula ou cursos a distância,
criados e gerenciados por grupos em núcleos específicos, pouco próximos da educação
presencial. Diante disso, consideramos importante que os núcleos de educaçaõ a distância das
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universidades, os departamentos e os grupos de professores se aproximem, a fim de facilitar o
trânsito entre o presencial e o virtual.
Para tanto, reafirmamos que a EaD precisa ser institucionalizada dentro de cada
universidade. Com isso, os discentes da EaD e da educação presencial ganhariam em
qualidade, pois imaginamos a oferta dos cursos com o mesmo modelo de currículo, com
projeto estratégico integrado, que permita a sinergia entre equipes, metodologias, conteúdo e
infraestrutura. Esse seria um caminho de convergência em todos os campos e áreas: prédios,
integração de plataformas digitais, produção digital de conteúdo integrada (os mesmos
materiais para as mesmas disciplinas do mesmo currículo), o que favoreceria a mobilidade de
alunos e professores. Assim, alunos poderiam migrar de uma modalidade para outra sem
problemas, cursar algumas disciplinas em comum – tanto os alunos a distância quanto os
presenciais. Professores poderiam participar das duas modalidades e ter maior carga docente.
Isso permitiria uma maior interoperabilidade de processos, pessoas, produtos e
metodologias, e os alunos poderiam escolher o modelo que mais lhes conviesse.
Assim, concluímos este trabalho de pesquisa ressaltando que, ao propormos uma
pesquisa que trata do fazer da EaD em sua implicação na ação presencial do docente, não
tivemos a intenção de exaltar a EaD em detrimento da educação presencial nem de idealizá-la
como substituta da educação presencial. Esta pesquisa evidencia que são duas modalidades
que possuem particularidades e, em função disso, podem atender a usuários com perfis
distintos. Além disso, pensamos que do ponto de vista didático tenderemos para a integração
do melhor do presencial com o melhor do virtual, em prol de um reencantamento da educação
e, consequentemente, de melhorias no processo educacional como um todo.
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(Coleçaõ Grandes Cientistas Sociais).
BOURDIEU, Pierre. Compreender. In: BOURDIEU, Pierre (Coord.). A miséria do mundo.
4. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. p. 693-736.
BRANCO, Juliana Cordeiro Soares. A educação a distância para o professor em serviço.
2008. 156 f. Dissertação (Mestrado em Educação Tecnológica) – Pós-Graduação em
Educação Tecnológica, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo
Horizonte, 2008.

178

BRASIL. Decreto n. 1.917, de 27 de maio de 1996. Diário Oficial da União, Brasília, 28
maio 1996. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/d1917.pdf>. Acesso em:
05 jul. 2013.
BRASIL. Resolução CD/FNDE n. 26, de 5 de junho de 2009. Disponível em:
<http://uab.capes.gov.br/images/stories/downloads/legislacao/resolucao_fnde_n26.pdf>.
Acesso em: 15 jun. 2013.
BRASIL. Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Diário Oficial da União, Brasília,
20 dez. 2005. Disponível em:
<http://www.uab.capes.gov.br/images/stories/downloads/legislacao/decreto5622.pdf>. Acesso
em: 10 mar. 2010.
BRASIL. Decreto n. 5.800, de 8 de junho de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, 09 jun.
2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2006/decreto/d5800.htm>. Acesso em: 10 mar. 2010.
BRASIL. Resolução n. 49, de 10 de setembro de 2009. Diário Oficial da União, Brasília, 11
set. 2009. Disponível
em:<http://www.uab.capes.gov.br/images/stories/downloads/legislacao/resolucao_fnde_4920
09.pdf>. Acesso em: 20. jun. 2013.
BRITO, Claudia da Silva; PURIFICAÇÃO, Ivonélia. Educação e novas tecnologias: um
repensar. 2. ed. Curitiba: Ibpex, 2008.
CARVALHO, Ana Beatriz. Os múltiplos papéis do professor em educação a distância: uma
abordagem centrada na aprendizagem. In: ENCONTRO DE PESQUISA EDUCACIONAL
DO NORTE E NORDESTE, 18., 2007, Maceió. Anais... Maceió, 2007.
CARVALHO, Anna Maria Pessoa. Prática de ensino: os estágios na formação do professor.
São Paulo: Pioneira, 1985.
CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1982.
CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo. Política de Educação a Distância: uma estratégia de
formação continuada de professores. Natal: EDUFRN, 2005.
CASTRO, Alda Maria D. A.; CABRAL NETO, Antonio. Educação a distância como
estratégia de expansão do ensino superior no Brasil. In: CHAVES, Vera Lúcia Jacob;
CABRAL NETO, Antonio; NASCIMENTO, Ilma Vieira (Org.). Políticas para a educação
no Brasil: velhos temas e novos desafios. São Paulo: Xamã, 2009. p. 85-108.
CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CEAD. Histórico. Disponível em:
<http://cead.ufpi.br/?pag=home&cat=historico>. Acesso em: 12 maio 2013.
CHAVES, Eduardo O. C. Tecnologia na educação, ensino a distância, e aprendizagem
mediada pela tecnologia: conceituação básica. Revista de Educação, Campinas, ano III, n. 7,
nov. 1999. Disponível em: <http://www.chaves.com.br/TEXTSELF/EDTECH/EAD.>.
Acesso em: 05 abr. 2012.

179

CYSNEIROS, Paulo Gileno. Novas tecnologias na sala de aula: melhoria do ensino ou
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Apêndice A – Planos evolutivos: 1, 2 e 3
PLANO EVOLUTIVO 1
1. Forma-ações ao SER professor
1.1 Da formação presencial à formação a distância
1.1.1 Iguais na finalidade, diferentes no fazer
1.1.2 O uso do virtual e das tecnologias na formação
1.1.3 O fazer da formação como bloqueio
1.1.4 A vontade de continuar como potencial de mudança
2. Potenciais de bloqueios e mudanças na ação como docente
2.1. Conceber e o fazer
2.1.1 Educa-ações e práticas
2.1.3 Mediações
a) Aprender e trabalhar com as TICS
b) Gestão da escola x gestão do conhecimento

PLANO EVOLUTIVO 2

PLANO EVOLUTIVO 2

1.1 Da formação presencial à formação a distância
1.1.1 Iguais na finalidade, diferentes no fazer
1.1.2 A cibercultura na formação
1.1.3 O fazer da formação como bloqueio
1.1.4 A vontade de continuar como potencial de mudança
1.1.5 O sentir-se só e as relações

1. Forma-ações ao SER professor
1.1 Da formação presencial à formação a distância
1.1.1 Iguais na finalidade, diferentes no fazer
1.1.2 A ead na formação e seus dilemas
1.1.2.1 O fazer da formação como bloqueio
1.1.2.2 A vontade como propulsora de mudança
1.1.2.3 O sentir-se só e as relações

2. Potenciais de bloqueios e mudanças na ação como docente
2.1. Conceber e o fazer
2.1.1 Educa-ações e práticas
2.1.3 Mediações
a) Aprender e trabalhar com as TICS
b) Gestão da escola x gestão do conhecimento

2. Potenciais de bloqueios e mudanças na ação como docente
2.1. O conceber e o fazer
2.1.1 Educa-ações e práticas
2.1.3 Mediações
a) Aprender e trabalhar com as TICS
b) Gestão da escola x gestão do conhecimento

3. Alteridades e paradoxos do uso da EaD e a ação docente

3. EaD e ação docente: Alteridades e paradoxos
3.1 Relações, influências e implicações
3.2. Em paradoxos
3.2.1 Formar-se através das TICs sem saber usar as TICs
3.2.2 Por uma EaD mais presencial
3.2.3 Fator de insucesso é também vantagem da EaD

3. Alteridades e paradoxos do uso da EaD e a ação docente
3.1 Relações, influências e implicações
3.1 Relações, influências e implicações
3.2. Em paradoxos
a) Por uma EaD mais presencial
b) Fator de insucesso é também vantagem da EaD

Fonte: Dados da pesquisa.

3.2. Em paradoxos
a) Por uma EaD mais presencial
b) Fator de insucesso é também vantagem da EaD
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Apêndice B – Planos evolutivos: 4, 5 e 6
PLANO EVOLUTIVO 4
1. Forma-ações ao SER professor
1.1 Da formação presencial à formação a distância
1.1.1 Iguais na finalidade, diferentes no fazer
1.1.2 A ead na formação e seus dilemas
1.1.2.1 O fazer da formação como bloqueio
1.1.2.2 A vontade como propulsora de mudança
1.1.2.3 O sentir-se só e as relações
1.1.3 A qualidade em confronto
2. Potenciais de bloqueios e mudanças na ação como docente
2.1. O conceber e o fazer
2.1.1 Educa-ações e práticas
2.1.3 Mediações
a) Aprender e trabalhar com as TICS
b) Gestão da escola x gestão do conhecimento
3. EaD e ação docente: Alteridades e paradoxos
3.1 Relações, influências e implicações
3.2. Em paradoxos
3.2.1 Formar-se através das TICs sem saber usar as TICs
3.2.2 Por uma EaD mais presencial
3.2.3 O fator de insucesso é também fator de vantagem da EaD

Fonte: Dados da pesquisa.

PLANO EVOLUTIVO 5
1. Forma-ações ao SER professor
1.1 Da formação presencial à formação a distância
1.1.1 Iguais na finalidade, diferentes no fazer
A qualidade em questão
Concepções e Práticas
Educa-ações e práticas
Aprender e trabalhar com as TICs
2. Dilemas: A EaD na formação
2.1 Dispositivos institucionais e bloqueios
Os grandes nós e as fronteiras
O tempo como o grande articulador
O espaço como mediação à autonomia acelerada
Relações: como se sente
O sentir-se só:
O professor
O tutor
2.2. A motivação como propulsora de mudança
Construir nas relações
A vontade de continuar
3. EaD e ação docente: alteridades, limitações e paradoxos
3.1 Relações, influências e implicações
3.1.1 Potenciais de bloqueio e de mudanças
a) Ação docente x gestão da escola
3.2. Em paradoxos
Por uma EaD mais presencial

PLANO EVOLUTIVO 6
1. Forma-ações ao SER professor
1.1 Da formação presencial à formação a distância
1.1.1 Iguais na finalidade, diferentes no fazer
a) Entre o convencional e a cibercultura
b) Qualidade dependente do aluno
1.2. Concepções e Práticas
1.2.1. Educações
a) A educação presencial como concepção tradicional
b) A democratização via EaD: inclusão para o estudante-trabalhador
1.2.2. Aprender e trabalhar com as TICs
a) Oportunidades ampliadas
b) As duas faces da moeda: benefícios e usos indevidos
2. Dilemas: A EaD na formação
2.1 Dispositivos institucionais e bloqueios
Os grandes nós e as fronteiras
a) Competências transversais como alicerce
b) O tempo como o grande articulador
c) O sentir-se só: o professor e o estar junto virtual
d) O espaço como mediação à autonomia acelerada
2.2. A motivação como propulsora de mudança
a) Construir nas relações
b) A vontade de continuar
3. EaD e ação docente: alteridades, limitações e paradoxos
3.1 Relações, Influências e implicações
3.1.1 O uso das TICs como a maior influência
3.1.2 Ação docente x gestão da escola: potencializando mudanças e
bloqueios
3.2. Em paradoxos
a) Por uma EaD mais presencial
b) flexibilidade na EaD: de vantagem a fator de insucesso
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Apêndice C – Planos evolutivos: 7 e 8
PLANO EVOLUTIVO 7
1. Forma-ações ao SER professor
1.1 Da formação presencial à formação a distância
1.1.1 Iguais na finalidade, diferentes no fazer
a) A flexibilidade tempo-espacial como determinante
b) TICs diminuindo distâncias
c) Dependência aluno-professor dá lugar à autonomia no processo.
d) A qualidade depende do aluno
1.2. Concepções e Práticas
1.2.1. Educações
a) A educação presencial como abordagem tradicional
b) A EaD é uma modalidade válida para a democratização, mas que precisa ser trabalhada
c) Independência intelectual não independe de mediação
1.2.2. Aprender e trabalhar com as TICs
a) Traz benefícios, mas também tem a outra face da moeda
b) Catalizador de novos conhecimentos
c) Não prescinde de mediação (Tecnologias ou Metodologia?)
2. Dilemas: A EaD na formação
2.1 Dispositivos institucionais e bloqueios
Os grandes nós e as fronteiras
a) Competências transversais como alicerce
b) O tempo como o grande articulador
c) O sentir-se só: o professor e o estar junto virtual
d) O espaço como mediação à autonomia acelerada
2.2. A motivação como propulsora de mudança
a) Construir nas relações
b) A vontade de continuar
3. EaD e ação docente: alteridades, limitações e paradoxos
3.1 Relações, influências e implicações
3.1.1 O uso das TICs como a maior influência
3.1.2 Ação docente x gestão da escola: potencializando mudanças e bloqueios
3.2. Em paradoxos
a) Por uma EaD mais presencial
b) flexibilidade na EaD: de vantagem a fator de insucesso

Fonte: Dados da pesquisa

PLANO EVOLUTIVO 8
1. Forma-ações ao SER professor
1.1 Da formação presencial à formação a distância
1.1.1 Iguais na finalidade, diferentes no fazer
a) A flexibilidade tempo-espacial como determinante
b) TICs diminuindo distâncias
c) Dependência aluno-professor dá lugar à autonomia no processo.
d) A qualidade depende do aluno
1.2. Concepções e Práticas
1.2.1. Educações
a) Na educação presencial o paradigma educacional é o tradicional
b) A EaD legitimada para a democratização: inclusão para o estudante-trabalhador
c) Distância transacional na EaD: um caminho a ser percorrido
d) A independência intelectual não independe de mediação
1.2.2. Aprender e trabalhar com as TICs
a) Importante: com ressalvas
b) Catalizador de novos conhecimentos
c) Não prescinde de mediação
2. Dilemas: A EaD na formação
42.1 Dispositivos institucionais e bloqueios
Os grandes nós e as fronteiras
a) Competências transversais como alicerce
b) O tempo como o grande articulador
c) O sentir-se só: o professor e o estar junto virtual
d) O espaço/distância como mediação à autonomia acelerada
e) Tudo converge para a gestão
2.2. A motivação como propulsora de mudança
a) Construir nas relações
b) A vontade de continuar
3. EaD e ação docente: alteridades, limitações e paradoxos
3.1 Relações, influências e implicações
3.1.1 O uso das TICs como a maior influência: no campo pessoal e profissional
3.1.2 Ação docente x gestão da escola: potencializando mudanças e bloqueios
3.2. Em paradoxos
a) Por uma EaD mais presencial
b) flexibilidade na EaD: de vantagem a fator de insucesso
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Apêndice D – Último plano evolutivo
PLANO EVOLUTIVO 9

1. Forma-ações ao SER professor
1.1 Da formação presencial à formação a distância
1.1.1 Iguais na finalidade, diferentes no fazer
a) A flexibilidade tempo-espacial como determinante
b) Dependência aluno-professor dá lugar à autonomia no processo.
d) A qualidade depende do aluno
1.2. Concepções e Práticas
1.2.1. Educações
a) Na educação presencial o paradigma educacional é o tradicional
b) A EaD legitimada para a democratização: inclusão para o estudantetrabalhador
c) Distância transacional na EaD: um caminho a ser percorrido
d) A independência intelectual não independe de mediação
1.2.2. Aprender e trabalhar com as TICs
a) Importante: com ressalvas
b) Catalizador de novos conhecimentos
c) Não prescinde de mediação
2. Dilemas: A EaD na formação
2.1 Dispositivos institucionais e bloqueios
Os grandes nós e as fronteiras
a) Competências transversais como alicerce
b) O tempo como o grande articulador
c) O sentir-se só: o professor e o estar junto virtual
d) O espaço/distância como mediação à autonomia acelerada
e) Tudo converge para a gestão
2.2. A motivação como propulsora de mudança
a) Construir nas relações
b) A vontade de continuar

3. EaD e ação docente: alteridades, limitações e paradoxos
3.1 Relações, influências e implicações
3.1.1 O uso das TICs como a maior influência: no campo pessoal e
profissional
3.1.2 Ação docente x gestão da escola: potencializando mudanças e
bloqueios
3.2. Em paradoxos
a) Por uma EaD mais presencial
b) flexibilidade na EaD: de vantagem a fator de insucesso
Fonte: Dados da pesquisa.

