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RESUMO 

 

Nesta dissertação objetivamos analisar as representações sociais de licenciandos de cursos a 

distância, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sobre a educação à 

distância. Para compreensão do objeto de estudo, optamos pelo embasamento teórico da 

Teoria das Representações Sociais de Moscovici (1978; 2003; 2012) e utilizamos como 

instrumentos de pesquisa a Técnica de Associação Livre de Palavras, questionários 

semiabertos eletrônicos via Google Docs e entrevistas semiestruturadas gravadas por meio de 

um smartphone e o uso do aplicativo Automatic Call Recorder (gravador de chamadas), com 

os envolvidos nos cursos de licenciaturas a distância, discentes do Polo de Apoio Presencial 

de Currais Novos (RN) da UFRN. No que tange à análise destes dados, empregamos a análise 

de conteúdo de Bardin (2011). Os resultados mostram que a representação social de EaD 

construídas pelos licenciandos participantes possui duas faces, a saber: como campo de desejo 

é parte de uma escolha movida pela possibilidade de flexibilidade nos estudos; como um 

ambiente de aprendizagem diferenciado, inovador, permite, dentre outros fatores, uma 

qualificação profissional, através da adaptação a situações novas, do comprometimento, da 

disciplina e do esforço do alunado em questão. Ademais, constatamos que os licenciandos se 

ancoram no espaço-tempo-presencial (Polo de Apoio, Secretaria de Educação a Distância, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, etc.) e/ou no espaço-tempo-virtual (Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, redes sociais digitais, etc.) e na coexistência destes meios para 

construir essa representação social. Percebemos ainda que, as novas ferramentas tecnológicas 

(computador, Internet, moodle), são tidas como facilitadoras da formação docente e da 

constituição de representações sociais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Representações Sociais. Educação à Distância. Formação Inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In this dissertation we aim to analyze the social representations of student of distance courses, 

of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), on distance education. For the 

understanding of the object of study, we opted the theoretical foundation of the Theory of 

Social Representations of Moscovici (1978; 2003; 2012) and we used as research instruments 

the Technique of Free Association of Words, semi-open questionnaires electronic by means 

Google Docs and semi-strutured interviews recorded by means of a smartphone and 

application use Automatic Call Recorder, (call recorder) with those involved in the 

undergraduate courses at a distance, student of the Polo Classroom Support of Currais Novos 

(RN) of the UFRN. In terms of the analysis of these data, we employ the content analysis of 

Bardin (2011). The results show that the social representation of EaD built by participating 

student has two faces, what are: as area of desire is part of a selection moved by the 

possibility of flexibility in the studies; as a learning environment for innovative, 

differentiated, accept, among other factors, a professional qualification through of the 

adaptation to new situations, of the commitment, of the discipline And the effort of the 

students in question. Moreover, we see that the studant if anchor in the space-time-to-face 

(Polo Classroom Support, Distance Education Secretariat, Federal University of the Rio 

Grande do Norte, etc.) and/or in the space-time-virtual (Virtual Learning Environment, digital 

social networks, etc.) and on the coexistence of these means to build this social representation. 

We realized yet that, the new technological tools (computer, Internet, moodle), are taken as 

facilitators of the formation teacher and the constitution of social representations. 

 

Keywords: Social Representations. Distance Education. Initial Training. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Quadro 1 - Relatório de Alunos Ativos no Polo de Apoio Presencial de Currais Novos, 

com base no semestre 2014.1.............................................................................................. 16 

Quadro 2 - Indicação dos Polos de Apoio Presencial e sua localização em 2005............. 40 

Quadro 3 - Cursos de licenciatura existentes no ano de 2014, distribuídos por UF, IES 

e Polos de Apoio Presencial................................................................................................ 42 

Quadro 4 - Agrupamento das palavras por campo semântico.......................................... 94 

Quadro 5 - Caracterização dos meios comunicacionais em relação à sua temporalidade. 108 

Quadro 6 - Construção categorial com os temas advindos do questionário semiaberto.... 112 

Quadro 7 - Perfil dos entrevistados........................................................................... 129 

 

 

Figura 1 - Registro fotográfico de alguns dos espaços existentes no Polo de Apoio 

Presencial de Currais Novos: A – Cabine dos Tutores; B – Laboratório de Física; C – 

Laboratório de Química e D – Sala de Aula1........................................................................ 23 

Figura 2 - Evolução da educação a distância....................................................................... 28 

Figura 3 - Exemplos de anúncios produzidos pelo Instituto Monitor (à esquerda) e pelo 

Instituto Universal Brasileiro (à direita)................................................................................ 29 

Figura 4 - Organograma da estrutura organizacional da SEDIS/UFRN.............................. 43 

Figura 5 - Sala de Aula Virtual do Moodle Acadêmico Mandacaru.................................... 47 

Figura 6 - Evolução dos sistemas de aprendizagem............................................................. 57 

Figura 7 - Relativity, 1953................................................................................................... 65 

Figura 8 - Print Gallery, 1956.............................................................................................. 65 

Figura 9 - Mapa conceitual: representação da filosofia no Ocidente................................... 68 

Figura 10 - Linha do tempo da JIRS.................................................................................... 77 

Figura 11 - Linha do tempo da CIRS................................................................................... 78 

Figura 12 - Mapa conceitual – ensaio da proposta epistemológica da teoria em tela.......... 81 

 

 

Mapa 1 - Localização Geográfica dos Polos de Apoio Presencial da UFRN....................... 41 

Mapa 2 - Corpo de pesquisa em representações sociais (Centros Redes)............................ 74 

Mapa 3 - Estados que dinamizam a teoria no Brasil............................................................ 76 

  

 

Gráfico 1 - Distribuição dos alunos por curso de licenciatura........................................... 99 



 
 

Gráfico 2 - Distribuição dos licenciandos por sexo............................................................ 99 

Gráfico 3 - Distribuição dos licenciandos por idade.......................................................... 100 

Gráfico 4 - Localidade em que os licenciandos residem.................................................... 101 

Gráfico 5 - Situação dos licenciandos em relação ao estado civil...................................... 102 

Gráfico 6 - Situação dos licenciandos em relação ao número de filhos............................. 102 

Gráfico 7 - Situação dos licenciandos em relação à ocupação........................................... 103 

Gráfico 8 - Instrumentos empregados durante o processo de aprendizagem..................... 104 

Gráfico 9 - Ferramentas de comunicação utilizadas nos cursos de licenciatura................ 105 

Gráfico 10 - Proporção de licenciados que usam redes sociais.......................................... 105 

Gráfico 11 - Formas e meios utilizados nas discussões de conteúdos para os 

componentes curriculares.................................................................................................... 109 

Gráfico 12 - Modos de estudar........................................................................................... 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Evocações dos sujeitos a partir da técnica de associação livre de palavras 

com a palavra estímulo “educação a distância”.................................................................. 93 

Tabela 2 - Organização do campo semântico da técnica de associação livre de palavras 

com a palavra estímulo “Educação a Distância”................................................................. 93 

Tabela 3 - Estados e municípios que os licenciandos residem........................................... 101 

Tabela 4 - Distribuição e frequência dos temas identificados na análise de conteúdo....... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância 

ABT – Associação Brasileira de Teleducação 

AC – Aluno-Cursista 

AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CETIC – Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação e da Comunicação 

CIERS-ed – Representação Sociais e Subjetividade - Educação 

CIRS – Conferência Internacional sobre Representações Sociais 

COMPERVE – Comissão Permanente de Vestibular 

DC – Discente-Cursista 

DPE – Departamento de Pesquisas Educacionais 

EaD – Educação a Distância  

FCC – Fundação Carlos Chagas  

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IES – Instituição de Educação Superior  

IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais  

IPAE – Pesquisas e Administração da Educação 

JIRS – Jornada Internacional sobre Representações Sociais  

JOVAED – Jornada Virtual ABED de Educação a Distância 

L – Licenciando  

MEB – Movimento Educação de Base 

MOODLE – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Evironment 

NEPERS – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Representações Sociais 

NTIC – Novas Tecnologias de Informação e Comunicação  

OMC – Organização Mundial do Comércio 

OVEU – Observatório da Vida do Estudante Universitário 

PCM – Procedimento de Classificação Múltipla 

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PPP – Parceria Público-Privada  

PROINFO – Programa Nacional de Informática na Educação  

PROINFO – Programa Nacional de Tecnologia Educacional 



 
 

ProUni – Programa Universidade para Todos 

REUNI – Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

RIPRES – Rede Internacional de Pesquisa em Representações Sociais e Saúde 

SACI – Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares 

SATE – Sistema Avançado de Tecnologias Educacionais  

SEDIS – Secretaria de Educação a Distância  

SEED – Secretaria de Educação a Distância 

SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas  

SINAES – Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

SITERN – Sistema de Teleducação do Rio Grande do Norte 

TALP – Técnica de Associação Livre de Palavras 

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 

TRS – Teoria das Representações Sociais 

UAB – Universidade Aberta do Brasil 

UEPB – Universidade Estadual da Paraíba 

UF – Unidade Federativa 

UFAL – Universidade Federal de Alagoas 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UNB – Universidade de Brasília 

UNIDERP – Universidade Anhaguera 

UNIP – Universidade Paulista  

UNIPLAN – Centro Universitário Planalto do Distrito Federal 

UniRede – Universidade Virtual Pública do Brasil 

UNP – Universidade Potiguar  

UPE – Universidade de Pernambuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO................................................................................................................. 16 
  

1  EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO............................................................................ 27 

1.1 Educação a Distância: elementos históricos, conceitos e práticas........................... 27 

1.2 Educação Superior a Distância na UFRN................................................................. 39 

1.3 A utilização e o papel das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação na 

Educação a Distância........................................................................................................ 50 
  

2   DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS PARA O ENVEREDAR 

DA PESQUISA.................................................................................................................. 59 

2.1 Aspectos teóricos da Teoria das Representações Sociais......................................... 59 

2.1.1 Senso Comum: em busca de um novo olhar.............................................................. 59 

2.1.2 O que é representação?............................................................................................... 63 

2.1.3 A Teoria das Representações Sociais......................................................................... 67 

2.1.4 A Teoria das Representações Sociais no contexto brasileiro..................................... 74 

2.1.5 Representações sociais e seus temas no Grupo de Pesquisa Representações Sociais 

e Educação da UFRN.......................................................................................................... 78 

2.2 Situando o universo da pesquisa: entre tramas e fios da pesquisa......................... 80 

2.2.1 Técnica de Associação Livre de Palavras.................................................................. 82 

2.2.2 Questionário semiaberto eletrônico............................................................................ 84 

2.2.3 Entrevista semiestruturada......................................................................................... 85 

2.2.4 Análise de Conteúdo.................................................................................................. 88 
  

3  REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: 

tecendo resultados e reflexões.......................................................................................... 92 

3.1 Conectando sentidos via fio condutor um: TALP.................................................... 92 

3.2 Achados do fio condutor dois: questionário semiaberto eletrônico........................ 98 

3.3 Redes estabelecidas com o fio condutor três: entrevista semiestruturada............. 128 

3.4 Retomando os fios........................................................................................................ 134 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................................... 138 
  

REFERÊNCIAS................................................................................................................ 143 
  

ANEXO A – Relatório de Alunos Ativos por Polo de Apoio, com base no semestre 

2014.1.................................................................................................................................. 158 
  

APÊNDICE A – Dissertações selecionadas à luz da TRS do Grupo de Pesquisa 

Representações Sociais e Educação do PPGEd.................................................................. 161 
  

APÊNDICE B – Teses selecionadas à luz da TRS do Grupo de Pesquisa 

Representações Sociais e Educação do PPGEd.................................................................. 162 
  

APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido....................................... 165 
  

APÊNDICE D – Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) aplicada com 

licenciandos do Polo de Apoio Presencial de Currais Novos (RN).................................... 166 
  

  



 
 

APÊNDICE E – Questionário semiaberto eletrônico aplicado com licenciandos do 

Polo de Apoio Presencial de Currais Novos (RN).............................................................. 167 
  

APÊNDICE F – Roteiro da entrevista semiestrutura, organizado em blocos/temas......... 171 



16 
 

INTRODUÇÃO 

 

“[...] transformações técnicas, econômicas e culturais geram necessariamente novos modos 

de perceber e de compreender o mundo: o local é reinterpretado à luz do global, o afetivo é 

sublimado no espetáculo e transformaram-se os modos de aprender das novas gerações, 

bem como suas representações sobre, e suas relações com, a instituição escolar”. 

(BELLONI, 2002, p. 120) 

 

Apresentação da temática delineada 

 

 A evolução da Educação a Distância (EaD), promovida pelos incentivos políticos e 

econômicos, nos últimos anos, e pelo uso de Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (NTIC), tem trazido muitas discussões em torno das implicações 

socioeducacionais. Não se sabe ao certo onde vamos chegar com essa modalidade de ensino. 

Talvez pelo fato de estarmos inseridos em uma sociedade marcada pelas incertezas, conforme 

assevera Morin (2004, p. 59), “[...] devemos saber que navegamos em um oceano de 

incertezas”. Porém, o que se pode fazer de início é desenvolvermos trabalhos como este, 

preocupado com a educação formal e seu atual contexto sócio-histórico, tendo como objeto de 

estudo as representações sociais de licenciandos sobre a EaD.  

Para tanto, partimos do pressuposto de que as representações sociais de licenciandos, 

na modalidade à distância, estão permeadas de identidades e de posicionamentos, cujo 

discurso proferido/desvelado é situado e/ou marcado por elementos do espaço-tempo-

presencial – Polo de Apoio, Secretaria de Educação a Distância (SEDIS)
1
, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) etc. – e do espaço-tempo-virtual
2
 - Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA), redes sociais digitais etc. – tendo como resultado uma formação 

docente constitutiva de meios coexistentes. De tal modo, “o mundo físico e o virtual não se 

opõem, mas se complementam, integram, combinam uma interação cada vez maior, contínua, 

inseparável” (MORAN, 2007, p. 09), pois, é cada vez mais comum se observar, nas 

instituições de ensino presencial, o uso de meios tecnológicos digitais, bem como registrar 

                                                           
1
 Segundo o art. 197, do Regimento Interno da Reitoria da UFRN, “a Secretaria de Educação a Distância, 

diretamente subordinada à Reitoria, é o órgão responsável pela articulação e pelo fomento de programas e 

políticas, em nível institucional, das ações de educação a distância, bem como por suporte e assessoria a essas 

ações”. 
2
 Sobre o virtual e o mundo físico, Lévy (2014, p. 15) vai além do que o senso comum concebe. Diz, por 

exemplo, que a virtualização não deve ser “[...] empregada com freqüência para significar a pura e simples 

ausência de existência, a ‘realidade’ supondo uma efetuação material, uma presença tangível”. Entretanto, 

ambos, devem vir acompanhados de um novo sentido. O virtual, para ele não é uma “desrealização” consiste 

agora “em uma passagem do atual ao virtual, em uma ‘elevação à potência’ da entidade considerada” (LÉVY, 

2014, p. 17).  Como exemplo, ele cita o hipertexto que mesmo “desterritorializado”, habitante nômade do 

ciberespaço “[...] contribui para produzir aqui e acolá acontecimentos de atualização textual, de navegação e de 

leitura” (LÉVY, 2014, p. 20). 
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que em ambientes virtuais se utilizam das concepções e especificidades da aprendizagem sem 

ser em rede. 

 Nesse sentido, tomando como referência o espaço-tempo-atual e os cursos de 

licenciatura à distância, indagamo-nos: que representações sociais têm os licenciandos da 

UFRN sobre a Educação a Distância? No atual contexto sócio-histórico e cultural, estudar, 

através do computador e da internet
3
, recursos midiáticos, se tornou algo banal, corriqueiro, 

seja no cotidiano de alunos ou de professores pesquisadores. Em virtude disto, cresce a 

necessidade de readaptação metodológica e didática na formação dos profissionais, bem como 

também cresce o imperativo, por parte dos alunos, de buscarem essa nova realidade de 

formação docente, tendo em vista o ritmo empreendido pelas tecnologias de informação e 

comunicação sobre a sociedade, bem como a constituição de novos espaços de aprendizagem 

ou, como Gadotti (2000, p. 249) prefere, “[...] novos espaços do conhecimento”. Acrescenta-

se a isto, o desejo de inclusão de uma grande massa de indivíduos de cursar o ensino superior, 

o que é possibilitado em grande parte, na atualidade, pela modalidade a distância. 

 Considerando as novas tecnologias no sistema educativo, percebemos novas 

perspectivas e paradigmas, associadas ao surgimento da EaD. No Brasil, segundo Castro 

(2005), a inserção da aprendizagem a distância se deu pelos ideais neoliberais por volta da 

década de 1990, em torno de algumas reformas financeiras, justificadas por razões de 

competitividade e equidade. Entretanto, veremos que, no Rio Grande do Norte, a formação de 

professores, nessa modalidade, ocorreu bem antes, de acordo com Andrade (2010). Segundo 

este autor, já em 1960 houve uma proposta de qualificação dos profissionais docentes, 

usando-se o Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares (SACI), com incentivos 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, percebendo que o mundo estava 

cada vez mais automatizado, resolve ofertar diversos projetos em que o ensino adviesse por 

meios dos instrumentos de comunicação e informação. Em virtude disso, a criação da 

Secretaria de Educação a Distância da referida universidade, tornou-se o grande marco da 

EaD no estado e vem hoje ofertando diversos cursos de graduação e pós-graduação em 

estados da região nordeste: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 

A escolha desta pesquisa pelos cursos de licenciatura a distância é resultante do 

aumento das matrículas vinculadas a este grau acadêmico nacionalmente. Com base no Censo 

EAD.BR (2010), há uma maior representatividade, em termos percentuais (31,5%), de cursos 

                                                           
3
 Tida por Castells (2003, p. 7) como “[...] a base tecnológica para a forma organizacional da Era da Informação: 

a rede”. 
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voltados para a formação de professores, tendo em vista os incentivos dos governos, cuja 

finalidade é atender à educação básica carente de profissionais com formação adequada. Tal 

predileção está atrelada também à experiência acadêmica da autora desse estudo que, durante 

a graduação, pode desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) voltado 

para o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo), tendo como preocupação a 

formação continuada à distância.  

Ressaltamos que foi a partir da apreciação do relatório de alunos ativos por Polo de 

Apoio
4
, no semestre 2014.1, elaborado pela Coordenação Acadêmica da SEDIS, conforme 

solicitação, que se pode realmente escolher o local da pesquisa (Polo de Apoio Presencial de 

Currais Novos
5
, localizado no estado do Rio Grande do Norte). Adotamos como 

preponderante para esta escolha o total de alunos licenciandos ativos (497 alunos), assim 

como o total de cursos de licenciatura disponíveis (9 cursos) – ver quadro 1, com os cursos e 

o total de discentes ativos no Polo de Apoio Presencial de Currais Novos.  

 

Quadro 1 - Relatório de Alunos Ativos no Polo de Apoio Presencial de Currais Novos, com 

base no semestre 2014.1 

Cursos de  

Licenciatura 

Alunos  

Ativos 

Química 34 

Pedagogia 88 

Matemática 70 

Letras 69 

História 43 

Geografia 43 

Física 34 

Educação Física 34 

Ciências Biológicas 82 

Total de 

alunos: 497 
Fonte: Coordenação Acadêmica da SEDIS/UFRN, 2014. 

 

Outro aspecto que chamou a atenção para o desenvolvimento deste trabalho foi o 

aumento da procura por cursos na Educação a Distância, devido a uma maior oferta de cursos 

para um ou mais grupos que pensam ter novas oportunidades de formação e emprego. Esse 

aspecto constitui uma realidade crescente por meio de incentivos do poder público, conforme 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, nº 9394/1996) apregoa em seu Art. 

                                                           
4
 Ver Anexo A deste trabalho. 

5
 Ver mapa 1 com a distribuição dos polos de apoio presencial da UFRN, com destaque para o situado em 

Currais Novos. 
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80. Além disso, a busca por esta modalidade de ensino é ainda maior mediante característica 

de flexibilidade, a possibilidade de comodidade, poder estudar em casa e a eficiência no 

ensino (SANTOS, 2012). 

A escolha da UFRN como lócus, por sua vez, ocorre porque ela desenvolve um 

trabalho que abrange todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte com a oferta de 10 

cursos em graduação, dentre os quais 9 cursos são de licenciatura (80,0%), distribuídos nas 

áreas de Pedagogia, Química, Matemática, Educação Física, História, Física, Letras, 

Geografia e Ciências Biológicas. Os demais cursos são representados por 1 Curso de 

Bacharelado (Administração Púbica) e 1 de Tecnólogo (Tecnologia em Gestão Pública), 

10,0% cada
6
. 

 Nesse sentido, torna-se necessário pensarmos esta temática enfatizando as 

representações sociais nesse contexto, pois “estamos numa etapa de ampliação do 

conhecimento do universo em todas as dimensões, científica, psicológica e também no que 

chamamos – ‘espiritual’” (MORAN, 2007, p. 42); para assim, se atingir o ideal de 

profissionais mais bem qualificados, com conhecimentos que favoreçam, principalmente, a 

aprendizagem dos alunos. Essa é uma necessidade extremamente importante e urgente, 

sobremaneira na área de concentração “Educação”, com ênfase na linha de pesquisa 

“Educação, Currículo e Práticas Pedagógicas”, por esta se apresentar, em sua descrição, no 

contexto do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd), como um espaço de 

discussão dos processos de formação inicial.   

Conforme levantamento feito no Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e no Centro Internacional de 

Estudos em Representações Sociais e Subjetividade (CIERS) da Fundação Carlos Chagas 

(FCC), constatamos que ainda são escassos os trabalhos que versam sobre as representações 

sociais em torno da Educação a Distância. Nesse sentido, ressaltamos o trabalho de Souza 

(2009), o qual traz uma pesquisa que busca refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem 

e seus resultados na modalidade EaD, por meio das representações sociais de alunos e 

professores inseridos neste processo. Suas investigações trouxeram resultados instigantes e 

importantes por apresentar representações sociais divergentes entre alunos e professores sobre 

um mesmo objeto. Acrescentamos ainda o estudo de Conceição, Silva e Euzebio (2011), em 

que analisaram as representações sociais de discentes e docentes sobre a educação a distância 

online, fundamentados no pressuposto teórico das representações sociais de Serge Moscovici. 

                                                           
6
 Dados disponíveis no site da SEDIS/UFRN, em: http://www.sedis.ufrn.br/. Acesso em: 13 de março de 2014. 

http://www.sedis.ufrn.br/
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Seus resultados, a partir da técnica projetiva de associação livre de palavras e do uso de 

questionário, demonstraram que há resistência e/ou preconceito em relação à EaD online. É 

possível mencionar ainda, nesse levantamento, a contribuição de Alves-Mazzotti (2008), 

quando esta discute as representações sociais e sua aplicação na educação; além de Viel 

(2011), que trata da formação de professores de matemática a distância, por meio da 

perspectiva de alunos formados e da equipe do curso, portanto, de representações sociais e 

formação docente. 

Essa carência de estudos na área, comprovada também durante pesquisa feita na 

Biblioteca Digital da UFRN, nos leva a pensar em um trabalho que busque refletir sobre a 

EaD, ofertada pela Instituição de Educação Superior (IES) pesquisada, a partir da fala dos 

alunos/as envolvidos/as neste processo, discutindo acerca das novas abordagens ou tendências 

pedagógicas que se fazem presentes e que se prolongam durante o exercício pedagógico, ou 

seja, ao perceber que estamos em uma sociedade marcada por novos paradigmas e objetivos 

educacionais que demandam novas discussões, há aqui uma inquietação com o novo. Para 

tanto, partirmos do conhecimento dos discentes, marcado por crenças, experiências e 

julgamentos, como forma de saber como é percebida a EaD. 

 No que tange à história da educação brasileira, na qual podemos observar que as 

políticas públicas são elaboradas em torno da preocupação com a quantidade e não com a 

qualidade do ensino, é preciso tomar cuidado com o novo, tendo em vista haver um sério risco 

de formação de indivíduos com baixa qualificação profissional e conhecimento incipiente, 

fragmentado ou descontextualizado da realidade existente, pois, a formação docente, na 

maioria das vezes, ocorre baseada em teorias e práticas distanciadas dos desafios da sociedade 

contemporânea. Sendo assim, ratificamos a necessidade de saber como é percebida a 

Educação a Distância por aqueles que a adotaram para cursar o ensino superior. 

Esta pesquisa poderá trazer para o campo científico contribuições relevantes, ao 

promover o conhecimento de uma realidade e possibilitar novas discussões em torno da 

Educação à Distância. Ao mesmo tempo, será capaz de produzir novos saberes ou teorias que 

poderão favorecer as instituições de ensino a distância na criação de novas estratégias 

administrativas e pedagógicas. Poderá, além disso, gerar novas sondagens/pesquisas, 

resultados e conflitos, este último fenômeno essencial para a existência da ciência. 

Para tanto, objetivamos analisar representações sociais de licenciandos sobre a 

Educação a Distância na UFRN.  

Nesse sentido, a Educação a Distância necessita ser compreendida a partir dos sujeitos 

em formação, haja vista esse ser um processo de ensino na sociedade contemporânea, 
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possibilitado pelas novas tecnologias de informação e comunicação, que se fazem cada vez 

mais presentes no meio social e, em particular, nos processos de formação profissional 

docente. 

A análise das representações sociais de licenciandos sobre a educação a distância é 

imprescindível, tendo em vista o crescimento da EaD em todo o território brasileiro. 

Ressaltamos, porém, que não se quer aqui assumir o papel de avaliador desta modalidade de 

ensino como é abarcada, mas com base nos sujeitos em formação e no momento atual em que 

se vive propor e/ou instigar discussões e reflexões que assegurem uma compreensão mais 

holística desse temário. 

A proposta apresentada não é um caminho fácil. Desvendar e compreender as 

representações sociais sobre a EaD requer de qualquer pesquisador astúcia, abdução e 

comprometimento com os estudos, destarte, segundo Arruda (2002, p. 18):  

 

[...] as falas dos sujeitos precisam ser retrabalhadas com cuidado e rigor, e 

não se dispensa a experiência, o domínio das técnicas e nem mesmo o 

talento que aprimoram o tratamento deste material. [...]. O dado bruto 

demanda tratamento delicado, o que não se confunde com urna seleção de 

falas que pode refletir apenas as preferências do/a pesquisador/a.  

 

Sequer pode ser considerado um trabalho acabado ou fechado, pois as representações 

sociais mudam em virtude do tempo e do espaço vividos e do próprio sujeito em ação, ou 

seja, o que arquitetamos é variável, não é algo intransponível, pode ser superado assim como 

ocorre com os nossos desejos e sentimentos.  

Seguindo essa mesma linha de pensamento, esperamos contribuir para o diálogo e para 

eventuais tensões nos discursos apregoados no universo acadêmico sobre o tema em tela. Nós 

entendemos que só assim seremos capazes de ultrapassar visões arraigadas, no que tange à 

utilização de outros conhecimentos, por sua vez, desprezados segundo uma lógica 

racionalista-positivista. 

 

Parceiros socioeducacionais: quem representa? 

 

 Conforme já afirmamos, o objeto de estudo são as representações sociais sobre a 

Educação a Distância, ofertada pela UFRN, tendo como sujeitos da pesquisa os discentes dos 

cursos de licenciatura em Química, em Pedagogia, em Matemática, em Letras, em História, 

em Geografia, em Física, em Educação Física e em Ciências Biológicas, localizados no Polo 
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de Apoio Presencial de Currais Novos, onde são desenvolvidas atividades pedagógicas de 

ensino, de aprendizagem e administrativas. 

 Dados do Observatório da Vida do Estudante Universitário (OVEU) de 2015, 

referentes aos aprovados em 2014, da Comissão Permanente de Vestibular 

(COMPERVE/UFRN), revelam que estes sujeitos estão imersos num contexto 

socioeconômico específico carente de análise para tornar-se visível e que a instituição 

envolvida saiba lidar com situações provocadas por essas peculiaridades. Em sua maioria, são 

alunos de escola pública, de baixa renda, filhos de pais com baixo grau de instrução, são 

casados e trabalham. Rigorosamente, diante dessas condições de estudo, é essencial a 

motivação, o respeito ao educando nas suas necessidades, como ser inconcluso que é. 

Precisamente, que se estabeleçam situações de diálogo na prática educativa para uma 

aprendizagem autônoma (FREIRE, 2006). 

 

Conhecendo o lócus da pesquisa: de onde representa? 

 

O lócus da nossa pesquisa, como já apresentado, é o Polo de Apoio Presencial de 

Currais Novos, que “[...] corresponde ao ponto ou nó da rede de Ensino a Distância, a base 

física onde se encontra o aluno, o tutor e os outros agentes desse processo, que dispõe de uma 

infraestrutura específica para viabilizar as interações que alimentam os fluxos desse sistema” 

(DANTAS; TROLEIS; MORAIS, 2012, p. 123). Atuando desde o segundo semestre de 

2005
7
, conforme a coordenação, além dos cursos de licenciatura em destaque, o polo ainda 

dispõe do curso de bacharelado em Administração Pública.  

No que se refere a sua estrutura física, ele não difere dos demais Polos de Apoio 

Presencial da UFRN. Apresenta recepção, auditório, biblioteca, salas de aula, cabine dos 

tutores, laboratório de física e laboratório de química (ver figura 1, com alguns desses 

espaços). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Como assinala Malanchen (2015, p. 147), nesse mesmo ano “[...] foi lançado o primeiro edital [Edital n. 1 de 

16 de dezembro de 2005] que esclareceu como as instituições deviam organizar seu projeto para concorrer a 

vagas e ofertar os polos e cursos de EaD em parceria com a UAB para o ano de 2007”. 
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Figura 1 - Registro fotográfico de alguns dos espaços existentes no Polo de Apoio Presencial 

de Currais Novos: A – Cabine dos Tutores; B – Laboratório de Física; C – Laboratório de 

Química e D – Sala de Aula 

 
Fonte: Sebastiana Guedes Bezerra, 2015. 

 

Assim como ocorre nos demais polos, o polo de Currais Novos funciona de segunda-

feira à sábado. Sendo que, por meio do discurso de flexibilidade e autonomia empregado são 

os discentes que estabelecem, de acordo com a sua rotina, o dia e o horário de seu 

comparecimento ao polo, exceto nos períodos de avaliação, que ocorre conforme o calendário 

acadêmico. 

Em Currais Novos, além da atuação da UFRN na oferta de ensino a distância, existe 

também a participação de outras instituições públicas e particulares
8
, quais sejam: Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Centro 

Universitário Planalto do Distrito Federal (UNIPLAN), Universidade Anhaguera 

                                                           
8
 Em termos estaduais, com base no sítio eletrônico e-MEC (2015), existe um total de 92 cursos a distância no 

estado do Rio Grande do Norte, cadastrados e distribuídos em 23 municípios, cujas instituições envolvidas são 

públicas e também particulares. Isto pode ser explicado, apesar das distorções regionais no país, pelo 

investimento em EaD nos últimos anos, pelo aumento da demanda, pelo crescimento de instituições 

credenciadas, pelo reconhecimento da EaD como modalidade de ensino, pelo avanço tecnológico e econômico e 

pelas exigências do mercado de trabalho, na tentativa de obter o maior número possível de profissionais 

qualificados. 
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(UNIDERP), Universidade Paulista (UNIP), Universidade Potiguar (UNP), conforme sítio 

eletrônico do sistema e-MEC
9
 (2015). 

  

Sucintos apontamentos dos procedimentos empregados 

 

 Tendo em vista o problema e a necessidade de desenvolvimento deste estudo, bem 

como ainda sabendo que “a ciência se apresenta como um processo de investigação que 

procura atingir conhecimentos sistematizados e seguros” (KÖCHE, 2010, p. 121), foi 

necessário o desenvolvimento de algumas etapas e procedimentos de operacionalização para a 

construção desta pesquisa, como forma de atingir o objetivo proposto. 

 Assumimos, dessa forma, como metodologia de pesquisa, o estudo de caso com 

investigação qualitativa e propósito descritivo-analítico. Para Triviños (1987, p. 133), um 

estudo de caso, “é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

aprofundadamente”. Sobre o pensamento de Yin (2001), entendemos que se trata de um 

estudo empírico em que investiga um dado fenômeno atual, contemporâneo. O que pressupõe 

dizer que, sob estas duas perspectivas teóricas, este trabalho se insere naquilo que se tem 

colocado como possibilidade de opção metodológica das pesquisas sociais contemporâneas: o 

estudo de caso. 

 Num segundo momento, e acerca de sua previsível utilização, por se tratar de estudo 

voltado para a educação, percebemos na pesquisa qualitativa sua importância, por apresentar 

três características básicas “[...] visão holística, abordagem indutiva e investigação 

naturalística” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANSDSZNAJDER, 1998, p. 131).  

 No mais, segundo Bogdan e Biklen (1994), este tipo de investigação possui cinco 

aspectos importantes em estudos que envolvem questões educacionais. Primeiramente, neste 

procedimento observamos que os dados decorrem do ambiente natural, sendo que sobre ele 

temos como instrumento principal o investigador e sua introdução de uma forma neutra. Outra 

particularidade é que a investigação qualitativa é descritiva, ou seja, “os dados recolhidos são 

em forma de palavras ou imagens e não de números” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48). 

Além disso, o investigador se interessa de imediato pelo processo, neste caso há uma 

preocupação com as atitudes e interações dos sujeitos. Ademais, há uma análise dos dados de 

forma indutiva, sendo assim, as informações individuais recolhidas são “inter-relacionadas” 

                                                           
9
 Para consulta interativa das Instituições de Educação Superior e Cursos Cadastrados, acesse: 

http://emec.mec.gov.br/.  

http://emec.mec.gov.br/
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com o todo. Por último, existe o interesse em buscar saber o significado do fenômeno 

pesquisado. 

 Feitas essas considerações, seguem as etapas traçadas e executadas, quais sejam: 

 a) Levantamento de dados secundários: 

 Pesquisa Bibliográfica - destacamos aqui o uso de periódicos, dissertações, 

teses e livros que contribuíram para o estudo de caso, tendo por base teórica os 

trabalhos que abordaram a EaD, Peters (2009), Preti (1998, 2005), Kenski 

(1999, 2010a, 2010b) e Saraiva (2006, 2010), e os representativos acerca da 

Teoria de Representação Social, cuja ênfase foi dada aos estudos de Serge 

Moscovici (1978, 2003, 2012) e Jodelet (2001). A consulta das obras foi 

efetuada na Internet e nos acervos das bibliotecas da UFRN, como forma de 

conduzir a ampliação do conhecimento sobre o tema. 

 Pesquisa Documental - Para tornar possível a produção do saber científico, 

houve ainda uma pesquisa documental referente aos cursos de licenciaturas a 

distância em tela (leitura scanning dos Projetos Pedagógicos dos cursos de 

licenciatura e demais documentos oficiais que serviram para a discussão em 

questão). 

 Acesso ao site da Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, para conhecer os serviços que essa Secretaria oferta, e 

da Comissão Permanente do Vestibular, para solicitar dados estatísticos no 

Observatório da Vida do Estudante Universitário, no sentido de identificar o 

perfil dos alunos envolvidos nesta pesquisa. 

 b) Levantamento de dados primários: 

 Pesquisa de Campo - realizada no Polo de Apoio Presencial de Currais Novos, 

localizado no estado do Rio Grande do Norte, que oferta nove cursos de 

licenciatura. Nesse local, buscamos a obtenção de dados qualitativos, com o 

uso da Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), de questionário 

semiaberto
10

 com os licenciandos em tela, para conhecer o perfil e as formas de 

compartilhamento, interação e comunicação existentes entre eles. Em seguida, 

realizamos entrevistas semiestruturadas pelo smartphone com alguns dos 

licenciandos que responderam ao questionário semiaberto, cuja aplicação e 

análise explicativa foram realizadas na perspectiva da análise de conteúdo 

                                                           
10

 O mesmo foi desenvolvido para ser aplicado a distância, através da utilização de aplicativos do Google Docs, 

em específico, o editor de formulários e o editor de planilhas. 
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(BARDIN, 2011). Para o tratamento destes dados e produção de gráficos, 

tabelas e quadros utilizamos os softwares Microsoft Excel, Microsoft Word e 

Atlas.ti. 

 Para apresentação da pesquisa e seus resultados, a dissertação está dividida em três 

capítulos. No Capítulo 1, buscamos uma discussão em torno da Educação à Distância, seus 

elementos históricos, conceitos e práticas emergentes com o uso das novas tecnologias 

educacionais. Situa-se, também, como cenário, a educação superior a distância na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e seus desdobramentos. 

Já no Capítulo 2, antes do aprofundamento dos procedimentos metodológicos 

utilizados para a elaboração da dissertação em tela, apresentamos os aspectos da Teoria das 

Representações Sociais, ou seja, explicamos o modelo teórico ou o posicionamento 

epistemológico que fundamenta nossas análises, bem como suas implicações nas escolhas dos 

instrumentos de pesquisa, mediante a constatação de sua amplitude e complexidade. 

 No Capítulo 3 temos como finalidade apresentar e analisar as Representações Sociais 

de Licenciandos sobre a Educação a Distância. Dessa forma, inicialmente são analisados os 

dados resultantes do fio condutor um: Técnica de Associação Livre de Palavras, depois do fio 

condutor dois: questionário com perguntas abertas e fechadas e, por último, do fio condutor 

três: entrevista semiestruturada, com a finalidade de trazer as redes estabelecidas, as quais 

demonstram como os voluntários representam a EaD. Por último, foi feito uma recapitulação 

da triangulação metodológica utilizada, como forma de demonstrar um equilíbrio e/ou 

convergência do estudo. 

Enfim, nas considerações finais, traçamos uma reflexão com os principais achados do 

trabalho, ao apresentar os arremates e quais são as possíveis questões que podem ser objeto de 

novas pesquisas sobre este tema.  
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1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

“Abrir-se para novas educações – resultantes de mudanças estruturais nas formas de 

ensinar e aprender possibilitadas pela atualidade tecnológica – é o desafio a ser assumido 

por toda a sociedade”. 

(KENSKI, 2010a, p. 27)  

 

Neste primeiro capítulo vamos apresentar a educação a distância e suas características, 

no tocante à existência e à aceleração de fluxos materiais e de fluxos virtuais, a partir do 

desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação e da estrutura 

normativa disponível num dado tempo e num determinado espaço. Além disso, como cenário 

da nossa pesquisa, situamos os desdobramentos da educação superior a distância na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, particularmente, como essa modalidade foi 

pensada na perspectiva de formação docente. 

 

1.1 Educação a Distância: elementos históricos, conceitos e práticas 

 

 Como forma de desenvolvermos este tópico, procuraremos trazer à tona algumas fases 

da EaD no Brasil, bem como sua definição consolidada, com base nas características atuais. 

Entretanto, antes de adentrarmos nisto, seria importante também tomarmos outras dimensões 

espaciais e temporais, mesmo que de forma breve e sem aprofundamentos. Para tanto, 

apresentamos inicialmente os estudos de Peters (2009, p. 29), quando este afirma que: 

 

as primeiras experiências em educação a distância foram singulares e 

isoladas. No entanto, já eram de profunda importância para as pessoas 

implicadas, porque o conteúdo era a religião e a controvérsia religiosa, que 

eram levadas muito a sério naquela época. Estou me referindo aqui a São 

Paulo, que escreveu suas famosas epístolas a fim de ensinar às comunidades 

cristãs da Ásia Menor como viver como cristãs em um ambiente 

desfavorável. Ele usou as tecnologias da escrita e dos meios de transporte a 

fim de fazer seu trabalho missionário sem ser forçado a viajar. Isso já era 

claramente uma substituição da pregação e do ensino face a face por 

pregação e ensino assíncronos e mediados. E foi uma abordagem baseada na 

tecnologia, ainda que ‘pré-industrial’.  

 

Apesar de ser uma afirmação que ultrapassa a visão de educação formal, ela nos é 

importante no sentido de demonstrar um dos vários usos da escrita e dos meios de transporte, 

disponíveis na época, para o ensino assíncrono, mesmo sendo restrito e/ou seletivo. Estes, por 

sua vez, possibilitaram para a EaD importantes meios de crescimento, seja através das cartas, 
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dos barcos, das mulas e outros meios de locomoção que, apesar de lentos, permitiam o 

diálogo entre diferentes comunidades. 

Acrescentemos aos meios/instrumentos utilizados o fator comunicação e informação 

preponderantes para a genealogia da EaD. Sem estes, não seria possível discorrer sobre temas 

como o tratado neste trabalho. Assim, com o decorrer do tempo e a conquista de territórios, o 

avanço tecnológico abriu fronteiras e garantiu ainda mais novas formas de comunicação e o 

acesso a diversas informações. 

Assumimos como referência de estudo para descrever brevemente algumas etapas da 

evolução da educação a distância Moore e Kearsley (2008), já que, segundo eles, ao longo do 

desenvolvimento tecnológico, foram surgindo novas formas de ensinar e aprender a distância 

(figura 2). 

 

Figura 2 - Evolução da educação à distância 

 
Fonte: Moore e Kearsley (2008, p. 26), com modificações da autora do trabalho, 2014

11
. 

 

 Conforme Moore e Kearsley (2008), o primeiro curso por correspondência
12

 de que se 

tem registro foi o de taquigrafia, utilizado em 1840, na Grã-Bretanha por Isaac Pitman. Ainda 

segundo os mesmos autores, “o motivo principal para os primeiros educadores por 

correspondência era a visão de usar tecnologia para chegar até aqueles que de outro modo não 

poderiam se beneficiar dela” (MOORE; KEARSLEY, 2008, p. 27), em decorrência de “[...] 

serviços postais baratos e confiáveis, resultando em grande parte da expansão das redes 

ferroviárias” (MOORE; KEARSLEY, 2008, p. 25). Entretanto, segundo Nunes (2009), este 

não foi a primeira iniciativa de introdução do ensino a distância. Em 20 de março de 1728, na 

Gazette de Boston, nos Estados Unidos, Caleb Philips fez o primeiro anúncio de aulas por 

correspondência, a serem ministradas por ele. 

                                                           
11

 Seguindo a lógica geral dos autores (a história da EaD a partir das tecnologias utilizadas), optamos por 

acrescentar o termo integração de mídias, pois foi a principal estratégia utilizada no espaço-tempo explanado.  
12

 A partir de Palhares (2009, p. 48) conceituamos cursos por correspondência aquele em que “[...] o processo de 

mediação entre aluno e tutor ou professor ou instrutor [...] [era] realizado por meio de cartas”. 
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Com ideais igualitários parecidos com os manifestados na atualidade, na verdade, os 

cursos por correspondência foram criados para atender a um determinado público, “o corpo 

discente era representado em sua grande maioria por homens (90 por cento) cuja idade média 

variava de 25 a 28 anos” (PALHARES, 2009, p. 48). Ainda segundo o mesmo autor, a 

metodologia de estudo era baseada numa espécie de autoaprendizagem em que se aprendia 

fazendo, através de materiais impressos e de materiais de prática disponíveis para os alunos. 

Percebemos com isso, que as orientações vocacionais e técnicas para alunos distantes eram 

resultantes de uma necessidade do mercado, que procurava por mão de obra qualificada, “[...] 

quando o modo artesanal de trabalhar foi ficando cada vez mais industrializado” (PETERS, 

2009, p. 30). Dentre os cursos oferecidos destacamos os de técnico em rádio e televisão, 

taquigrafia e os de eletricidade. 

A vantagem de estudar em casa e de melhorar a situação financeira com poucos meses 

de estudo (figura 3) chamaram a atenção de pessoas também no Brasil. Segundo Alves (2009, 

p. 9), “[...] pouco antes de 1900, já existiam anúncios em jornais de circulação no Rio de 

Janeiro oferecendo cursos profissionalizantes por correspondência”. No entanto, foi em 1904 

com a instalação das Escolas Internacionais que os cursos se consolidaram e passaram a 

atender “[...] pessoas em busca de empregos, especialmente nos setores de comércio e 

serviços” (ALVES, 2009, p. 9), graças, principalmente, aos correios e às ferrovias para 

transporte de materiais didáticos impressos. 

 

Figura 3 - Exemplos de anúncios produzidos pelo Instituto Monitor (à esquerda) e pelo 

Instituto Universal Brasileiro (à direita) 

 
Fonte: UOL educação, 2014.  

 



30 
 

No Brasil, apesar de ter entrado em decadência com o uso de novas tecnologias, 

destacamos na aprendizagem por correspondência a atuação do Instituto Monitor, criado em 

1939, e do Instituto Universal Brasileiro, fundado em 1941
13

. Ambos ainda desenvolvem suas 

atividades, ofertando cursos técnicos e profissionalizantes, com novas metodologias e outras 

técnicas, por meio de materiais impressos e online. 

No início do século XX, surgiram as primeiras experiências educativas com o uso do 

rádio e da televisão, ainda mais atrativos pela utilização de recursos audiovisuais. Sua 

inserção aconteceu inicialmente na Europa e nos Estados Unidos (MOORE; KEARSLEY, 

2008). No Brasil, um importante marco da EaD foi a criação da Rádio Sociedade, no Rio de 

Janeiro, em 1923, por Roquete Pinto (MADEIRA, 2006). Os cursos, por sua vez, incluíam 

transmissão instantânea, em tempo real, “[...] tiveram caráter maciçamente instrucional, com 

oferta de cursos regulares destinados à alfabetização de adultos, educação supletiva e 

capacitação para o trabalho” (DEL BIANCO, 2009, p. 56). Destacamos ainda, segundo 

Oliveira, Hékis, Ramos e Araújo (2013, p. 128) as ações da Arquidiocese de Natal (RN) “[...] 

que associada ao Serviço de Assistência Rural, lançou em 1958 um sistema de radiodifusão, 

cujo sucesso inspirou, três anos depois, a criação do MEB – Movimento Educação de Base”. 

Em contrapartida, com outra visão paradigmática, “[...] oposta à filosofia da abordagem 

humanista [...]” (DEL BIANCO, 2009, p. 59) proposta pelo MEB, tivemos também, em 1970, 

a criação do Projeto Minerva, criado pelo governo federal para atender à população adulta 

com ideais de regionalização, “[...] não obteve êxito porque ficou concentrada no eixo sul-

sudeste” (DEL BIANCO, 2009, p. 59).  

Enquanto isso, por volta de 1934, nos Estados Unidos, na State University of Iowa, 

foram realizadas as primeiras transmissões educativas pela televisão. No contexto brasileiro, 

conforme Oliveira, Hékis, Ramos e Araújo (2013), o primeiro curso data de 1961, com o 

objetivo de alfabetizar adultos, pela TV Rio da Fundação João Batista do Amaral. 

Posteriormente, em 1967, com o incentivo do governo militar, foram surgindo outros 

programas educacionais. Em 1969, foi criado o primeiro sistema TV Escola Brasil, no 

Maranhão e “no mesmo ano [...] o Sistema Avançado de Tecnologias Educacionais – SATE, 

em âmbito federal e depois Projeto SACI (Sistema Avançado de Comunicações 

Interdisciplinares) [...]” (OLIVEIRA; HÉKIS; RAMOS; ARAÚJO, 2013, p. 128-129).  

Andrade (2010) destaca que o Projeto SACI teve o Rio Grande do Norte como local 

de experimento, em meio ao fim do MEB e incentivos do Instituto Nacional de Pesquisas 
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 Informações disponíveis em <http://www.institutomonitor.com.br/ e http://www.institutouniversal.com.br/>. 

Acesso em: 12 de junho de 2014. 

http://www.institutomonitor.com.br/
http://www.institutouniversal.com.br/
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Espaciais (INPE). Neste projeto, foram empregados meios de comunicação modernos para a 

época, como a utilização da televisão carregada com baterias de automóveis, inseridas nas 

escolas rurais para a qualificação de profissionais. Quando da sua estadualização em 1976, 

por meio do Ministério da Educação, sua execução foi transferida para a Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, obtendo o nome de Sistema de Teleducação do Rio Grande do Norte 

(SITERN). Nesta situação, “o SITERN e o SACI tinham como proposta melhorar a qualidade 

da educação básica, e isso não era eleitoralmente muito visível, ao menos em curto prazo” 

(ANDRADE, 2010, p. 04). 

Enfatizamos ainda com base em Alves (2009) as iniciativas da Fundação Roberto 

Marinho pela criação de diversos programas educacionais, dentre eles os telecursos, 

transmitidos em várias emissoras. Além da atuação do sistema de TV fechada, com destaque 

para as TVs Universitárias, o Canal Futura e a TV Cultura, que também distribuem algumas 

de suas produções em canais abertos. Além disso, enfatizamos também as ações da TV 

Escola, criada em 1995 pelo Ministério da Educação e que, até hoje, assim como as demais, 

desenvolve programas para aprimorar os conhecimentos dos telespectadores em formação. 

 Para Peters (2009, p. 32) “a educação a distância nunca havia sido tão importante 

quanto nos anos 1970 e 1980”. E foi no início deste período que, segundo Moore e Kearsley 

(2008, p. 34), começaram a surgir “[...] novas modalidades de organização da tecnologia e de 

recursos humanos, conduzindo a novas técnicas de instrução e uma nova teorização da 

educação”, com o Projeto Mídia de Instrução Articulada (AIM) nos Estados Unidos, cujo 

objetivo era “[...] agrupar (isto é, articular) várias tecnologias de comunicação, com o 

propósito de oferecer um ensino de alta qualidade e custo reduzido a alunos não-

universitários” (MOORE; KEARSLEY, 2008, p. 34). Ainda segundo os autores, o então 

projeto pode servir de referência para o surgimento da Universidade Aberta (Open University) 

na Grã-Bretanha, no início dos anos 70. Tal sistema de educação a distância prosperou e 

passou a repercutir em outros países, inclusive no Brasil. 

O primeiro projeto de lei, conforme Alves (2009), para criação da Universidade 

Aberta do Brasil foi o de nº 962, em 1972. Após este surgiram outros projetos tendo suas 

propostas negadas. Somente a partir do Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, foi instituído 

o Sistema de Universidade Aberta do Brasil (UAB), que apresenta diferenças no tocante ao 

que foi idealizado no Reino Unido, pois “na verdade, não é uma universidade propriamente 

dita, mas sim um consórcio de instituições públicas de ensino superior” (ALVES, 2009, p. 

12). 
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Entretanto, antes mesmo da instituição da UAB, destacamos ainda a partir de Alves 

(2009), a importância de outras instituições para a EaD, como a criação da Associação 

Brasileira de Teleducação (ABT), em 1971, denominada atualmente de Associação Brasileira 

de Tecnologia Educacional. Posteriormente, em 1973, tivemos as contribuições do Instituto 

de Pesquisas e Administração da Educação (IPAE) na organização de encontros e congressos 

sobre EaD, cuja transferência de atividades foi concedida à Associação Brasileira de 

Educação a Distância (ABED), com a sua criação em 1995. Desde então, inúmeros 

congressos e seminários foram promovidos, porém não podemos deixar de mencionar, pela 

sua especificidade, a realização em 2011 da primeira Jornada Virtual ABED de Educação a 

Distância (JOVAED), que se repetiu em 2012 e 2013, na qual os interessados puderam 

participar virtualmente e gratuitamente de todas as atividades propostas, com programação 

síncrona e assíncrona.  

O ano de 1996, por sua vez, marca a criação da Secretaria de Educação a Distância 

(SEED), atualmente extinta
14

. Esta, por sua vez, desenvolveu, em 1997, o Programa Nacional 

de Informática na Educação (PROINFO), posteriormente denominado de Programa Nacional 

de Tecnologia Educacional, cuja finalidade é promover o uso pedagógico das tecnologias de 

informação e comunicação na rede pública de ensino. A mesma, juntamente com as 

Secretarias de Educação Básica, também foi responsável pela coordenação do Programa de 

Formação Inicial para Professores dos Ensinos Fundamental e Médio – o Pró-Licenciatura.  

Após o período da criação da UAB, ressaltamos a implantação do projeto e-Tec Brasil 

(Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil), pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro de 

2007, posteriormente revogado pelo Decreto nº 7.589, de 26 de outubro de 2011. Criado pela 

articulação da SEED e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), faz 

parte de uma política de expansão da educação profissionalizante e tecnológica na modalidade 

a distância em todo território nacional, visando alcançar, sobretudo, o interior do país e as 

periferias das áreas metropolitanas.  

Admitimos, por conseguinte, que a permanente busca pelo crescimento econômico de 

um determinado país fez aumentar os incentivos à Educação a Distância, demarcando um 

jogo de recompensa ou de autoajuda socioeconômico. Para Castro (2005, p. 26), a partir de 

ideais neoliberais, na década de noventa, “a educação a distância foi sendo utilizada como 

uma estratégia de governo [...] [por ser] capaz de diminuir os déficits do sistema, ampliar o 
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 Com o fim da Secretária de Educação a Distância em 2011, no mesmo ano, foi criada a Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) pelo Decreto nº 7.480/2011. Responsável pela 

regulação e supervisão de cursos superiores de graduação e pós-graduação lato sensu, na modalidade presencial 

ou à distância, segundo o Ministério da Educação. 
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acesso da população à educação, democratizar o ensino e reduzir os gastos nas áreas de 

serviços educacionais”.  

Quanto às teleconferências, de acordo com Moore e Kearsley (2008), as primeiras 

surgiram durante os anos de 1970 e 1980, resultantes do lançamento de satélites. Com sua 

implantação, nesse período, por meio do telefone (audioconferência) os alunos e instrutores 

podiam em tempo real e locais diferentes se comunicar. No Brasil, entretanto, não foram 

encontrados registros das primeiras experiências, exceto sobre o uso de videoconferências 

para aprendizagem, a qual Cruz (2009) afirma ter se originado do universo empresarial e que 

hoje se tornou uma das principais ferramentas empregadas por diversas universidades, a nível 

de formação profissional.  

No tocante às bases legais para a educação a distância no Brasil, podemos citar a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em que, 

em seu artigo 80, institui que “o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação 

de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de 

educação continuada”. O artigo foi regulamentado pelo Decreto nº 5.622
15

, de 19 de 

dezembro de 2005, estabelecendo, dentre outras coisas, a possibilidade de cursos ou 

programas de mestrado e doutorado, competindo ao Ministério da Educação o 

credenciamento de instituições. Com relação aos critérios de credenciamento de instituições 

são levados em conta alguns documentos, tais como a Lei 9.394/96, o Decreto 5.622, de 2005 

supracitados, a Portaria Normativa nº 2 de 2007 e o documento Referenciais de Qualidade 

para Educação Superior a Distância
16

. 

É importante pensarmos que tais leis estão dentro de um contexto político e 

econômico como texto e discurso, conforme Ball e Mainardes (2011). Sendo assim, devem 

ser lidas tendo em vista as implicações globais e as disputas de poder tecidas por aspectos 

ideológicos, cuja finalidade é forjar uma igualdade. Com base nos mesmos autores e obra, 

nem todas as vozes são ouvidas, pois existem posições legitimadas que ultrapassam o discurso 

democrático. Nesse sentido, “o texto, [...], deve ser lido tendo em vista o jogo político em que 

foi produzido, sempre em polifonia com outros textos” (BALL; MAINARDES, 2011, p. 259), 

numa intertextualidade. 

Notemos que, com a superação dos meios clássicos, meios de comunicação de massa 

como a imprensa, o rádio e a televisão (ADORNO, 2002) e com o advento das 
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 Com este ficaram revogados o Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e o Decreto n.º 2.561, de 27 de 

abril de 1998. 
16

 Arquivos disponíveis em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=13105&Itemid=879>. 

Acesso em 19 de julho de 2014.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=13105&Itemid=879
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telecomunicações e a introdução da microeletrônica e da cibernética, a população pode 

perceber e sentir a inserção de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) no 

seu cotidiano e na sua formação acadêmica e profissional. É o caso da inserção dos 

computadores que, de acordo com Alves (2009), chegaram ao Brasil, na educação, com as 

universidades, na década de 1970. 

Partindo de Bulcão (2009), acrescentemos ao uso do computador e da Internet a 

proposta da Comunidade Européia, segundo os parâmetros concedidos pela Declaração de 

Bolonha em junho de 1999, de “[...] mobile learning (m-learning) – literalmente, – 

aprendizagem móvel, ou aprendizagem em movimento” (BULCÃO, 2009, p. 81) representada 

principalmente pelo uso de telefones celulares e que desempenham o papel de produzir uma 

cultura de aprendizagem. Apesar de existirem poucos projetos no Brasil que indiquem tal 

tendência na educação formal, é bem verdade que os indivíduos se posicionam nesse processo 

de inserção e fazem uso diariamente de aplicativos e cursos online pelo aparelho celular para 

desenvolver seus conhecimentos e estarem informados. 

O Brasil possui indicadores que tornam possível tal experiência. Segundo pesquisas 

apresentadas por Teleco (2014) existia, no primeiro trimestre de 2014, um total de 6,7 bilhões 

de celulares ativos no mundo, tornando-se um mercado que cresce a cada dia, já que em 

relação ao ano de 2007 houve um crescimento de 3,3 bilhões. Em torno disso, o Brasil, em 

2013, se tornou o quinto principal mercado de celular no mundo, ficando atrás somente da 

China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Enquanto isso, dados do Centro de Estudos sobre 

as Tecnologias de Informação e da Comunicação (CETIC) revelaram que, no Brasil, em 2013, 

existia um total de 143 milhões de usuários de telefone celular. Destes, 52,5 milhões usaram a 

Internet neste aparelho, em sua maioria, jovens e adolescentes. Na opinião de Lévy (2010, p. 

11), “[...] o crescimento do ciberespaço resulta de um movimento internacional de jovens 

ávidos para experimentar, coletivamente, formas de comunicação diferentes daqueles que as 

mídias clássicas nos propõem”.  

Vale destacar que o aproveitamento das funções recreativas do celular ainda escapa 

dos principais ideais educativos, como a capacidade de refletir sobre a informação adquirida, 

porém tornam-se um potencial para a m-learning no Brasil e no mundo. 

 Segundo Maia e Mattar (2008, p. 6), a EaD recebeu diferentes denominações em 

diferentes países. No entanto, preferem designá-la como “[...] uma modalidade de educação 

em que professores e alunos estão separados, planejada por instituições e que utiliza diversas 

tecnologias de comunicação” (p. 6). Explorando este ponto de vista, percebemos nela a 
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influência de leis (estruturas normativas) e de técnicas com a fluidez material e virtual, que 

estão no tempo e espaço sendo privilegiados, criando a sensação de sucesso em nosso país.  

 Outra pesquisadora de EaD no Brasil defende que ela “[...]é uma forma 

desterritorializada de educação” (SARAIVA, 2010, p. 80), isto implica em dizer que “a EaD 

tem como característica principal o afrouxamento das amarras geográficas” (SARAIVA, 

2006, p. 163). Já conforme Preti (2011), em alguns casos, é definida como metodologia e em 

outros, como modalidade. Oficialmente, no contexto da LDB nº 9.394/96, é definida como 

modalidade de ensino. 

De acordo com Peters (2009, p. 67) “a educação a distância é um formato de ensino e 

aprendizagem que não é de forma alguma bem definido e fixo. Pelo contrário, sempre esteve 

em estado de transição”. Pelo exposto, é e será contemporâneo, dinâmico, pela proximidade 

virtual acentuada. Este último aspecto pressupõe também que a Educação a Distância é um 

sistema flexível e interativo, capaz de tornar e auxiliar a autonomia do aluno uma realidade. 

Flexível porque, de qualquer lugar e em qualquer hora, o sujeito-usuário pode realizar seus 

estudos; interativo no sentido de que possibilita a comunicação entre os participantes através 

de espaços virtuais de aprendizagem. Esta comunicação que designa relação entre os 

participantes poderá ser apresentada da seguinte forma, partindo de “[...] três grandes 

categorias de dispositivos comunicacionais: um-todos, um-um e todos-todos” (LÉVY, 2010, 

p. 65).  

Todavia, fazemos aqui algumas ressalvas: no atual contexto, até que ponto ou em que 

medida o indivíduo está inserido em um ambiente flexível e autônomo? O que se apregoa 

acontece de fato ou faz parte de uma campanha mercadológica, cujo fenômeno é apenas 

aparente? Ficam aqui algumas destas inquietações, para que possam ser pensadas e analisadas 

com cuidado e profundidade, sem, contudo, deixarmos de trazer o seguinte apontamento: 

“acreditar que o usuário tem grande margem de escolha e de autonomia ante as tecnologias de 

informação e comunicação, como faz o discurso tecnocrático neoliberal do pós-fordismo, faz 

mais sentido como uma proposta de ação pedagógica do que como uma análise da realidade” 

(BELLONI, 2002, p. 121). 

Seja em casa ou no trabalho, é possível estudar sem se preocupar com o tempo ou 

espaço, utilizando os Ambientes Virtuais de Aprendizagem oferecidos. Dessa forma, quem 

dita o ritmo da aprendizagem agora é o aluno-usuário
17

, mediante a autonomia divulgada. 

Mesmo assim, é importante destacar que a educação não se faz ou acontece sem o professor, 
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 Surge então mais um problema. O que representa isso para a educação formal? Em que medida isto poderá vir 

a afetar a formação humana? 
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ele é e continuará sendo o (co)responsável pelo desenvolvimento da educação, apenas suas 

funções são outras, configuradas pelos novos sistemas de objetos e de ações existentes, ou 

seja, “nenhuma engenharia educativa pode substituir a relação professor-aluno, ou mais ainda: 

as tecnologias, ou o uso instrumental das máquinas não permitem a realização de atividades 

de consciência” (COELHO, 2013, n.p.). 

No tocante à organização do espaço de aprendizagem a distância, os profissionais 

atuantes e suas atividades, notamos especificidades em relação à educação presencial. Apesar 

de existir, a presença do professor/tutor não é tão frequente. O espaço físico fica em segundo 

plano, é parte fundamental o espaço virtual. É nele e por ele que a presença dos alunos se 

torna concreta a partir dos fóruns de discussões, web-conferências, salas de bate-papo, dentre 

outros instrumentos que tornam possível a presença na distância. Nesse sentido, “o ambiente 

educacional virtual não suprime o espaço educacional presencial. Ao contrário, ele o amplia” 

(KENSKI, 2010a, p. 68). Além disso, o uso intensivo das novas tecnologias de informação e 

comunicação é fator comum e preponderante para o desenvolvimento do ensino. 

É a partir disso que articulamos outra questão, ainda com base na autora supracitada, a 

de que “a escola presencial é polifônica” (KENSKI, 2010a, p. 53). Sendo assim, possui 

elementos que convergem para uma conversação face a face, seja nos intervalos das aulas, 

onde as pessoas se aglomeram para discutir assuntos corriqueiros, falarem de suas 

experiências vividas, ou no término delas em que observamos na movimentação dos sujeitos 

os encontros e o posterior compartilhamento do conteúdo de uma determinada disciplina. São 

sons que ecoam pelos corredores e que são marcantes no cotidiano de espaços educativos 

formais, mas que corrobora para a ideia de disparidades entre a educação presencial e a 

distância.  

Entretanto, mesmo diante desta e de outras diferenças, notemos que há uma 

confluência de paradigmas que precisa ser abordada. Notemos que surge um novo perfil de 

educando, com um ritmo de aprendizagem conhecido, porém desafiador, diante de novas 

estratégias de ensino e dos novos recursos técnicos e humanos empregados.  

Anteriormente, era o giz e o quadro-negro, atualmente, os meios são outros, ainda 

mais complexos, porém atraentes. Entretanto, a necessidade da mediação pedagógica não 

mudou. Surgem novas funções, dentre elas, a de saber digitar e formatar um texto, editar 

slides e manusear hipertextos
18

, conjuntamente com as interferências das novas tecnologias 

                                                           
18

 De acordo com Lévy (2010, p. 58) “a abordagem mais simples do hipertexto é descrevê-lo, em oposição a um 

texto linear, como um texto estruturado em rede. O hipertexto é constituído por nós (os elementos de 
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digitais, em que o educador e o educando têm de estar preparados para as transformações 

diárias nas formas de ensinar e aprender. 

Aprender a distância exige algumas adequações ao mundo digital, isto, no entanto, não 

representa o abandono das metodologias e conceitos clássicos (GADOTTI, 2010). Algumas 

abordagens teóricas, por exemplo, continuam sendo empregadas na EaD para o planejamento 

e desenvolvimento das aulas, é o caso do uso das teorias de aprendizagem de Piaget e 

Vygotsky, sendo interessante citarmos ainda a utilização dos estudos críticos de Paulo Freire, 

logo que “praticar educação bancária ficou muito mais fácil com a Internet [...]” (MATTAR, 

2009, p. 113).  

O que não a torna um sucedâneo do ensino presencial, a descaracteriza ou desestimula 

a sua procura, pelo contrário, com base no Censo EAD.BR 2012, publicado pela ABED no 

ano de 2013, houve um aumento considerável de matrículas em relação ao ano de 2011. 

Paralelo a isso, também surgem experiências de integração, nas quais universidades públicas 

tentam incluir em aulas presenciais uma interação a distância, algo que Moran (2006) somente 

idealizava. Nesse sentido, muitos modelos pedagógicos existentes na modalidade a distância 

são inspirados no ensino presencial, demarcando uma nova realidade ainda mais desafiadora, 

porém instigante para os sujeitos envolvidos nesse processo. 

Denominada de blended learning, a tendência possibilita a convergência entre 

educação presencial e virtual (TORI, 2009, p. 121), ou seja, combina “[...] atividades de 

aprendizagem face a face com atividades desenvolvidas a distância [...]”. Ainda com base no 

mesmo autor e obra, seu crescimento ocorre em virtude da transposição de fatores 

econômicos, físicos, sociais e temporais. No Brasil, isto ainda é restrito, a partir da portaria nº 

4.059, de 10 de dezembro de 2004, que revogou a portaria nº 2.253, de 18 de outubro de 

2001, que permite que as Instituições de Ensino Superior (IES) introduzam a oferta de 

disciplinas que utilizem modalidade semipresencial, no entanto, estas não poderão ultrapassar 

20% da carga horária total do curso. 

Segundo Moran (20[?]), essas são questões burocráticas que dificultam o progresso da 

EaD no Brasil, o único país que restringe, por meio de lei, atividades a distância no ensino 

presencial. Para ele, tal legislação é imprópria para a realidade contemporânea. Em um mundo 

conectado em que se aprende de forma flexível, mediante as novas tecnologias, continuar com 

a prática de restrição de atividades a distância em cursos presenciais é retroagir. 

                                                                                                                                                                                     
informação, parágrafos, páginas, imagens, sequências musicais etc.) e por links entre esses nós, referências, 

notas, ponteiros, ‘botões’ indicando a passagem de um nó a outro”. 
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Enquanto isso, para Scheibe (2006) existe um cenário de educação a distância que está 

correlacionado com ideais do mercado de trabalho, em que predomina o modelo técnico-

profissionalizante, com uma formação aligeirada, descontextualizada, com caráter pragmático 

e com tendências de certificação; o que distancia o formando das prioridades apregoadas por 

Freire (2006) em sua obra “Pedagogia da Autonomia”, quando este defende, em seu discurso, 

a constituição de um profissional crítico-reflexivo, porque não dizer político e pesquisador.  

 Percebemos, portanto, uma nova realidade em que o profissional docente, inserido no 

contexto da educação a distância e da educação contemporânea, deve possuir diversas 

características, tendo em vista as mudanças ocorridas com a presença das tecnologias na 

educação, dentre elas, 

 ser interativo; 

 estar sempre atualizado; 

 reformular o pensamento (MORIN, 2002);  

 e ser capaz de lidar com as novas ferramentas de aprendizagem. 

 Realidades que buscamos compreender com esta proposta de pesquisa, já que, como 

pudemos perceber, surge a necessidade de um novo perfil de formação centrado nessas 

questões e que é capaz de promover ao discente “conflitos”
19

. 

 Numa outra perspectiva, a educação a distância deve levar em conta como parte do 

universo do educando e que influi diretamente na sua aprendizagem e concepção de mundo: 

 a intervenção do professor;  

 o espaço vivido; 

 a temporalidade e, 

 os objetos didáticos selecionados. 

 Nesse sentido, “[...] será necessário formar o professor na mudança e para a mudança” 

(IMBERNÓN, 2000, p. 33), considerando o momento atual e as novas formas de produção do 

conhecimento. Sobre este aspecto, e a partir do pensamento de Kenski (2001, p. 105), 

podemos observar que “na sociedade digital, o papel dos professores se amplia, ao invés de se 

extinguir”, ao mesmo tempo em que “o professor pessoa sofre com as consequências de uma 

sociedade em profunda mudança” (MOURA, 2001, p. 153), pois, conforme temos observado, 

o trabalho docente se torna cada dia mais complexo. Além de educar o aluno para conviver 

com os problemas do espaço real, terá que educar para as transformações do mundo virtual. 

Isso quer dizer, ao contrário do que se pensa, que as tecnologias não vieram para facilitar o 

                                                           
19

 Os conflitos são entendidos aqui como (co)responsáveis pela (re)produção de novos conhecimentos. Sem a 

existência deles o aluno não será capaz de elaborar situações reais de aprendizagem. 
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trabalho docente, mas, sim, complexificá-lo, de tal modo, tornando essa profissão 

sobrecarregada. 

 Nesse sentido, esta pesquisa procura refletir, mediante representações sociais que 

surgem e que precisam ser analisadas, o que pensam os licenciandos envolvidos nessa 

modalidade de ensino. Antes, porém, é necessário trazermos, mesmo que brevemente, o 

trabalho desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, na formação de profissionais da educação. 

 

1.2 Educação Superior a Distância na UFRN 

 

 A UFRN é uma instituição atenta ao público externo e sua mudança, apresenta um 

corpo docente capacitado, uma estrutura física adequada para a formação profissional, 

desenvolve atividades que estimulam o ensino, a pesquisa e a extensão, promove a criticidade 

e a autonomia dos discentes, produz conhecimento e tecnologia. Além disso, ao longo de sua 

história, incluiu políticas de acesso ao ensino superior, conforme os ideais de democratização 

do ensino, investidos por conjunturas ou fatores macrocontextuais. Para tanto, na perspectiva 

da EaD, institui, no seu Projeto Pedagógico Institucional (2010-2019), os seguintes objetivos: 

a expansão da oferta de licenciaturas para as demandas da região; a oferta de cursos de pós-

graduação lato e stricto sensu; a oferta de cursos de extensão para atender às demandas 

acadêmicas; a instituição de grupos de pesquisa. 

A Secretaria de Educação a Distância foi criada, na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, em 2003, durante mandato do Reitor José Ivonildo do Rêgo e a partir do 

argumento do Ministério da Educação e Cultura de “[...] promover a expansão do ensino 

superior para municípios onde é inviável a criação de uma estrutura permanente de oferta de 

curso, ampliando as oportunidades de acesso a esse nível de ensino” (PERNAMBUCO, 2012, 

p. 14). Em 2004, a então universidade, pode participar do edital da Secretaria da Educação a 

Distância, nº 01/2004, cujo objetivo era apoiar financeiramente instituições públicas de ensino 

superior (organizadas em consórcios) na oferta de cursos de licenciatura a distância (Física, 

Química, Biologia, Matemática e Pedagogia).  

Em paralelo, a partir de Morais, Nascimento e Rêgo (2015), destacamos também, para 

o processo de consolidação da modalidade a distância na IES pesquisada, as contribuições do 

sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil), enquanto instrumento que viabiliza, dentre 

outras coisas, a expansão do ensino superior público, a partir da articulação dos entes 

federados (estados e municípios) e as IES, a criação de centros de formação (polos de apoio 
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presenciais) em localidades estratégicas e o fomento de infraestrutura tecnológica e de 

pessoal. 

Em 2005, a UFRN começa a fazer parte do Consórcio Nordeste Oriental que, com 

base em Dantas e Rêgo (2012, p. 128), pode aglutinar outras IES de outros estados, quais 

sejam: Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade de Pernambuco (UPE) e 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), por meio da parceria entre a SEED (extinta) e a 

Universidade Virtual Pública do Brasil (UniRede
20

), “[...] para ofertar os primeiros cursos de 

EaD projetados para o Programa Pró-Licenciatura”.  

Assim, a partir de seu credenciamento para EaD em 7 de julho de 2005, pela portaria 

nº 2.397, segundo Sistema e-MEC, a então instituição de ensino superior pode ofertar seu 

primeiro vestibular para cursos de graduação a distância. Em 15 de julho de 2005 foram 

oferecidos 1.560 vagas para os cursos de licenciatura a distância em Matemática, Física e 

Química, distribuídas em 10 polos de apoio e seus respectivos estados (ver quadro 2). 

 

Quadro 2 - Indicação dos Polos de Apoio Presencial e sua localização em 2005 

POLOS ESTADOS 

Macau, Nova Cruz e Currais Novos Rio Grande do Norte 

Campina Grande Paraíba 

Garanhuns, Nazaré da Mata, Petrolina, Surubim e 

Tabira 

Pernambuco 

Maceió Alagoas 
Elaboração: Autora do trabalho, 2014. 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular (COMPERVE), 2005. 

 

Nesse primeiro processo seletivo para ingresso em cursos de licenciatura na 

modalidade a distância, houve a participação de 5.032 candidatos escritos. Depois deste, 

foram concluídos outros 11 processos seletivos, sob a organização da Comissão Permanente 

de Vestibular da UFRN (COMPERVE). 

Durante o ano de 2014, a UFRN contava com um total de 22 Polos de Apoio 

Presencial, divididos entre quatro dos nove estados nordestinos: Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco e Alagoas (ver mapa 1). Nesses locais, são oferecidos cursos de 

extensão, pós-graduação (especialização e mestrado) e graduação (bacharelado, licenciatura e 

tecnólogo).  

                                                           
20

 Criada em 1999, a Universidade Virtual Pública do Brasil (UniRede), foi um consórcio interuniversitário, cujo 

objetivo era o de possibilitar o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade. Nesse sentido, contou 

com o apoio da SEED-MEC, dentre outros setores, podendo contribuir para a concretização de diversos 

consórcios entre instituições públicas de ensino superior, conforme a página da UniRede na internet, disponível 

em: <http://www.aunirede.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=27>. 

Acesso em 30 de junho de 2014.  

http://www.aunirede.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=27


41 
 

No caso dos cursos de licenciatura (enfoque dado diante da especificidade da nossa 

pesquisa), a UFRN oferece Química, Pedagogia, Matemática, Letras, História, Geografia, 

Física, Educação Física e Ciências Biológicas. 

 

Mapa 1 - Localização Geográfica dos Polos de Apoio Presencial da UFRN 

 
Elaboração: José Erimar dos Santos, 2014. 

Fonte: SEDIS, 2014. 

 

 No mapa 1 ficam evidentes os estados integrantes do Consórcio Nordeste Oriental
21

. 

Podemos perceber também a localização do município de Currais Novos, espaço do Polo de 

Apoio Presencial da pesquisa, situado no estado do Rio Grande Norte, na região do Seridó e 

que faz fronteira com o estado da Paraíba. Destacamos ainda, a partir dos estudos de Dantas; 

Troleis e Morais (2012, p. 123), que 

 

os polos de apoio presencial de atuação da UFRN no Rio Grande do Norte 

estão distribuídos de forma difusa pelas diferentes regiões do estado, 

revelando uma desconcentração espacial da oferta do ensino superior, antes 

                                                           
21

 Com base em Dantas e Rêgo (2012, p. 128), “a Sedis/UFRN, neste contexto, assumiu a tarefa de ofertar os 

cursos e dar suporte acadêmico pedagógico por meio de cadastramento de disciplinas, matrícula dos alunos no 

sistema acadêmico, definição de corpo docente, gerenciamento da plataforma de aprendizagem moodle, 

produção e distribuição de material didático impresso”. 
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concentrada na capital, Natal. A localização dos referidos polos ocorre em 

cidades que assumem posição de capital regional, como Natal; centro sub-

regional, como Caicó, Currais Novos e Nova Cruz; e, também, em 

localidades que integram a rede urbana na condição de cidades locais, como 

Marcelino Vieira, Caraúbas e Luís Gomes. 

 

O quadro 3, a seguir, apresenta de forma mais clara, mediante Consórcio Nordeste 

Oriental, quais são os cursos de licenciatura existentes na UFRN no ano de 2014 e como eles 

se encontram distribuídos por Unidade Federativa (UF), por IES e Polos de Apoio Presencial. 

 

Quadro 3 - Cursos de licenciatura distribuídos por UF, IES e Polos de Apoio Presencial 

REGIÃO NORDESTE 

UF IES Nº POLOS 
POLO DE APOIO 

PRESENCIAL 
CURSOS DE LICENCIATURA 

RN UFRN 15 

Caicó 

Química, Pedagogia, Matemática, Letras, 

Geografia, Educação Física e Ciências 

Biológicas 

Caraúbas Pedagogia, História, Educação Física 

Currais Novos 

Química, Pedagogia, Matemática, Letras, 

História, Geografia, Física, Educação Física e 

Ciências Biológicas 

Extremoz 
Química, Matemática, Geografia, Física e 

Ciências Biológicas 

Grossos Pedagogia e Educação Física 

Guamaré Educação Física e Ciências Biológicas 

Lajes Geografia, Biologia, Química e Matemática 

Luís Gomes 
Pedagogia, Matemática, Geografia, Física, 

Educação Física e Ciências Biológicas 

Macau 

Química, Pedagogia, Matemática, Letras, 

História, Geografia, Física, Educação Física e 

Ciências Biológicas 

Marcelino Vieira 
Pedagogia, Matemática, Letras, Geografia e 

Educação Física 

Martins 
Pedagogia, Matemática, Geografia, Física, 

Educação Física e Ciências Biológicas 

Natal Pedagogia e Letras 

Nova Cruz 

Química, Pedagogia, Matemática, Letras, 

Geografia, Física, Educação Física e Ciências 

Biológicas 

Parnamirim Pedagogia, Letras e História 

São Gonçalo do 

Amarante 
Pedagogia, Matemática e História 

PB UEPB 1 Campina Grande Química, Matemática e Física 

PE UPE 5 

Garanhuns  Matemática 

Nazaré da Mata Física 

Petrolina Física 

Surubim Física 

Tabira Matemática e Física 

AL UFAL 1 Maceió Química 
Elaboração: Autora do trabalho, 2014. 

Fonte: Coordenação Acadêmica da SEDIS/UFRN, 2014. 
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 Como se observa, houve um aumento de polos de apoio no estado do Rio Grande do 

Norte diante da comparação com o quadro 2, onde pudemos perceber os polos de apoio 

presencial e sua localização em 2005, durante o primeiro processo seletivo para EaD, ofertado 

pela UFRN. Trata-se de uma expansão territorial da UFRN no interior do estado, no tocante à 

urgência de democratização do acesso ao ensino superior. Em consequência, pressupomos que 

houve uma redução do êxodo rural, tendo em vista que os alunos não precisam mais se 

deslocar para estudar na capital. A mesma expansão não pode ser observada nos outros 

estados membros do Consórcio Nordeste Oriental, porém, há de se destacar nestes a presença 

de três cursos de licenciatura – Física, Química e Matemática. Os mesmos fazem parte da 

primeira demanda de cursos de licenciatura a distância oferecidos pela UFRN, tornando-se 

um incentivo para a formação de professores nestas áreas, de tal modo, uma oportunidade de 

as escolas contarem com uma equipe habilitada para o exercício docente, ou seja, a presença 

de professores licenciados em áreas específicas. 

Sobre a estrutura organizacional da SEDIS, apresentamos o organograma abaixo 

(figura 4). 

 

Figura 4 - Organograma da estrutura organizacional da SEDIS/UFRN 

Fonte: SEDIS/UFRN, 2014. 

 

Pelo organograma, podemos visualizar cada unidade organizativa, a existência de uma 

equipe multidisciplinar com conhecimentos nas áreas de educação, computação, 

administração e engenharia, por conseguinte, a detecção dos ideais de atividades integradas. 

Em um sistema como este, destarte, é fundamental a articulação entre esses setores como 
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forma de estabelecer o bom funcionamento da SEDIS e o atendimento aos usuários. Além dos 

fatores técnicos, da adoção de inovação tecnológica, é determinante a atuação integrada entre 

os profissionais da educação, considerando suas especificidades e/ou habilidades e 

competências. Para elucidarmos melhor a importância de um trabalho colaborativo, trazemos 

o exemplo da criação de um software educativo. Desde o seu processo de concepção, 

produção, publicação, até chegar ao espaço educativo, é imprescindível a integração entre o 

técnico em informática, psicólogo, até, claro, especialistas em educação. 

Todo curso possui uma equipe acadêmica responsável pela sua execução, a saber: o 

coordenador do curso, o vice-coordenador, professores regentes, tutores a distância e tutores 

presenciais. Muito embora, nos cursos, exista também a partição da Coordenação Acadêmica 

e da Coordenação Geral dos Cursos, a primeira responsável por questões acadêmicas, a 

segunda, além de deliberar as questões acadêmicas assume a tutoria, os polos, os recursos e os 

materiais didáticos. 

No tocante aos Projetos Pedagógicos
22

 dos cursos de licenciatura da UFRN 

observamos, a partir da estratégia de leitura scanning e do uso da ferramenta de busca do 

Software Foxit Reader
23

, a metodologia empregada, os objetivos, além da existência de 

concepções entremeadas, já que a presença de termos balizadores como: autonomia; 

interdisciplinaridade; flexibilidade; movimento dialético de ação/reflexão/ação; exercício da 

crítica sobre a realidade educacional e social; indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão; a avaliação como um processo contínuo; focalização no planejamento; socialização 

e aprendizagem colaborativa; aprender a aprender e aprender a fazer; superação da dualidade 

teoria-prática; interação; equipe interdisciplinar; contextualização; a necessidade da 

construção de um currículo a partir de temas geradores (da metodologia dialógica e da 

abordagem problematizadora, princípios propostos por Paulo Freire) demonstram bem isso. 

Sobre estes últimos aspectos apresentados, constatamos, conforme Araújo e Carvalho 

(2011, p. 191), nos seus estudos sobre o sociointeracionismo no contexto da EaD/UFRN, que 

alguns projetos dos cursos de licenciatura e fascículos de disciplinas pesquisados estão 

fundamentados nas ideias de Paulo Freire, quando “[...] do resgate de valores e cultura 

regional sem, no entanto, perder o foco no sentido global do saber científico”. Nesse sentido, 

mesmo diante de características próprias, a EaD ainda não produziu teorias de aprendizagem 

específicas, em virtude disso, adota/incorpora princípios experimentados no ensino presencial.  

                                                           
22

 Em cada projeto pedagógico é possível encontrar o objetivo, o perfil, a estrutura curricular, os processos 

avaliativos, a metodologia, a infraestrutura e os resultados esperados do curso. 
23

 Programa disponível para download em <http://www.foxitsoftware.com/portuguese/downloads/>.  

http://www.foxitsoftware.com/portuguese/downloads/
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Cada projeto pedagógico dos cursos de licenciatura estabelece que o aluno compareça 

ao polo de apoio pelo menos uma vez por semana, bem como participe nas atividades online, 

realize atividades complementares, apresente atividades teóricas e práticas ao tutor presencial, 

incluindo a integralização de créditos, dentre outras determinações. Para o profissional 

formado espera-se que ele adquira competências e habilidades, tais como conhecimentos 

teóricos e práticos da área específica, saber investigar, planejar e avaliar, criatividade no 

desenvolvimento das aulas, saber utilizar as novas tecnologias educacionais. 

Das atividades desenvolvidas pelos discentes, mencionamos ainda a colaboração em 

atividades culturais e em feiras de ciências, apresentação de seminários, trabalho de campo de 

pesquisa, apresentação de trabalhos em congressos, publicação de artigo em periódicos 

indexados, revistas ou jornais, monitoria, pesquisas, experimentos em laboratórios, 

participação em fóruns e chats, questionários online, provas escritas individuais. Para que 

essas e outras atividades sejam cumpridas, é necessária a intervenção da UFRN, juntamente 

com a secretaria, na oferta de atividades acadêmicas, científicas e culturais 

(videoconferências, palestras, minicursos, oficinas pedagógicas e congressos), em grande 

medida para contribuir no processo formativo dos discentes, a fim de que os alunos possam 

produzir e disseminar conhecimentos científicos, culturais, tecnológicos e artísticos. Um bom 

exemplo disso foi o 1º Encontro Regional de EaD, ocorrido nos dias 12 e 13 de maio de 2011 

e que reuniu alunos e profissionais da instituição e de outras universidades, para discutir a 

EaD no Rio Grande do Norte e no Brasil.  

A partir das Orientações ao Ingressante dos Cursos a Distância (2014), é esperado dos 

discentes – quer sejam oriundos do ensino médio ou professores efetivos em instituições 

públicas ou particulares –, a sua integração na rotina da comunidade acadêmica, o 

comprometimento, o entusiasmo por estar participando de um novo ciclo, o acesso no Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) (para realização de matrícula, 

rematrícula, trancamento de componente curricular e de programa, dentre outros 

procedimentos) e Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Evironment), 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (para o acompanhamento de disciplinas, visualização de 

conteúdos digitais e realização de atividades online). Ademais, que eles estejam atentos ao 

Regulamento dos Cursos de Graduação.   

Conforme a fala da secretária Carmem Rêgo concedida ao Portal da UFRN em 2013, a 

SEDIS recebe visitas de outras universidades para conhecerem o trabalho desenvolvido e, 

assim, servir de modelo para futuras atividades. Para Pernambuco (2012, p. 16), “[...] a 

Secretaria é considerada uma referência nacional na produção de materiais para EaD  [...]”, 
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entre eles material impresso, digital e multimídia
24

, além de vídeoaulas
25

, disponíveis para os 

discentes devidamente matriculados. 

Ressaltamos, neste caso, para o semestre letivo 2014.2 na SEDIS/UFRN, o uso do 

novo Ambiente Virtual de Aprendizagem – Moodle Acadêmico Mandacaru, que foi 

desenvolvido para disponibilizar aos discentes de graduação e pós-graduação uma plataforma 

ainda mais simples e rápida, “[...] agregando funcionalidades que reforcem a interação dos 

estudantes com os agentes integrantes da EaD na instituição” (MORAIS; NASCIMENTO; 

RÊGO, 2015, p. 169). Junto com ele, foram construídos guias de acesso, tutoriais e manuais 

para auxiliar na navegação do ambiente. Nele pode ser visualizado o material digital para cada 

curso, atividades, fóruns, avisos da equipe, biblioteca (contendo ícones para o acesso a livros, 

revistas e artigos que o professor disponibiliza para download), videoteca, além de ser 

possível entrar em contato com a equipe pedagógica (professor regente, tutor a distância e 

coordenação), avaliar o curso, participar de chat e videoconferência, verificar as notas, saber 

quem são os participantes da disciplina, dentre outras opções
26

. Este e os demais AVA 

representam aqui o novo modelo de sala de aula (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 A fim de visualizar um exemplo desse tipo de material, acesse: 

<http://www.sedis.ufrn.br/bibliotecadigital/site/interativos/ciencia-tecnologia-sociedade/Inicio.html>.  
25

 Esse tipo de material pode ser visualizado no seguinte link: 

<http://www.sedis.ufrn.br/bibliotecadigital/site/videoaulas.php>.  
26

 Informações extraídas enquanto usuária visitante da Plataforma. Para conhecer melhor outras funções, acesse: 

<http://mdl.sedis.ufrn.br/>. 

http://www.sedis.ufrn.br/bibliotecadigital/site/interativos/ciencia-tecnologia-sociedade/Inicio.html
http://www.sedis.ufrn.br/bibliotecadigital/site/videoaulas.php
http://mdl.sedis.ufrn.br/
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Figura 5 - Sala de Aula Virtual do Moodle Acadêmico Mandacaru 

 
Fonte: Aluna-usuária da UFRN, 2015. 

 

A partir da figura em destaque, que mostra a tela de interface de uma disciplina 

(Pesquisa e Ensino de Geografia), observamos um formato específico que serve de suporte na 

aprendizagem dos alunos por meio dos materiais para download, atividades e orientações 

disponíveis. 

Apesar de existir esse recurso midiático, proporcionado pelo avanço de hardware e 

software, a produção
27

 e disponibilização de materiais didáticos impressos (fascículos de 

disciplinas) é ainda fator preponderante na UFRN, assim como ocorre em outras instituições 

de ensino superior
28

, segundo dados do Censo EAD.BR 2010. Com eles, os discentes podem 

acompanhar as aulas do curso, ampliar seus conhecimentos específicos e tirar dúvidas, através 

da leitura do conteúdo, da realização de atividades propostas (autoavaliação e resposta para as 

questões) e de leituras complementares, conforme sugestões dos autores. Para tanto, em cada 

                                                           
27

 Sua produção além de ser utilizada pelos alunos dos cursos de graduação a distância da UFRN também é 

empregada por outras instituições de ensino superior (OLIVEIRA; HÉKIS; RAMOS; ARAÚJO, 2013). 
28

 O fato é que a inclusão digital ainda é uma proposta, carregada de ideologias, cuja efetivação demanda tempo 

e rupturas. No ano de 2013, havia apenas 43% de domicílios com acesso à internet no Brasil, conforme dados do 

Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação e da Comunicação (CETIC), publicados em 2014.  
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material impresso existe a apresentação dos objetivos, ou seja, o que se espera que o discente 

seja capaz de fazer após conclusão de uma disciplina. 

Nesse sentido, existe a Coordenação de Produção de Materiais Didáticos, na qual uma 

equipe de professores conteudistas
29

, revisores, ilustradores e diagramadores (OLIVEIRA; 

HÉKIS; RAMOS; ARAÚJO, 2013) participam da elaboração do material impresso, 

concernente ao projeto pedagógico de cada curso e ao perfil dos discentes. 

Apesar do baixo custo, durabilidade e de permitir a leitura em qualquer lugar ou 

momento (PIMENTEL, 2000), tal recurso, composto de texto linear e ilustração, ocasiona um 

estudo individual e/ou independente “um-um”. Encarado dessa maneira, suprime a 

possibilidade de interação (aluno-aluno, aluno-professor)
30

, o que pode torná-lo 

desestimulante e, ao mesmo tempo, desafiador. Daí emerge, sobremaneira, a necessidade da 

atuação ou intervenção do tutor presencial nos cursos a distância.  

Enfatizamos, nos polos de apoio, o papel do tutor presencial
31

, já que ele segue o 

princípio do estímulo e da motivação, ou seja, “na EaD, o tutor se apresenta como um 

personagem imprescindível, responsável em interagir, reforçar comportamentos e motivar 

seus aprendizes” (FIREMAN; VIDAL, 2012, p. 148). Sua intervenção positiva, dentre outras 

coisas, poderá vir a contribuir na diminuição da evasão, um dos principais problemas da EaD, 

cujas causas são a falta de tempo para estudar e participar do curso, ausência de adaptação à 

metodologia e aumento do trabalho, segundo o Censo EAD.BR 2012, publicado em 2013. 

É necessário entender que isso de maneira nenhuma interfere ou limita a autonomia do 

aluno. Temos que considerar, do ponto de vista do processo de aprendizagem, a importância 

do Outro, da intersubjetividade. O relacionamento entre o Eu e o Outro é fundamental, mesmo 

na EaD, destarte, deve ser incentivada e praticada. É através da relação entre os sujeitos que 

surge, em especial, o desprendimento do individualismo, tão presente na atual sociedade. 

Além disso, tal capacidade promove o conhecimento de outras experiências, logo a partilha de 

diferentes saberes. Notemos que, para este fenômeno suceder, é preciso a superação da 

tendência de dominação, algo que existe e tem relação com a cultura ocidental, ou seja, é 

fundamental o reconhecimento do Outro como ser diferente, mas capaz de provocar no Eu 

novas formas de aprender. 

                                                           
29

 Professores da UFRN, de áreas específicas que são convidados a participar da produção do material impresso. 
30

 A partir de Mattar (2009) destacamos que existem outras possibilidades de interação na EaD, são elas: aluno-

conteúdo, professor-professor, professor-conteúdo, conteúdo-conteúdo, aluno-interface, autointeração, interação 

vicária. Lembrando que algumas destas podem se configurar como um risco para o surgimento de representações 

sociais, é o caso dos dois últimos exemplos em que há uma conversa do aluno consigo mesmo e uma interação 

silenciosa, ou seja, não existe uma participação ativa nos debates e/ou discussões. 
31

 Para Silva; Brito; Fernandes e Oliveira (2012, p. 35) “os polos de apoio contam com a presença de tutores que 

são identificados segundo suas atribuições: orientadores, de laboratório e de estágio”. 



49 
 

Sobre o perfil dos tutores presenciais e a distância, estes possuem formação em nível 

superior, contam com experiência educativa, apresentam conhecimentos básicos de 

informática e internet, responsabilidade, competência para trabalhar com grupos, 

disponibilidade de tempo para atendimento aos alunos ativos, já que alguns desses aspectos 

são requisito ou critério avaliativo para seleção de tutores na UFRN, seja durante análise do 

curriculum vitae ou de entrevista. Sendo assim, correspondem às expectativas de um contexto 

marcado por novas estratégias de ensino, cumprem com as necessidades e representam novos 

papéis para o professor diante do uso de novas tecnologias, do surgimento de novos alunos, 

condicionados pela cultura digital, e do aparecimento de outros espaços de aprendizagem. 

Em relação a isso, a existência do tutor a distância proporciona uma prática educativa 

diversificada da clássica. Ao mesmo tempo em que sobrevêm discussões em torno do 

reconhecimento de sua profissão, surgem novas exigências ao professor/tutor, diante dos 

novos recursos que circulam e se impõem à prática educativa: 

 estar sempre atualizado; 

 ser capaz de lidar com as novas ferramentas de aprendizagem; 

 aprender a ser mediador do saber discente; 

 possibilitar o saber autônomo do aluno no EaD; 

 ser reflexivo quanto a sua prática docente; 

 escolher bem o material didático a ser utilizado, e saber contextualizá-lo; 

 reconhecer quando o aluno está apto a aprender, diante dos conteúdos trabalhados, 

sem interferir no seu direito de autonomia; 

 entender que o conhecimento não pode ser dominado por completo, em sua totalidade; 

 reformular o pensamento (MORIN, 2002); 

 valorizar o complexo em pesquisas e na articulação das disciplinas (MORIN, 2002). 

Em cada um dos polos de apoio é possível encontrar uma estrutura física para atender 

às necessidades dos discentes. Portanto, existem bibliotecas, com acervo básico nas áreas de 

conhecimento do curso, videotecas, salas de tutoria ou estudos, sala de aula para atividades 

presenciais e avaliações, laboratório de informática com microcomputadores conectados à 

internet, laboratório de atividades práticas e experimentais nas áreas de Matemática, Física e 

Química, para aqueles que pretendem se deslocar e utilizar esses espaços como apoio para 

trabalhos e pesquisas acadêmicas. Existentes através de convênio entre os municípios e a 

universidade, são neles que ocorrem os encontros presenciais (interação com o tutor 
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presencial, trabalhos em grupo, abertura do semestre letivo, oficinas e minicursos, 

encerramento do semestre letivo) e as avaliações.  

Para tanto, mesmo diante desta breve apresentação, a secretaria parece dispor de uma 

organização capaz de promover o processo de ensino e aprendizagem a distância. Todavia, 

resta-nos saber dos usuários suas representações sociais, uma proposta audaciosa, porém 

necessária, já que significa e/ou permite um estudo de reinterpretação desta realidade. Antes, 

porém, torna-se necessária uma breve discussão concernente ao uso das novas tecnologias na 

modalidade EaD. 

 

1.3 A utilização e o papel das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação na 

Educação a Distância 

 

 Antes de adentrarmos na discussão deste tópico, torna-se interessante fazermos uma 

breve análise acerca do conceito de tecnologia. Nesse caso, nos utilizamos da premissa de 

McLuhan (2005, p. 66), para dizer que são como extensões do homem: “[...] a tecnologia é 

uma extensão de nosso corpo físico”. Para entendermos melhor, a roda é uma extensão dos 

pés, o computador uma extensão do nosso cérebro. Com base neste pensamento e nas 

discussões de Belloni e Lapa (2012), entendemos que as novas tecnologias, como próteses 

e/ou extensões dos homens, acarretam mudanças nas nossas práticas cotidianas, ou seja, 

promovem outras formas de comunicação, de relacionamento e de convívio social. 

 A contemplação do homem pela natureza fez surgir novos conhecimentos e 

instrumentos técnicos, logo, implicações sociais. Deste modo, discorrer sobre técnica
32

 e a 

inserção das tecnologias como recurso de aprendizagem, assim como descrever as influências 

tecnológicas no espaço/tempo vivido, demanda pensar na história do homem, na constituição 

dos instrumentos ou nos modos de produção e de consumo.  

Para tanto, temos de reconhecer as mudanças e entendê-las como resultado de 

necessidades humanas. Para Sartre (2002), o homem é movido por aquilo que lhe falta, pela 

escassez. Baseando-se nisso, nada poderia existir, nenhuma coisa ou objeto, se não fosse a 

ação humana, o seu engajamento e projeção. Há de se ressaltar que a integração das 

sociedades com o diferente e com o novo revelou transformações profundas na forma de se 

comunicar, conviver, discutir, pensar, agir, partilhar e de fazer educação. 

                                                           
32

 “A ideia de técnica como algo onde ‘o humano’ e o ‘não-humano’ são inseparáveis, é central” (SANTOS, 

2009, p. 24) 
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 Nesses termos, é necessário, com base em Carvalho Neto e Melo (2009, p. 7), 

entender que “[...] um meio, por si só, é incapaz de promover ou de realizar uma ação de 

natureza educacional”. Sendo assim, 

 

computador não é tecnologia educacional. Software não é tecnologia 

educacional. Livro não é tecnologia educacional, e apostila também não. 

Sala com computadores PC, com ou sem ar condicionado, não é tecnologia 

educacional. Discurso sofisticado não é, necessariamente, Tecnologia 

Educacional. Videocassete não é tecnologia educacional também, nem o 

enferrujado projetor de slides que quase ninguém mais usa. Giz e apagador 

não são tecnologias educacionais em extinção, nem o pobre quadro-negro 

também o é (CARVALHO NETO; MELO, 2009, p. 1-2). 

 

 Nesse sentido, para ser considerado como tecnologia educacional, qualquer 

equipamento necessita da mediação pedagógica, pois não há como deixar de considerar que 

“do ponto de vista do equipamento, a informática reúne técnicas que permitem digitalizar a 

informação (entrada), armazená-la (memória), tratá-la automaticamente, transportá-la e 

colocá-la à disposição de um usuário final, humano ou mecânico (saída)” (LÉVY, 2010, p. 

33), mas não é capaz de oferecer conhecimento. Com a utilização do computador, tem-se 

apenas a transmissão de informações, uma vez que somente com a intervenção do educador é 

que se promove conhecimento significativo e contínuo. 

Quanto ao emprego de recursos tecnológicos nas escolas públicas ou privadas
33

, 

Cysneiros (1999, p. 15-16) adverte que tem 

 

[...] observado formas de uso que [...] [chama] de inovação 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.  

 

Será que este fenômeno está ocorrendo também na EaD? Será que a própria EaD não 

se trata de uma inovação conservadora, originada das práticas já existentes no ensino 

presencial? Responder a tais questões carece de um estudo mais aprofundado, porém, o que 

                                                           
33

 Sobre a inserção das tecnologias nas escolas, Belloni (2005) diz que estas se fizeram presentes “[...], sobretudo 

como resultado da pressão do mercado, estando a instituição escolar em franca defasagem com relação às 

demandas sociais e à cultura das gerações mais jovens” (p. 17-18). Em virtude do avanço técnico, de pretensões 

políticas e econômicas ocorridas mundialmente, as áreas de produção e de conhecimento tiveram que se 

reorganizar. 
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podemos abordar logo de início é que a simples existência de inovação tecnológica não 

determina a renúncia de práticas antigas, pelo contrário, cria nos sujeitos uma armadura, não 

possibilitando outras atitudes senão as corriqueiras. Do ponto de vista de Maia e Mattar 

(2008, p. 69-70), 

 

[...] apesar dos avanços tecnológicos e das possibilidades de revolução 

pedagógica, os cursos superiores a distância pouco inovaram em termos de 

grade curricular e projeto pedagógico. As aulas expositivas transformaram-

se em arquivos pdf; as apresentações, em Power Point; passaram a usar o 

Breeze; e as discussões em grupo passaram a se chamar fóruns ou 

comunidades de aprendizagem. 

 

Grandes avanços suscitam rupturas e novos problemas, como afirma Kenski (2010b, p. 

53): “as novas tecnologias digitais não oferecem aos seus usuários um novo mundo, sem 

problemas”. Sabendo disso, sair daquilo que lhe é comum torna-se difícil, representa ou 

revela a perda da identidade. 

 A partir desse momento, é importante pensarmos a acepção de Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação, por esta se fazer presente no espaço de ensino e aprendizagem a 

ser estudado. Dessa forma, consideramos como um conjunto de objetos inovadores existentes 

nos dias atuais (computador, softwares, internet, impressora/scanner, aparelho celular, dentre 

outros), que puderam se desenvolver com a técnica contemporânea e dos estudos empregados 

nas telecomunicações, aumentando, consideravelmente, o fluxo de informação e comunicação 

de forma sistemática, porém complexa; do mesmo modo, provocando novas relações sociais, 

nova linguagem e outros saberes. Assim, com base em Kenski (2010a, p. 21), as novas 

tecnologias transformam o homem e o seu meio, de tal forma que “altera comportamentos” de 

indivíduos e grupos, pois “tecnologia é poder” (KENSKI, 2010b, p. 15). 

Nesse sentido, para Illich (1985, p. 133), “as coisas são recursos básicos para a 

aprendizagem”, destarte, capacita e estimula o aluno na aquisição de novas habilidades. 

Entretanto, elas (as tecnologias) são apenas um meio e não um fim em si mesmo. Como 

ferramenta de aprendizagem, necessita da mediação pedagógica para se tornar Tecnologia 

Educacional (CARVALHO NETO; MELO, 2009). Já, conforme Delors (1998, p. 188) “a 

tecnologia não pode, por si só, constituir uma solução milagrosa para as dificuldades sentidas 

pelos sistemas educativos”. Portanto, ela não é autônoma, mas extensões do corpo 

(MCLUHAM, 2005). Assim, “por mais consubstanciais que sejam com a inteligência dos 

homens, as tecnologias intelectuais não têm a função de pensamento vivo” (LÉVY, 1990, p. 

167). 
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Por sua vez, o surgimento das NTIC, através dos avanços da microeletrônica e das 

telecomunicações, desencadeou “a possibilidade de maior interação entre emissor e receptor 

de mensagens [...]” (MARTINS; AMARAL, 2011, p. 180). Tal contexto demonstra que 

estamos interligados, em rede (CASTELLS, 1999). A criação e uso da Word Wide Web 

representam bem isso, pois com a internet, imagens, sons, vídeos e textos puderam ser 

transmitidos facilmente, tornando-se acessíveis aos usuários conectados e modificando o seu 

cotidiano. 

 Com Belloni (2001), Castro (2005), Souza; Fiorentini e Rodrigues (2009) e Preti 

(2005), assumimos o fato de termos novas possibilidades de ensino, quer seja presencial ou a 

distância, com base na possibilidade das novas tecnologias de informação e comunicação, 

pois esses autores reafirmam a presença das tecnologias nos espaços formativos e a 

consequente necessidade de inclusão digital, bem como ratificam a promoção de novos 

desafios diante da relação homem-máquina e das teorias inovadoras para a prática educativa. 

 À luz de Seabra (2010, p. 6), 

 

através de e-mails, comunicadores e chats, os alunos, mesmo que não se 

deem conta disso, estão escrevendo cada vez mais, exercitando sua 

imaginação e criando novas formas de se expressar. Mesmo os erros de 

escrita são melhor observados e podem levar o professor a elaborar 

estratégias que de outro modo não lhe seriam reveladas. 

 

Nesse sentido, diferentemente do pensamento arraigado, com a internet as pessoas 

leem ou escrevem mais, embora ocorra de forma diversa, ou seja, os novos leitores, adeptos 

ao hipertexto acabam desenvolvendo uma prática de leitura fragmentada e não linear, em 

decorrência das possibilidades que os links oferecem durante a navegação. Recentemente, os 

livros disponíveis com formado Electronic Publication (ePUB) ou Portable Document 

Format (PDF) facilitam o acesso e a troca de conhecimentos, poderíamos descrever, 

supostamente, a existência de um processo de democratização do conhecimento pela 

tecnologia. Para o historiador Roger Chartier, em uma de suas entrevistas, “além de auxiliar 

no aprendizado, a tecnologia faz circular os textos de forma intensa, aberta e universal [...]”. 

No caso da EaD, é o arquivo em PDF o mais utilizado nas disciplinas por alunos e 

professores. No entanto, o indivíduo que desejar poderá fazer download de outros arquivos 

digitais gratuitamente, ou mesmo realizar a compra pela internet em diversos ambientes 

virtuais que oferecem esse tipo de serviço. Contudo, tal procedimento pode ser considerado o 

inverso do processo de democratização, e ser entendido como intenção de privatização do 
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conhecimento, enquanto alguns produzem informação, outros pagam para consumir 

(privilégio de poucos). 

Materiais impressos, audiovisuais e informáticos são bastante utilizados na EaD e, 

assim como existe um entrelaçamento de teorias, há também uma convergência destas 

ferramentas de aprendizagem. É fato que “algumas instituições usam material impresso 

combinado com o CD e a internet, como apoio à tutoria e à interação” (MORAN, 2007, p. 

134). Tal integração cria um ambiente com maior possibilidade de interatividade, facilita a 

disseminação de informações e atrai o discente para o exercício da autonomia. O que chama a 

atenção é o uso de algumas ferramentas da EaD no ensino presencial e vice-versa, 

caracterizando uma cultura da convergência (JENKINS, 2009), logo uma reorganização dos 

espaços educativos. Surgem novas exigências e paradigmas para a produção do 

conhecimento, através do presente mundo bipolar (o tradicional e o moderno convergindo em 

ações e pensamentos). A fim de exemplificarmos e evitarmos reveses, seguimos o 

pensamento de Lévy (2010) quando este adverte que a atual tecnologia complexifica e 

reorganiza, mas não substitui a antiga, deste modo, “a escrita não fez com que a palavra 

desaparecesse, ela complexificou e reorganizou o sistema de comunicação e da memória 

social” (p. 218). Para Sabbatini (2011, p. 3), a internet se torna “[...] a principal confluência 

dos diversos formatos comunicativos”. Nesse contexto, assumem papel fundamental os 

usuários, pois são eles quem selecionam as ferramentas, condicionados pela lógica do sistema. 

Mais abaixo veremos, conforme Tori (2010), a existência de uma convergência entre o virtual 

e o presencial. 

 Com a descoberta e aperfeiçoamento da escrita, entretanto, “o destinatário do texto 

passa a ser um indivíduo isolado que lê em silêncio” (LÉVY, 1990, p. 122). Ao mesmo 

tempo, com a descoberta das telecomunicações, nasce uma nova forma de se comunicar, 

através da linguagem digital do meio virtual. Em outras palavras, a forma de representar um 

objeto foi arquitetada de acordo com a técnica empreendida pelo homem e o seu saber ao 

longo da história.  Da mesma forma, a formação dos indivíduos passou por modificações 

didáticas e metodológicas, tendo em vista a utilização da oralidade, da escrita, até chegarmos 

ao uso da linguagem digital na escola. 

Na EaD, é imprescindível a comunicação, para tanto existem diversas ferramentas 

interativas que garantem a relação entre discentes e docentes e aciona uma “educação sem 

distância” (TORI, 2010). É o caso do computador com a internet, celular, telefone, fax, 

correio eletrônico, fóruns, chats, videoconferências, audioconferências, Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, lousa digital, aplicativos e as redes sociais.  
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 O papel das tecnologias, no que diz respeito à modalidade de ensino a distância, se 

expressa em garantir aos professores e alunos envolvidos flexibilidade, informação, pesquisa, 

comunicação e democratização do saber. Sabendo, desde já, que os equipamentos midiáticos 

são um dos vários meios existentes e não o único a garantir uma aprendizagem de qualidade.  

 Com a EaD, “a atual sala de aula parece ter seus dias contados, bem como a atual 

grade curricular” (DEMO, 2006, p. 27). A aprendizagem, por meio das novas tecnologias, 

tornou-se uma realidade mesmo que a distância. Sua função, portanto, é a de tornar o mundo 

mais acessível, “uma educação de qualidade com todas as tecnologias disponíveis e a [...] 

comunicação livre e sem preconceitos” (BELLONI, 2005, p. 03). É também poder assegurar 

aos usuários constante interatividade
34

, ou seja, retirar o indivíduo do isolamento e 

proporcionar, ao mesmo tempo, relação com o até então desconhecido. 

 Conforme, Kenski (2010a, p. 30):  

 

o espaço e o tempo de ensinar eram determinados. ‘Ir à escola’ representava 

um movimento, um deslocamento até a instituição designada para a tarefa de 

ensinar e aprender. O ‘tempo da escola’, também determinado, era 

considerado como o tempo diário que, tradicionalmente, o homem dedicava 

à sua aprendizagem sistematizada. 

 

 Contudo, com o aparecimento das novas tecnologias, muita coisa mudou, inclusive a 

necessidade de um ensino constante. Para o estudante aprender não é mais preciso o seu total 

deslocamento, as barreiras do tempo e do espaço geográfico foram superadas, com a 

infinidade de instrumentos técnicos inovadores que proporcionaram, dentre outros fatores, 

uma infinidade de informações, que se fazem presentes no cotidiano das pessoas, até mesmo 

no aperfeiçoamento profissional, na educação. 

Entretanto, em relação ao atual momento, notamos uma inclusão excludente na EaD, 

já que poucos discentes durante a participação em um curso a distância possuem condições 

econômicas para adquirir um serviço de internet de qualidade. A Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

ocorrida em 2013, confirma que menos da metade da população brasileira tem acesso à 

internet (49,4%), algo que é preocupante. Segundo análise feita por regiões, a situação se 
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 “A interatividade é caracterizada pela possibilidade cada vez mais crescente, proporcionada pelos dispositivos 

técnicos, de transformar os envolvidos na comunicação, ao mesmo tempo, em emissores e receptores da 

mensagem” (SOUZA; GOMES, 2008, p. 60). Esse termo pode ser mais bem estudado em Lévy (2010) na obra 

Cibercultura e em Mattar (2009) quando este diz que na EaD as interações variam conforme os meios 

utilizados, sua combinação ou enfoque. 
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agrava ainda mais, tendo em vista que, no Nordeste, temos apenas um total de 37,2%, o 

menor índice em comparação com as outras regiões brasileiras. 

Para o acompanhamento de um curso a distância é fundamental ainda um computador 

pessoal
35

, webcam, microfone, impressora, navegador, editor de texto e de apresentação, 

gerenciador de tabelas, acesso a redes sociais, entre outros recursos tecnológicos. Nesse 

sentido, o discente que não adquire esses aparatos tecnológicos poderá ter seu desempenho 

acadêmico prejudicado, pois apesar de existirem, os laboratórios de informática não dão conta 

da demanda. Além disso, alguns discentes são impossibilitados de se deslocar até um Polo de 

Apoio Presencial cotidianamente.  

As novas tecnologias, juntamente com as estratégias políticas, contribuem em parte 

para o processo de democratização do ensino. O advento da internet, por exemplo, suscitou 

novos espaços de aprendizagem, a diminuição das barreiras espaciais, no tocante à 

comunicação instantânea e ao acesso de novas informações a qualquer hora ou local, seja 

através de textos, imagens, vídeos ou áudios publicados na rede
36

, permitindo o atendimento 

de camadas da sociedade até então segregadas. Porém, entendemos que quando estas 

mudanças não são acompanhadas da anulação do pensamento elitista, a superação integral das 

desigualdades não ocorre ou se materializa; de modo que apenas escamoteiam a realidade. 

É preciso reconhecer que a tecnologia não é neutra, seu uso deve passar por momentos 

de reflexão. Mesmo sendo propulsora da flexibilidade, acessibilidade, interatividade e 

autonomia, urge a necessidade de repensar o progresso tecnológico nos espaços educativos, 

pois a cada dia surgem novas exigências ao corpo docente, logo, habilidades cogentes à 

realidade dos jovens contemporâneos, além disso, porque sua evolução não está sendo 

acompanhada pela produção de conhecimentos significativos. Não basta a introdução de 

ferramentas, com efeito, sua integração deve ser seguida pelas ciências da educação, “a 

hipótese fundamental é que educação não deve perder tempo em temer a modernidade. Deve 

conduzi-la e ser-lhe o sujeito histórico” (DEMO, 2004, p. 21). 

Ao disporem de recursos cada vez mais atraentes aos olhos dos jovens do período da 

era digital, elas conduzem a um novo modo de se fazer educação, ou seja, as metodologias 

não são mais as mesmas, nem tampouco as formas de relação e de comunicação entre as 

pessoas, por serem intermediadas pelas máquinas. Com a geração do século XX e a ascensão 
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 Dados do Pnad (2013) indicam que apenas 50,1% dos domicílios brasileiros possuem computador. 
36

 Para os discentes e professores de qualquer modalidade de ensino existem vários sites que oferecem conteúdos 

virtuais de acesso livre e que garantem a complementação de estudos e a troca de informações. É exemplo disso, 

a plataforma Khan Academy, o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, o Portal do Professor, a Biblioteca 

Digital Mundial e o Domínio Público.  
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das telecomunicações, seu uso se tornou algo natural. Em meio a isso, os aprisionados no 

patrimônio cultural ultrapassado: caneta e papel sofrem com a revolução tecnológica. Desta 

forma, a EaD, ao permitir ou aproximar o homem dos equipamentos complexos condiciona-o 

a uma alfabetização digital e, ao mesmo tempo, ignora as formas tradicionais de representação 

do conhecimento, provocando uma reordenação do pensamento (MORIN, 2002), novas 

competências ou habilidades para o século XXI. 

No passado, existia um forte predomínio do ensino presencial em relação à educação a 

distância, sendo que, tanto no primeiro momento como no segundo, as tecnologias foram 

sendo projetadas para satisfazer o homem e suas perspectivas, no entanto, com mais ênfase 

para potencializar o ímpeto mercadológico. Sua composição inicial e resultados eram 

previsíveis, no entanto, agora desencadeiam padrões indeterminados. Com o aproveitamento 

do hipertexto, por exemplo, que se configura como sendo a conexão de imagens, sons e 

vídeos em um único recurso, não se sabe com certeza quais as consequências disto na 

promoção da educação formal. 

A respeito da evolução dos sistemas de aprendizagem, Tori (2009; 2010), baseado em 

Graham (2005), nos revela que há uma expansão dos sistemas de aprendizagem virtual e uma 

aproximação com a aprendizagem presencial, que, no futuro, ocasionará o predomínio da 

blended learning (figura 6). 

 

Figura 6 - Evolução dos sistemas de aprendizagem 

 
Fonte: Tori (2009; 2010) com base em Graham (2005). 
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Nessa perspectiva, as tecnologias interativas assumem papel fundamental, ao 

permitirem novas experiências, outras estratégias de ensino, comunicação e um 

redimensionamento dos espaços de aprendizagem e conhecimento. Kenski (1999) já havia 

pensado nesta última mudança, mas com uma reflexão mais abrangente encaminha o 

pensamento para um redimensionamento do espaço e também do tempo, tradicionalmente o 

espaço e tempo de ir à escola eram determinados, atualmente, existem os ambientes virtuais 

de aprendizagem e inúmeros meios de informação e comunicação, que colaboram para a 

existência de ambientes colaborativos de aprendizagem. Apesar disso, tais aspectos trazem 

consigo um medo coletivo quanto à utilização das novas tecnologias na formação docente e 

de seus resultados para o ofício docente.  

Talvez, por isso, no atual momento, existam projetos que conduzem ao uso das novas 

tecnologias no processo educativo, posteriormente à participação de instituições de ensino 

superior, empresas e comunidade científica na realização de debates, palestras ou seminários, 

além disso, existe a influência do cotidiano, com a qual as pessoas são instigadas a empregar 

algum tipo de tecnologia nas tarefas diárias.  
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2 DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS PARA O ENVEREDAR DA 

PESQUISA 

 

“[...] o reconhecimento de que a Metodologia não tem status próprio, e precisa ser definida 

em um contexto teórico-metodológico qualquer. Em outras palavras, abandonou-se (ou vem-

se abandonando) a ideia de que faça qualquer sentido discutir a metodologia fora de um 

quadro de referência teórico que, por sua vez, é condicionado, por pressupostos 

epistemológicos”.  

(LUNA, 2000, p. 25)  

 

Espaço de estudo complexo, as representações sociais permitem ao pesquisador 

desvelar aquilo que é partilhado num grupo social. De todo modo, o conteúdo enunciado 

ilustra, a partir de uma abordagem metodológica escolhida e de processos de interpretação 

e/ou tratamento dos dados, a capacidade dos indivíduos de explicarem seu mundo vivido, 

cotidiano, baseados nas suas experiências, relações sociais e saberes adquiridos. 

Dito isso, este capítulo apresenta a Teoria das Representações Sociais, sua origem, 

definição, natureza e função. Finalmente, delimita os procedimentos de investigação, 

instrumentos e técnicas utilizadas na coleta de dados. 

 

2.1 Aspectos teóricos da Teoria das Representações Sociais 

 

 A Teoria das Representações Sociais, utilizada para o estudo de diversos fenômenos 

sociais, possui algumas características que precisam ser conhecidas, pois elas implicam 

diretamente a escolha metodológica. Para tanto, antes mesmo de apresentarmos a teoria em 

linhas gerais, sua dinâmica e dimensões, optamos por uma breve discussão sobre o senso 

comum, já que as representações sociais surgem dessa forma de conhecimento, para depois 

trazermos explicações sobre o substantivo representação. 

 

2.1.1 Senso Comum: em busca de um novo olhar 

 

No senso comum, não há a necessidade de comprovação das informações inferidas. 

Elas são a realidade e implicam necessariamente as ações do cotidiano, por serem 

compartilhadas e tornarem-se referência em um grupo. Nesse sentido, “a realidade da vida 

cotidiana é admitida como sendo aí realidade. Não requer maior verificação, que se estenda 

além de sua simples presença. Está simplesmente aí, como facticidade evidente por si mesma 

e compulsória. Sei que é real” (BERGER; LUCKMANN, 2012, p. 40). Enquanto isso, “[...] a 
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ciência desconfia da veracidade de nossas certezas [...]. Por isso, onde vemos coisas, fatos e 

acontecimentos, a atitude científica vê problemas e obstáculos, aparências que precisam ser 

explicadas e, em certos casos, afastadas” (CHAUÍ, 2000, p. 249, grifo da autora). 

A construção do senso comum passa por alguns estágios (etapas). Primeiro deve haver 

o compartilhamento de informação e de conhecimento entre indivíduos de um mesmo grupo, 

depois que tal processo seja reconhecido pelos membros do grupo, servindo de referência para 

o redimensionamento de práticas cotidianas. Não obstante, quem o estabelece é um ser social, 

situado, carregado de valores, normas e experiências, cuja identidade é transformada pelas 

relações sociais que se estabelecem ao longo da vida. 

Por ser local, familiar, subjetivo, natural e explicar a realidade, o senso comum é 

também um guia para a ação. Nesse processo, as pessoas que possuem saberes do senso 

comum “não se surpreendem nem se admiram com a regularidade, constância, repetição e 

diferença das coisas [...]”, ademais considera a investigação científica como magia (CHAUÍ, 

2000, p. 249). Para exemplificar, a autora traz o caso de um programa da televisão brasileira 

que provoca nos telespectadores a continuidade de tal identificação. É o caso do programa 

Fantástico que representa os cientistas como magos ocultistas. Eis que, à luz de Alves (1981, 

p. 7-8), “o cientista virou um mito. E todo mito é perigoso, porque ele induz o comportamento 

e inibe o pensamento”. Assim, “se existe uma classe especializada em pensar de maneira 

correta (os cientistas), os outros indivíduos são liberados da obrigação de pensar e podem 

simplesmente fazer o que os cientistas mandam”, igualmente “não precisamos pensar, porque 

acreditamos que há indivíduos especializados e competentes em pensar”. 

Enquanto isso, segundo Chauí (2000), o conhecimento científico é objetivo, 

quantitativo, rigoroso, verificável, controlável, diferenciador, procura renovar-se 

continuamente evitando a doutrina. O método científico, por ser linear, segue uma sequência 

de etapas que são aplicadas durante o processo de investigação, quais sejam: observação, 

acúmulo de dados, hipóteses, comprovação/verificação, resultados e conclusões, com a 

pretensão de gerar um conhecimento seguro, comprovado e verdadeiro (FERREIRA; 

MARTINS, [s.d]), assim, “opiniões ou preferências pessoais e suposições especulativas não 

tem lugar na ciência” (CHALMERS, 1993, p. 24). 
Entretanto, Gramsci (1995, p. 7) afirma que “todos os homens são intelectuais, poder-

se-ia dizer então; mas nem todos os homens desempenham na sociedade a função de 

intelectuais”, para ele “[...] não existem não-intelectuais”, ou seja, nos faz um alerta de que 

todos nós num domínio ou noutro somos intelectuais, destarte, possuímos características 

próprias que nos fazem diferente do outro a partir do modo de vida escolhido e empregado, de 
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tal modo “estou intensamente interessado no aglomerado de objetos implicados em minha 

ocupação diária, por exemplo, o mundo da garagem se sou um mecânico” (BERGER; 

LUCKMANN, 2012, p. 39).  

Para Feyerabend (1977, p. 462), “se desejamos compreender a natureza, se desejamos 

dominar a circunstância física, devemos recorrer a todas as ideias, todos os métodos e não 

apenas a reduzido número deles”. Nesse sentido, com a máxima de que tudo vale traz à tona 

novas possibilidades de investigação, atrelada a uma atitude flexível frente aos pressupostos 

científicos, condicionados por correntes de pensamento historicamente construídas e aceitas 

pelas comunidades científicas. Assim, para compreender a realidade e alcançarmos o 

progresso, Feyranbend (1977) destaca a superação de caminhos já dispostos e motiva a 

elaboração de novos caminhos em pesquisas, aliado a isto expõe a importância da liberdade 

do pesquisador durante a análise e o incentiva a construir suas próprias regras ou padrões 

quando da atividade de legitimação de um saber. 

Historicamente, o senso comum foi desprezado por algumas correntes de pensamento 

que discutem os tipos de conhecimentos e sua estrutura organizacional. Alguns pensadores, 

por considerarem o senso comum como saber ingênuo e fragmentado, conduziram a 

sociedade à noção de razão e objetividade, ainda hoje preponderante em relação ao pluralismo 

de ideias e métodos de pesquisa proposto por Feyerabend (1977).  

No caso do positivismo, temos em Auguste Comte o comprometimento com a ciência 

e o seu progresso, para tanto, assegura o conhecimento científico como sendo verdadeiro e se 

contrapõe à teologia e à metafísica, de tal modo, propõe a objetividade e a neutralidade da 

ciência e passa a influenciar outras vertentes filosóficas como o evolucionismo, o 

pragmatismo, dentre outras (SEVERINO, 2007). Assim, em termos epistemológicos, 

contrapondo-se ao idealismo e ao racionalismo, ratifica que “[...] só é válido o conhecimento 

proveniente da experiência sensível e, portanto, o conhecimento que adota o método empirista 

da abordagem dos objetos” (SEVERINO, 2007, p. 105).  

Em relação ao racionalismo, vemos em Descartes (1999), o pai da filosofia moderna, 

um pensamento bastante crítico e a apresentação de um conjunto de regras e normas para se 

chegar a uma proposição verdadeira. Dessa forma, ao afirmar que os sentidos nos enganam, 

cria o método cartesiano, cujo objetivo era alcançar a verdade, a partir de uma postura 

científica. Na busca pela clareza e distinção, colocou em dúvida a sua própria existência e, na 

tentativa de libertar-se das crenças, defendeu que aquilo que causa confusão devia ser 

eliminado ou ser passível de dúvida. Por ser um método rigoroso, examina cuidadosamente o 

objeto pela ordem, intuição e dedução.  
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Já o empirismo, doutrina filosófica assumida por Bacon, Locke, Berkeley e Hume, 

(SEVERINO, 2007), parte do princípio da experimentação, sendo inclusive incorporada pelo 

Positivismo e, ao contrário do racionalismo, entende que nossas ideias não são inatas, porém, 

“[...] construídas a partir das impressões sensíveis, oriundas da experiência de nossos órgãos 

de sentido” (SEVERINO 2007, p. 102). 

Moscovici (1978, p. 56), ao se debruçar no universo consensual, onde predomina o 

senso comum, nos revela a existência de sábios amadores e de uma sociedade dos pensadores 

amadores destacando que 

 

por certo, esses ‘sábios amadores’ – e todos nós o somos num domínio ou 

em outro – habitam o mundo da conversação, com seus hábitos de 

documentalistas – um pouco autodidatas, um pouco enciclopédicos –, 

permanecem frequentemente prisioneiros de preconceitos, de visões 

acabadas, dialetos tomados ao mundo do discurso – e só nos resta inclinar-

nos. Entretanto, eles revelam-nos, que os indivíduos, em sua vida cotidiana, 

não são apenas essas máquinas passivas para obedecer a aparelhos, em que 

os quis transformar uma Psicologia Social sumária, reduzida a recolher 

opiniões e imagens. Pelo contrário, eles possuem o frescor da imaginação e o 

desejo de dar um sentido à sociedade e ao universo a que pertencem. 

 

Nesse sentido, estabelece, no meio, a presença de indivíduos socializados e capazes de 

desenvolver ações intelectuais que dinamizam a existência do homem e suas relações 

pessoais, apesar de não serem reconhecidos universalmente, ao mesmo tempo, apresenta o 

senso comum como objeto de estudo, rompendo com a hierarquização de saberes e 

desarticulando argumentos que retratam o predomínio de teorias científicas em detrimento 

daquelas que são proliferadas e aprimoradas no cotidiano de grupos e que indicam ou 

desempenham em seus espaço vivido a presença de coletivos ativos, capazes de produzir 

informação, conhecimento e criar hábitos novos, no tocante à localização dos indivíduos, à 

linguagem e à comunicação assumidas e do conteúdo simbólico compartilhado. 

 Apesar disto, Moscovici (2012) não contrapõe o senso comum ao conhecimento 

científico, mas assegura que o primeiro é construído a partir da configuração do segundo, 

numa relação permeada pela tomada de posições dos sujeitos, compreendem 

inseparavelmente a fonte de teorias e de práticas sociais que propagam a realidade. Assim 

sendo, ao dar sentido à realidade local, os sujeitos envolvidos se utilizam de conhecimentos 

oriundos do universo científico para retratar qualquer coisa. Tal esforço é permeado de 

subjetividade e identidade balizadas pelo contexto vivido e pela perspectiva de pertença a 

este. Desta forma, as teorias do senso comum “[...] são conjuntos de conceitos articulados que 

têm origem nas práticas sociais e diversidades grupais cujas funções é dar sentido à realidade 
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social, produzir identidades, organizar as comunicações e orientar as condutas” (SANTOS, 

2005, p. 22). 

  

2.1.2 O que é representação? 

 

Antes de adentrarmos no estudo da Teoria das Representações Sociais (TRS), é 

interessante entendermos o que é Representação. Segundo Jovchelovitch (2004, p. 22), “ela é 

obviamente um dos conceitos-chave da teoria das representações sociais”. No dicionário 

filosófico de Abbagnano (2007), observamos que essa palavra designa imagem ou ideia, ou 

ambas as coisas e que este termo foi sugerido aos escolásticos pelo conceito de conhecimento 

como semelhança do objeto. Como mostra Abbagnano (2007), Guilherme de Ockham traz 

três sentidos: primeiro, representação designa aquilo por meio do qual se conhece algo. Nesse 

sentido, o conhecimento é representativo; em segundo lugar, significa conhecer alguma coisa, 

após cujo conhecimento conhece-se outra; e, em terceiro lugar, representar concebe-se por 

causar o conhecimento. Assim, com base no pensamento de Ockham, o autor conclui que, no 

primeiro momento, representação é a ideia; no segundo, é a imagem; e, no terceiro, é o 

próprio objeto. Ainda segundo o dicionário, o termo voltou a ter importância em Descartes, ao 

assumir o sentido de “quadro” ou “imagem” da coisa. Depois foi difundido por Leibniz, por 

Wolf, em língua alemã, e por Kant, quando este estabeleceu ser o gênero de todos os atos ou 

manifestações cognitivas, sendo deste modo usado em filosofia. Por conseguinte, desde “[...] 

Kant e suas investigações acerca dos limites das possibilidades do conhecimento apresentadas 

em sua crítica da razão, a filosofia, cada vez mais, se afastou da crença metafísica de que a 

‘coisa-em-si’ pode ser conhecida” (SANTOS, 2011, p. 42). Algo que também ocorreu com os 

idealistas cartesianos e com os empiristas humeanos, ao não aceitarem as pretensões 

metafísicas e entenderem que “o que conhecemos são ideias dessa realidade, representações 

que recebemos em nossa consciência” (SEVERINO, 2007, p. 103).  

No dicionário básico de filosofia de Japiassú e Marcondes (2006, p. 240), os autores 

explicitam que representação vem do latim repraesentatio e significa a 

 

operação pela qual a mente tem presente em si mesma uma imagem mental, 

uma ideia ou um conceito correspondendo a um objeto externo. A função de 

representação é exatamente a de tornar presente à consciência a realidade 

externa, tornando-a um objeto da consciência, e estabelecendo assim a 

relação entre a consciência e o real. 
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Desse modo, o sujeito, aquele que representa, constrói signos, resultantes de processos 

mentais, que podem ser percebidos pela coletividade em que está inserido por meio de 

práticas comunicativas, na tentativa de compreender e interpretar o mundo em que vive. 

Nesse sentido, segundo o pensamento de Minayo (2008, p. 110), “[...] as 

Representações Sociais não conformam a realidade e seria outra ilusão tomá-las como 

verdades científicas, reduzindo a realidade à concepção que os homens fazem dela”. Seguindo 

essa mesma lógica de pensamento, trazemos Moscovici (1978, p. 58), que nos diz: “[...] a 

representação de um objeto é uma reapresentação diferente do objeto”. Sendo assim, os 

fenômenos, as coisas existentes são apreendidas conforme as experiências de cada indivíduo e 

suas relações cotidianas, ou seja, não compreendem a realidade em si, pois esta é carregada de 

ideologias, crenças, costumes, intrínsecos para cada sociedade. Dois observadores vendo um 

mesmo objeto não terão a mesma percepção, mesmo que situados igualmente. 

Em Chalmers (1993), numa crítica ao indutivismo ingênuo, vemos que dois 

observadores normais vendo o mesmo objeto ou cena do mesmo lugar não “verão” a mesma 

coisa, desta maneira, “dois observadores normais vendo o mesmo objeto do mesmo lugar sob 

as mesmas circunstâncias físicas não têm necessariamente experiências visuais idênticas, 

mesmo considerando-se que as imagens em suas respectivas retinas possam ser virtualmente 

idênticas” (CHALMERS, 1993, p. 49). Dito de outra forma, “o que um observador vê, isto é, 

a experiência visual que um observador tem ao ver um objeto, depende em parte de sua 

experiência passada, de seu conhecimento e de suas expectativas” (CHALMERS, 1993, p. 

50). 

Trazendo para a discussão uma perspectiva mais fenomenológica, Jodelet (2009) 

discorre que a noção de horizonte é preponderante no processo de observação, por exemplo: 

 

[...], eu posso apreender uma árvore no horizonte externo que constitui a 

floresta ou o jardim onde ela está plantada, buscando suas diferenças e sua 

especificidade, sua contribuição ao efeito estético do todo. Ou eu posso 

apreendê-la no seu horizonte interno, concentrando-me na textura de sua 

casca, no arranjo de seus galhos, na forma de sua folhagem para definir sua 

espécie, seu desenvolvimento, seu estado de saúde ou sua beleza etc. Esses 

dois horizontes de observação permitem deduzir, de acordo com a 

perspectiva adotada, propriedades diferentes (JODELET, 2009, p. 700). 

 

Já nas ilusões perceptivas do artista gráfico Escher (figuras 7 e 8), presumimos que 

cada observador, ao visualizá-las, poderá (des)construir seu significado ou entendimento, por 

meio de suas crenças, experiências, conhecimentos e/ou contexto vividos.  
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Figura 7 - Relativity, 1953                      Figura 8 - Print Gallery, 1956 

   
Fonte: Escher – The Official Website, 2014. 

 

A realidade é uma construção humana relativa e maleável, marcada pela subjetividade 

dos indivíduos. No caso de uma pintura, por exemplo, o artista que pinta possui o desejo de 

provocar no apreciador diferentes representações que possam explicar o embaraçado traçado 

do pincel. Essa operação requer uma posição do observador para compensar a sucessão de 

sentidos que podem ocorrer ao longo da visualização do trabalho artístico. Assim, a leitura 

que é feita de uma figura depende evidentemente do espectador, igualmente, de um 

amontoado de fatores que o cerca em seu cotidiano, impondo-o horizontalmente uma 

nomeação em relação ao que se vê, de tal modo, reversível, por se tratar de uma apreciação 

que implica necessariamente similitudes com o que é visualmente real: a vida cotidiana. 

E o que é real diante do espaço virtual em que podemos estar inseridos, mediante a 

utilização de um computador ou celular? Para Lévy (2010, p. 49), “é virtual toda entidade 

‘desterritorializada’, capaz de gerar diversas manifestações concretas em diferentes momentos 

e locais determinados, sem, contudo, estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em 

particular”. Ainda segundo o seu pensamento apesar de não “[...] fixá-lo em nenhuma 

coordenada espaço-temporal, o virtual é real” (LÉVY, 2010, p. 50). Composto por membros 

assíduos ou não, as redes sociais podem ser consideradas como espaço de acontecimentos e 

relações, um lugar situado, fluído e ao mesmo tempo rígido (SANTOS; SANTOS, 2014). 

Logo, se discute o mundo virtual como novo cenário de constituição de representações, diante 

das possibilidades que ele oferece aos usuários, nas relações sociais que se estabelecem, no 

uso de aplicativos, jogos, bate-papo, nas publicações, no compartilhamento de fotos, textos e 

vídeos. 
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Para Sartre (1984, p. 21), “[...] a vida não tem sentido a priori”, de tal modo, o homem 

a partir de suas relações “[...] é um criador de signos na medida em que, sempre à sua frente, 

utiliza certos objetos para designar outros objetos, ausentes ou futuros” (SARTRE, 2002, p. 

115). Nesse sentido, as representações são também intencionais. Compreendemos que elas 

não são neutras, mas carregadas de valor axiológico e ideológico, já que “a consciência é 

sempre intencional; sempre ‘tende para’ ou é dirigida para objetos” (BERGER; 

LUCKMANN, 2012, p. 37). Desta forma,  

 

o ato de representar não deve ser encarado como processo passivo, reflexo 

na consciência de um objeto ou conjunto de ideias, mas como processo 

ativo, uma reconstrução do dado em um contexto de valores, reações, regras 

e associações. Não se trata de meras opiniões, atitudes, mas de ‘teorias’, 

internalizadas que serviriam para organizar a realidade (LEME, 1999, p. 48). 

 

Para cada época, existem diferentes formas de representar o mundo o que pode 

coexistir com a ideia de que, no fundo, o homem é um ser evidentemente histórico, cuja 

capacidade de conhecer passa pela necessidade coletiva de inovar e tornar os velhos 

problemas como lembranças ou experiências do passado que podem ser úteis na medida em 

que há o encontro com o desconhecido, não familiar. Entendemos que tal ação desenvolve 

modificações internas e externas, já que expande ou difunde novas concepções, 

simultaneamente, influi no processo de organização social. Dito de outra forma, cria no 

coletivo o contato com uma nova realidade, constituída pela partilha e valorização de um 

modo de pensar e agir necessariamente modificável. 

Lutfi, Sochaczewski e Jahnel (1996, p. 89), em análise sobre Lefebvre (um dos 

intelectuais da vida cotidiana e que trata também das representações na sociedade 

contemporânea a partir das contribuições de Kant, Hegel, Marx e Nietzsche, na obra La 

presencia y la ausência: contribucion a la teoria de las representaciones), asseguram que “as 

representações interpretam e, ao mesmo tempo, interferem na prática social, fazem parte da 

vida e dela só se distinguem pela análise”. De tal forma, produzidas por grupos ou classes, 

podem ser instrumento de dominação ou de exploração, pois, considerando também o 

pensamento de Chartier (2002, p. 17), as representações “[...] são sempre determinadas pelos 

interesses de grupo que as forjam”, na medida em que “as percepções do social não são de 

forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas sociais [...]”.  

Lefebvre (1983), em seu livro supracitado, por meio do método dialético, nos convida 

ao estudo de uma teoria crítica das representações. Nesta perspectiva, indica que as 

representações não são verdadeiras ou falsas, mas estão relacionadas às condições existenciais 
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de quem as produz. Produzidas pelas sociedades contemporâneas na imaginação como 

símbolos
37

, elas circulam e intervêm no cotidiano das pessoas. Desta afirmativa, o sujeito que 

projeta uma imagem ou figura, certamente está a desempenhar ou lançar, ao menos 

socialmente, uma infinidade de horizontes, cujos contornos são demarcados pela vivência e 

saberes estabelecidos cotidianamente num movimento dialético.  

Por ser um produto humano, as representações sociais “[...] são essencialmente 

dinâmicas; [...]” (SPINK, 1999, p. 8), porque são construídas conforme o momento histórico 

vivido; são expressões humanas, provenientes do conhecimento compartilhado no cotidiano. 

Sendo uma expressão, sua existência está relacionada também à linguagem utilizada, ao 

processo de comunicação, aos valores e culturas empregados. Por esta razão, assumem 

significados diferentes, associados à intervenção do indivíduo no mundo (FREIRE, 2006). 

“Ora, é exatamente essa capacidade de dar às coisas uma nova forma - através da 

atividade psíquica - que constitui uma representação” (JOVCHELOVITCH, 2008, p. 77), ou 

seja, é a capacidade de dar conceito, sentido e noção às coisas. Daí que, “de fato, representar 

uma coisa, um estado, não consiste simplesmente em desdobrá-lo, repeti-lo ou reproduzi-lo; é 

reconstituí-lo, retocá-lo, modificar-lhe o texto” (MOSCOVICI, 1978, p. 58). 

 

2.1.3 A Teoria das Representações Sociais 

 

Após esse pequeno aporte sobre o senso comum e o significado de representação, se 

faz necessária uma breve discussão em torno da Teoria das Representações Sociais.  

A teoria de Moscovici, apresentada em 1961, em sua obra La psycanalyse, son image 

et son public¸ encontra-se imbricada nitidamente nas formas sociológicas de Psicologia Social 

ao ser originada na Europa e ter como ancestral Émile Durkheim, sociólogo francês, um dos 

fundadores da sociologia moderna. 

Enquanto Piaget estudou o senso comum das crianças, Moscovici se deteve ao senso 

comum dos adultos
38

. Para tanto, desenvolveu a Teoria das Representações Sociais, num 

período em que a Psicologia Social estava passando por profundas rupturas epistemológicas e 

                                                           
37

 Sabendo que “a substância, ou o conteúdo do qual as representações são feitas, são símbolos” 

(JOVCHELOVITCH, 2008, p. 77), estes “[...] pressupõem a capacidade de evocar presença apesar da ausência, 

já que sua característica fundamental é que eles significam uma outra coisa. Nesse sentido, eles criam o objeto 

representado, construindo uma nova realidade para a realidade que já está lá. Eles provocam uma fusão entre o 

sujeito e o objeto porque eles são expressão da relação entre sujeito e objeto. Através de símbolos, coisas 

diferentes podem significar umas às outras e podem mergulhar umas nas outras; eles permitem uma variabilidade 

infinita, e, ainda assim, são referenciais” (JOVCHELOVITCH, 2008, p. 74). 
38

 Conforme fala, “lendo Piaget, ocorreu-me que ele estudou o senso comum das crianças, do mesmo modo que 

eu estava tentando estudar o senso comum dos adultos” (MOSCOVICI, 2003, p. 339). 
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paradigmáticas, representando, segundo Dantas (2011), o rompimento com o 

comportamentalismo e experimentalismo de base positivista e também com o extremo 

subjetivismo construído e, de tal modo, se debruçou sobre o universo consensual, onde 

predominam os amadores e curiosos que compartilham suas interpretações do mundo. Nesse 

sentido, as representações sociais, enquanto objeto de estudo da Psicologia Social, 

possibilitou a articulação entre o social e o psicológico (ALEXANDRE, 2004). Contudo, 

adverte Moscovici (2003, p. 111) “em frente a nós, atrás de nós e ao nosso redor, havia – e 

ainda há – a psicologia social americana”. 

Elaborando essa teoria, o autor priorizou uma crítica da dualidade indivíduo e coletivo, 

psíquico e social, racional e irracional, estabelecendo uma postura teórica mais aberta aos 

aspectos afetivos e simbólicos. Sua sistematização teórica, portanto, esteve voltada para o 

conhecimento que é produzido no cotidiano das pessoas pelas suas relações sociais, advindas 

da linguagem e da comunicação, com efeito, diz Moscovici (2003, p. 310), depois da Segunda 

Guerra Mundial, “[...] reagi contra a ideia subjacente que me preocupou a certo momento, isto 

é, a ideia de que ‘o povo não pensa’, que as pessoas são incapazes de pensar racionalmente, 

apenas os intelectuais são capazes disso”. 

Inserido em um momento histórico em que predominava diferentes dicotomias, se 

interessou pela epistemologia da história da ciência, procurou uma formação sociológica, mas 

também mergulhou em livros filosóficos (MOSCOVICI, 2003), período no qual o 

pensamento filosófico estava estruturado na dialética, ou seja, o sujeito e o objeto se 

compõem mutuamente, conforme mapa conceitual de Severino (2007), expresso na figura 9. 

 

Figura 9 - Mapa conceitual: representação da filosofia no Ocidente 

 
Elaboração: Autora do trabalho, 2014. 

Fonte: Severino (2007). 
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Moscovici teve influência de Thomas Kuhn e Alexandre Koiré; de filósofos da ciência 

como Émile Meyerson, Philipp Frank, Ernst Mach, Charles Sanders Peirce, Pierre Duhem, 

Gaston Bachelard, para compreender o senso comum; leu Husserl e Mearleau-Ponty, este 

último para cristalizar a noção de representação e outros. Dedicou-se também a uma 

psicologia de minorias ativas, em detrimento da psicologia de massas (MOSCOVICI, 2003). 

Militante e otimista, o jovem judeu romeno, desempenhou, no campo da Psicologia Social, 

um movimento de compreensão do saber cotidiano, centrado no universo simbólico, 

identificado e legitimado pelos agentes sociais.  

De tal modo, juntamente com os seus discípulos insatisfeitos com a psicologia 

positivista (Jodelet, Abordagem Cultural, Abric, Abordagem Estrutural e Doise, Abordagem 

Societal) pode, mesmo diante de resistências, divulgar sua teoria e caracterizar uma ruptura 

epistemológica voltada para a realidade social e para os processos de interação e comunicação 

de sujeitos ativos, com a premissa de que as representações sociais têm um caráter dinâmico, 

em razão das mudanças ocorridas na sociedade, de tal forma, precisam ser estudadas nas suas 

propriedades, suas origens e seu impacto (MOSCOVICI, 2003). 

Sua TRS se apoiou, ainda, na psicologia genética de Piaget, na psicanálise de Freud e 

na etnografia de Lévy-Bruhl, já que o homem é constituído por um conjunto de saberes, 

conceitos e paradigmas que se desenvolvem e se associam num determinado momento, 

fundamentados e estruturados conforme critérios e a prática reflexiva.  

Quando perguntado sobre as razões de estudar as Representações Sociais, Moscovici 

(2003) coloca que o lugar onde nasceu – Romênia, país onde o conhecimento popular era 

predominante – foi um dos responsáveis para suas escolhas intelectuais. Além disto, admite 

que, por estar descontente com alguns posicionamentos teóricos eurocêntricos, resolveu reagir 

e assumir uma postura crítica ao progresso e à psicologia individualista em destaque na época. 

Assim, de certo modo, percebendo que o povo pensa, assume ou defende “[...] a 

transformação do conhecimento científico em conhecimento comum como uma área de 

estudo possível e excitante” (MOSCOVICI, 2003, p. 311). 

Nesse sentido, na busca pela superação da antítese estabelecida por Durkheim, 

distinção radical entre representações individuais e coletivas, Moscovici cria uma síntese 

(FARR, 1998), a partir da obra La Psycanalyse, son image et son public. Para tanto, 

desenvolve sua teoria de forma diferente da constituída nos Estados Unidos e, ao defender 

uma forma sociológica de Psicologia Social inicia pesquisas com uma nova perspectiva, 

acrescidas de críticas “[...] ao poder de coerção atribuído à sociedade sobre os indivíduos, de 
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maneira quase absoluta” (MINAYO, 2008, p. 92), em consonância com os adeptos da 

Sociologia Compreensiva e da Abordagem Fenomenológica. 

É preciso que se diga, conforme declaração de Moscovici (2003), que estamos 

inseridos em uma “sociedade pensante”. Tal posicionamento implica a imagem de uma 

sociedade atuante, capaz de criar e recriar informações recebidas. Algo que ultrapassa a ideia 

de uma sociedade exclusivamente reprodutora. Ao afirmar tal existência, Moscovici nega o 

pensamento de que o sujeito é um ser passivo. De outra forma, cria uma nova denominação 

para a sociedade atual, algo que aprimora ou contradiz a inferência de alguns estudiosos 

quando estes afirmam a presença de uma sociedade do conhecimento e/ou informatizada/da 

comunicação. Sobre isso, Demo (2005) tem um pouco a nos ensinar, contrapondo-se à 

imagem de uma sociedade do conhecimento, o mesmo descreve que “[...] a sociedade humana 

sempre foi sociedade do conhecimento [...]” (DEMO, 2005, p. 10). Nesse sentido, 

independentemente do conhecimento articulado, técnicas e tecnologias empregadas e do 

espaço-tempo vivido, sempre existiram formas de conhecer os fenômenos e de explicá-los. 

Recaem sobre as representações sociais múltiplas definições. Inclusive, o próprio 

Moscovici deixou que isto fosse possível ao não estabelecer um conceito pronto e acabado. 

Mencionamos alguns autores que, em seus estudos, se debruçaram no desenvolvimento de um 

conceito. Começaremos, portanto, pela designação mais aceita no universo acadêmico e que 

foi elaborada por Denise Jodelet (2001, p. 22), em que a autora assinala que a representação 

social é 

 
[...] uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com 

objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum 

a um conjunto social. Igualmente designada como saber de senso comum ou 

ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, 

entre outras do conhecimento científico.  

 

Trazemos também as contribuições de Wagner (1998, p. 3-4), quando este concebe 

representação social  

 
[...] como um conteúdo mental estruturado – isto é, cognitivo, avaliativo, 

afetivo e simbólico – sobre um fenômeno social relevante, que toma a forma 

de imagens ou metáforas, e que é conscientemente compartilhado com 

outros membros do grupo social. 

 

 Do ponto de vista de Abric (1998, p. 28), “a representação não é um simples reflexo 

da realidade, ela é uma organização significante”. Construída e compartilhada no cotidiano, 

elas possibilitam ao pesquisador a apreciação de seu objeto de estudo, a partir de uma dada 
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sociedade. Em suma, segundo Minayo (2008, p. 91), “[...] as representações podem ser 

consideradas matéria-prima para a análise do social e também para a ação pedagógica-política 

de transformação, pois retratam e refratam a realidade segundo determinado segmento da 

sociedade”. 

 Por sua vez, o adjetivo social acrescido ao substantivo representação implica uma 

dimensão de grupo e de coletividade, onde “[...] o indivíduo se define como um ‘eu 

generalizado’, consequentemente como porta-voz de seu grupo, de sua classe, dos cristãos ou 

do ‘bom senso’, e não como pessoa particular” (MOSCOVICI, 2012, p. 73-74). Assim, as 

representações sociais não são algo dado e/ou imposto, mas construído pelo sujeito em sua 

relação com os Outros. Não se pode falar em representações sociais sem falar em 

comunicação, cooperação e interação. Não surgem no isolamento, mas são engendradas nas 

relações intergrupais, enquanto construção social. 

 À luz de Moscovici (2003, p. 36, grifo do autor), “[...] representações são prescritivas, 

isto é, elas se impõem sobre nós com uma força irresistível. Essa força é uma combinação de 

uma estrutura que está presente antes mesmo que nós comecemos a pensar e de uma tradição 

que decreta o que deve ser pensado”. Sendo prescritivas, assumem papel importante na 

sociedade em que se situam, ou seja, “elas nos guiam no modo de nomear e definir 

conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária [...]” (JODELET, 2001, p. 17). 

Esse autor apresenta como elementos formadores a ancoragem e a objetivação. Para o 

primeiro elemento, Moscovici (2003, p. 61) nos afirma que “[...] é, pois, classificar e dar 

nome a alguma coisa”. Objetivar “[...] é reproduzir um conceito em uma imagem. Comparar e 

já representar, encher o que está naturalmente vazio, com substância” (MOSCOVICI, 2003, p. 

71-72). Assim, ancorar e objetivar, mais que processos, são necessidades inerentes de todo ser 

humano em existência. Ao nos deparar com algo estranho, temos de criar mecanismos de 

apreensão que possibilitem a relação homem-objeto. Tornando-se algo socialmente percebido, 

passa a ser parte da cultura de um grupo. Para ilustração destes dois processos, trazemos, 

assim como fez Villas Bôas e Souza (2011), uma das narrativas de Pero Magalhães Gândavo, 

em seu livro História da Província de Santa Cruz: 

 

chamam-lhe Tatus, e são quase como leitões: têm um casco como de 

cágado, o qual é repartido em muitas juntas como lâminas e 

proporcionadas de maneira que parece totalmente um cavalo armado. Tem 

um rabo comprido todo coberto do mesmo casco. O focinho é como de 

leitão, ainda que mais delgado e só botam fora do casco a cabeça. Têm as 

pernas baixas e criam-se em covas como coelhos. A carne destes animais é 
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melhor e mais estimada que há nesta terra e tem o sabor quase como de 

galinha (GÂNDAVO, 1575, p. 17-18). 

 

Retratando os animais da nova terra, o cronista apresentou alguns elementos 

preexistentes ou referenciais habituais para descrever o desconhecido (Tatu), ou seja, 

transformou o estranho fenômeno em familiar. 

Criamos representações sociais para apreender o mundo ao nosso redor. Deste modo, 

cotidianamente, estamos tentando definir ou redefinir a realidade que nos é imposta a partir 

dos nossos conhecimentos. Trata-se de uma reinterpretação daquilo que está sendo informado 

nos meios de comunicação ou que é produzido pelo universo reificado. A rigor, diz Moscovici 

(2003), elas são criadas com o propósito de tornar algo não familiar em familiar, através dos 

processos construtivos supracitados. 

Sobre onde podemos encontrar representações sociais? Para responder a esta questão, 

afirmamos que elas estão em toda parte da vida cotidiana. Para confirmar isto, vejamos a 

seguinte citação:  

 

[...] numa situação tão ‘pouco significativa’ como viajar num trem diário 

para um trabalho. O indivíduo pode não conhecer ninguém no trem nem 

falar com qualquer pessoa. Apesar disso, a multidão dos companheiros de 

viagem reafirma a estrutura básica da vida cotidiana. Pela conduta global os 

viajantes retiram o indivíduo da tênue realidade do estremunhamento matinal 

e demonstram em termos indubitáveis que o mundo é constituído de homens 

sérios, que vão ao trabalho, de responsabilidade e horários” (BERGER; 

LUCKMANN, 2012, p. 192).  

 

O mesmo pode configurar uma biblioteca no espaço para estudos. O indivíduo, ao se 

encontrar em um espaço em que há como regra o silêncio, está impedido da prática da 

relação, ou do diálogo, percebe, mesmo assim, que neste espaço existem pessoas como ele, 

dispostas a aprender e produzir conhecimento, ou seja, há no indivíduo que sofre a ação do 

ambiente, uma representação do que seja aquele ambiente, para que ele serve, de outro modo, 

quem são os sujeitos envolvidos nesse processo, o que eles pretendem. 

Para Sá (1999, p. 26), “[...] em todas as ocasiões e lugares onde as pessoas se 

encontram informalmente e se comunicam: no café da manhã, no almoço e no jantar, nas filas 

de ônibus, do banco e do supermercado; no trabalho, na escola [...]” as representações sociais 

circulam. 

Acrescentaria ainda, nas redes sociais, nos ambientes virtuais de aprendizagem, no 

espaço virtual de forma geral, e nos shoppings. Segundo, Belloni (1998, p. 147), ao fim do 

século XX “[...] o espaço público dos salões e dos cafés burgueses é substituído pelo 



73 
 

simulacro espetacular repetido incessantemente pelas diferentes mídias”. Assim, tais relações 

sociais estão configuradas ou justapostas de forma diferente e ímpar.  

Além da triangulação proposta por Moscovici, Sujeito-Outro-Objeto, na qual o sujeito 

é um ser pensante e ativo
39

, bem como capaz de, na sua relação com o Outro por meio da ação 

comunicativa
40

 (HABERMAS, 2003), estabelecer sentidos ou acepções aos objetos, ou seja, 

de intervir no mundo, é preciso pensar também na relação espaço-tempo vivido.  

A ideia de pertença, portanto, aqui é muito forte, visto que o sujeito que representa 

leva em conta o lugar e o tempo em que está inserido antes, durante e após o processo de 

representação. Nesse sentido, as representações sociais têm uma ordem temporal e espacial. 

Desta forma, um mesmo objeto pode ser representado de formas diversas dependendo do 

espaço-tempo vivido, ou seja, do contexto. A diversidade também se faz presente quando se 

trata de instituições envolvidas (religiosas, políticas ou culturais). 

Ratificamos que, diante de informações encontradas, se cria uma compreensão do 

mundo (senso comum), cujo resultado decorre da existência de um grupo em que as 

experiências e os discursos são situados, ou seja, localizados geograficamente e 

compartilhados pelas interações, pela convivência. Estes elementos, juntamente com o sujeito 

epistêmico, influem diretamente na existência de representações sociais, que são “[...] uma 

guia para a ação [...]” (ABRIC, 1998, p. 28), ou como nos diz Jodelet (2001, p. 22) “[...] 

orientam e organizam condutas [...]”. 

Jovchelovitch (2008, p. 79) acrescenta que “[...] os processos que engendram 

representações sociais estão embebidos na comunicação e nas práticas sociais: diálogo, 

discurso, rituais, padrões de trabalho e produção, arte, em suma, cultura”. 

Assim, para Guareschi (2008, p. 201, grifo do autor) “ao classificar, decidimos se há 

semelhança entre o que queremos classificar e o protótipo, e depois generalizamos. E tal 

decisão nunca é neutra”. De tal modo, na constituição das representações sociais não há 

neutralidade, pois, ao classificar, você está se utilizando de arquétipos que fazem parte do seu 

contexto e que, por sua vez, está permeado de valores, crenças etc.  

                                                           
39

 Segundo Alexandre (2004, p. 132-133), “Moscovici não aceita a ideia de que grupos e indivíduos estejam 

sempre e completamente sob o domínio ideológico de classes sociais, do estado, da igreja ou de escolas”. 
40

 Vemos em Jovchelovitch (2004, p. 22), a partir do pensamento de Habermas, que a representação “[...] se 

constitui enquanto trabalho, ou seja, a representação se estrutura através de um trabalho de ação comunicativa 

que liga sujeitos a outros sujeitos e ao objeto-mundo. Neste sentido, pode-se dizer que a representação está 

imersa na ação comunicativa: é a ação comunicativa que a forma, ao mesmo tempo que forma em um mesmo e 

único processo, os participantes da ação comunicativa. A ação comunicativa envolve a linguagem assim como 

envolve ação de tipo não-discursivo; estas se manifestam nas práticas do cotidiano, nas instituições sociais e nas 

estruturas informais do mundo vivido”. 
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Sobre o corpo de pesquisa em representações sociais, este é representado por alguns 

países (mapa 2) – intercâmbio transatlântico entre Europa, América do Sul e demais países – 

formando “Centros Redes”, segundo aula proferida por Jorge Correia Jesuino, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal/RN, em 2014. São eles: 

 

Mapa 2 - Corpo de pesquisa em representações sociais (Centros Redes) 

 
Elaboração: José Erimar dos Santos, 2015. 

Fonte: Aula de Jorge Correia Jesuino, Natal, 2014. 

 

Dessa forma, na Europa, temos França (Paris e Aix-en-Provence); Suiça (Genebra); 

Itália (Roma); Inglaterra (Londres e Cambridge) e Portugal (Lisboa e Porto). Na América 

Latina, destacam-se o Brasil (Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, João Pessoa, Natal, Brasília e 

Florianópolis); Venezuela; Argentina e México, no resto do mundo: Tunísia, Indonésia, Nova 

Zelândia, Índia e China. 

 

2.1.4 A Teoria das Representações Sociais no contexto brasileiro  

 

A América Latina, assim como outros continentes, sofreu influência dos Estados 

Unidos na predominância de uma Psicologia Social individualista e experimentalista, como se 

não existisse o social. O Brasil é um exemplo desta dependência teórico-metodológica, nas 

décadas de 60 e 70 (BERNARDES, 1999). No entanto, na década de 1980, com a criação da 
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Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) e com a ida de alguns intelectuais 

para a Europa, bem como seu retorno, afluíram, ao longo do tempo, outras perspectivas 

teóricas e metodológicas no estudo da sociedade, inclusive marcando o rompimento da 

Psicologia Social norte-americana. Aliás, conforme Sá e Arruda (2000, p. 14), “podemos 

supor que a via de chegada da TRS seja a mesma no Brasil que em outros países latino-

americanos: a volta de profissionais que tinham ido aperfeiçoar-se ou buscar respostas na 

Europa”. 

A Teoria das Representações Sociais é utilizada por diversos pesquisadores 

brasileiros, desde o início da Ditadura Militar. Contudo, é somente a partir da década de 1994 

que ela toma forma expressiva, quando da organização, por Celso Pereira de Sá, da II 

Conferência Internacional sobre Representações Sociais (CIRS), no Rio de Janeiro.  

No Nordeste, a teoria acaba entrando via Angela Arruda, Margot Madeira e as viagens 

de Denise Jodelet que, segundo Sá e Arruda (2000, p. 14-15), ocorreram a partir de 1982, 

quando do convite de Maria Auxiliadora Banchs, Jodelet 

 

[...] vai à Caracas e ruma para o Nordeste, mais precisamente para Campina 

Grande, onde fora convidada a dar um curso sobre Metodologia das 

Representações Sociais e assessorar a montagem de um projeto sobre a 

Representação Social da Saúde Mental e Somática, do Núcleo de Ciência e 

Tecnologia da UFPB. Em seguida iria para João Pessoa, a convite da Pós-

graduação em Educação da mesma universidade. 

 

Com base na mesma obra, depois deste período, as representações sociais foram um 

dos temas mais abordados no Nordeste em Psicologia Social, entretanto, “[...] o isolamento 

das regiões, do ponto de vista cultural, a extensão do país, as dificuldades de comunicação 

(ainda não havíamos chegado a era da Internet) e da difusão cientifica sem dúvida 

constituíram obstáculos para a obtenção rápida de visibilidade no país” (SÁ; ARRUDA, 2000, 

p. 16). Dessa forma, para os autores, assim como aconteceu com a primeira obra de 

Moscovici, no Brasil (diante das condições geográficas e o contexto militar), a teoria passou 

por um período de latência, até que, em 1992, sua expansão fosse retomada, a partir de um 

marketing acadêmico, em todo o mundo. 

Dos autores que se destacam e estão preocupados em trazer discussões em torno da 

teoria em relevo trazemos as contribuições de Celso Pereira de Sá, da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, de Angela Arruda, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Pedrinho 

Guareschi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de Sandra Jovchelovitch, 

professora da London School of Economics. Separamos também, conforme Lane (1999), os 
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trabalhos de Maria Alice Vanzolini da Silva Leme, da Universidade de São Paulo, e de Mary 

Jane Paris Spink, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, dentre outras iniciativas 

individuais no contexto brasileiro. 

Em relação aos Centros de Pesquisa, existem no Brasil dois Centros Internacionais. 

Um localizado em São Paulo, denominado Centro Internacional de Estudos em 

Representações Sociais e Subjetividade – Educação (CIERS-ed), do Departamento de 

Pesquisas Educacionais (DPE), da FCC e outro em Brasília, da Universidade de Brasília 

(UNB), denominado Centro Internacional de Pesquisa em Representações e Psicologia Social 

“Serge Moscovici”, dirigido por Angela Maria de Oliveira Almeida. Existe ainda, conforme 

Jodelet (2011), outra rede de pesquisa sobre representações sociais, denominada de Rede 

Internacional de Pesquisa em Representações Sociais e Saúde (RIPRES), composta por 

membros de diferentes nacionalidades. 

Entretanto, além destes locais que dinamizam a teoria no país, encontramos no mapa 

3, abaixo, os demais representantes da corrente: 

 

Mapa 3 - Estados que dinamizam a TRS no Brasil 

 
Elaboração: José Erimar dos Santos, 2015. 

Fonte: Jodelet (2011). 
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Como podemos perceber, os representantes da corrente de pensamento delineada no 

Brasil são: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, 

Piauí, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, 

Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte. No mapa 

acima apenas seis Estados estão ausentes da lista de representantes da teoria no país: Sergipe, 

Tocantins, Amapá, Rondônia, Roraima e Acre, o que demonstra o grande contingente de 

professores e pesquisadores de universidades públicas, federais ou estaduais, ou de 

universidades privadas engajados em trabalhos sobre representações sociais. No caso dos seis 

Estados e de sua ausência na cartografia das representações sociais, Jodelet (2011) faz-nos 

alguns questionamentos, os quais nos levam a pensar em alguns motivos, quais sejam, 

isolamento social e político e predominância de outros paradigmas. 

O que diferencia o Brasil do restante da Europa é que ele continua em um processo de 

expansão e de realização de pesquisa com esse aporte teórico nos diversos campos de estudo, 

não só na psicologia, mas na educação, saúde, comunicação, história, sociologia, dentre outras 

áreas. Segundo Sá (1998, p. 34), as áreas mais consistentes e que são de interesse dos 

pesquisadores são “[...] ciência, saúde, desenvolvimento, educação, trabalho, comunidade e 

exclusão social”. 

Dos principais eventos e encontros ocorridos no Brasil sobre representações sociais, 

trazemos as contribuições da Conferência Internacional sobre Representações Sociais já 

citada e da Jornada Internacional sobre Representações Sociais (JIRS), a partir de duas linhas 

do tempo (figuras 10 e 11), contendo o ano e o local em que cada uma foi sediada. 

 

Figura 10 - Linha do tempo da JIRS 

 
Elaboração: Autora do trabalho, 2014. 

Fonte: JIRS. 
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Figura 11 - Linha do tempo da CIRS 

 
Elaboração: Autora do trabalho, 2014. 

Fonte: CIRS. 

 

Por serem eventos científicos itinerantes, são dois importantes espaços de interlocução 

e de divulgação da Teoria das Representações Sociais no país. Promovidos em diferentes 

momentos e locais, puderam, com a participação de profissionais pesquisadores das diversas 

regiões brasileiras, desenvolver discussões e debates cujos resultados corroboraram para a 

socialização, ampliação e consolidação da teoria. Além disso, a partir de diferentes temas 

abordados e a colaboração de pesquisadores estrangeiros (trocas intercontinentais), suscitaram 

diversas produções com preocupações teóricas e metodológicas necessárias à teoria na 

atualidade.  

 

2.1.5 Representações sociais e seus temas no Grupo de Pesquisa Representações Sociais e 

Educação da UFRN 

  

Segundo histórico fornecido no site do Grupo de Pesquisa Representações Sociais e 

Educação, a TRS chegou em Natal no ano de 1993. Já a origem do grupo é decorrente da 

criação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Representações Sociais (NEPERS), com a 

participação de professores e estudantes de graduação, mestrado e doutorado do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UFRN. Enquanto polo de difusão da teoria na região 

nordeste, em novembro de 1998 foi realizada a primeira edição da JIRS, com o tema “a teoria 

e seus campos de aplicação”, coordenado pelo programa e envolvendo pesquisadores 

brasileiros e de demais países sul-americanos e europeus, incluindo a participação de Serge 

Moscovici. 

Atualmente, é coordenado pelo professor Moises Domingos Sobrinho e está vinculado 

à Linha de Pesquisa do PPGEd: “Formação e Profissionalização Docente”. Ao longo dos 

anos, muitos trabalhos foram desenvolvidos e a produção científica do grupo pode ser 

divulgada por artigos em periódicos, organização de livros, textos completos em eventos, 

monografias, dissertações e teses em colaboração com outros pesquisadores nacionais de 



79 
 

universidades públicas da Paraíba, Piauí, Campina Grande e Ceará, além da cooperação de 

pesquisadores internacionais da Espanha, Portugal, França e Áustria. 

Em pesquisa realizada no mês de setembro de 2015, na Biblioteca Digital da UFRN, 

de 1990 (década da criação do Grupo de Pesquisa Representações Sociais e Educação) a 

2014, foram encontradas um total de 255 dissertações e 273 teses, totalizando 528 trabalhos 

publicados no Programa de Pós-Graduação em Educação, sendo que apenas 9 dissertações e 

21 teses empregaram a TRS para compreensão dos fenômenos sociais
41

. Enfatizamos que em 

nenhuma destas pesquisas houve um estudo de representações sociais sobre a Educação a 

Distância, algo que nos propusemos a realizar. 

 Por conseguinte, os trabalhos demonstram diversidade de objetivos, resultados e de 

sujeitos que representam: alunos, professores, ribeirinhos, professores e alunos, enfermeiras e 

agentes comunitários de saúde. Sobre o que eles representam temos: formação, universidade, 

escola, fazer docente, docência, ensino, educação inclusiva, educação tecnológica, ser 

professor, dentre outros objetos, cujos estudos estão concentrados na região Nordeste, mas 

também com alguma participação da região Norte do país, representada pelo estado do Acre. 

Destacamos também que, nos trabalhos analisados, encontramos a predominância da 

Teoria das Representações Sociais relacionada a outras: Abordagem Estrutural de Jean-

Claude Abric, Praxiologia e Habitus de Pierre Bourdieu, além da relevância da estratégia 

metodológica, o PCM, do professor Antonio Roazzi da Universidade Federal de Pernambuco.  

Sobre as contribuições teóricas e metodológicas, vemos que os trabalhos em tela 

desenvolveram o que é produzido nacionalmente, contudo permitem uma dinâmica regional 

no estudo das representações sociais, o que anuncia a dimensão da teoria em tela e sua 

perpetuação. Concluímos que a mesma é reconhecida em torno de suas perspectivas e 

conceito por aqueles pesquisadores que viram no campo de pesquisas em representações 

sociais uma possibilidade de, em relação à temática escolhida, desenvolver a partir da 

sensibilidade e astúcia de cada pesquisador um estudo atento aos fenômenos sociais, 

articulado ao conhecimento que é produzido cotidianamente e que revela, dentre outras 

coisas, a cultura, as práticas e posições sociais, o saber prático, a realidade cotidiana. Não 

obstante, tais produções poderão vir a resultar no desenvolvimento de novas pesquisas, cuja 

orientação teórica é Moscovici, aliada à adoção de outros quadros teóricos e opções 

                                                           
41

 Com o intuito de sabermos de onde falamos e considerando as especificidades do espaço em questão, trazemos 

nos apêndices A e B dois quadros sinópticos: um, contendo os dados das dissertações e o outro com informações 

das teses (apresentação do título, objetivo, metodologia e alguns resultados de cada trabalho durante período 

demarcado). Os dados foram coletados a partir da estratégia de scanning e do uso da ferramenta de busca do 

software Adobe Reader, com o auxílio de palavras-chave: objetivo, metodologia, resultados. 
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metodológicas, mesmo sabendo da “[...] escassez de textos específicos sobre métodos de 

pesquisa das representações sociais e necessidade de adaptação crítica das indicações dos 

textos gerais [...]” (SÁ, 1998, p. 84) 

Escolhemos para discutir um destes trabalhos, pois ele revela mesmo nas suas 

especificidades outro questionamento para a nossa pesquisa. Na pesquisa realizada por Melo 

(2005), a autora discute a formação docente sobre o olhar dos professores das séries iniciais 

do Ensino Fundamental da rede pública de Natal (RN), usando a Teoria das Representações 

Sociais. Seu estudo a partir do Teste de Associação Livre de Palavras demonstrou, portanto, 

que a formação docente é um conhecimento, uma capacitação, um compromisso, cuja 

necessidade é imposta em função dos novos paradigmas educativos que surgem e do status 

que se busca. Diante disso, nos indagamos: seria a formação docente a distância uma 

necessidade imposta pelos novos paradigmas educativos e do status que os sujeitos buscam 

no atual contexto? 

 O grupo em si revela uma produção atrelada às seguintes linhas: Educação, 

Praxiologia e Representações; Sociogênese das Representações Sociais e Representações 

Sociais, Formação e Docência, conforme site deste. Sendo expressivo por dialogar com 

diferentes abordagens teóricas e por promover, com o passar dos anos, uma relação com 

demais Instituições de Ensino Superior, graças às iniciativas dos membros e da necessidade 

de diálogo com outros pesquisadores brasileiros e internacionais, é, juntamente com diferentes 

grupos do Nordeste, uma importante fonte de pesquisa àqueles interessados em se debruçar 

sobre o estudo das representações sociais. 

 

2.2 Situando o universo da pesquisa: entre tramas e fios da pesquisa 

 

Tendo especificado o objeto e os sujeitos da nossa pesquisa é que apresentamos as 

estratégias metodológicas com as quais coletamos os dados empíricos. Elas foram pensadas 

no tocante “[...] à proposta epistemológica da TRS que orientam a adoção das estratégias de 

pesquisa [...]” (ARRUDA, 2002, p. 16): 
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Figura 12 - Mapa conceitual – ensaio da proposta epistemológica da TRS 

 
Elaboração: Autora do trabalho, 2015. 

Fonte: Arruda (2002). 

 

 Diante da premissa de que a realidade é socialmente construída a partir de processos 

de interação e comunicação entre sujeitos cognoscentes que, por sua vez, recorrem ao 

universo consensual e reificado (intercomunicantes) “[...] para traduzir a novidade que se 

apresenta” (ARRUDA, 2002, p. 16), é que pensamos numa metodologia indissociável da 

proposta teórica. Sem, contudo, esquecermos que, conforme Mills (1982), o investigador 

pode, mediante especificidades do objeto de estudo, ser um “artesão intelectual”, ou seja, 

desenvolver ou aprimorar, na pesquisa, outros instrumentos ou estratégias para facilitar a 

investigação científica. 

 A rigor, sabíamos que “[...] a teoria das representações sociais não privilegia nenhum 

método de pesquisa em especial” (SÁ, 1998, p. 80), todavia mesmo diante do leque de 

escolhas metodológicas existentes (grupo focal, entrevista, questionário, técnica de associação 

livre de palavras – TALP –, observação in loco, diário de campo, análise de campo, relatos 

biográficos e instrumentos etnográficos), em se tratando do objeto de estudo escolhido, 

encontramos inúmeras dificuldades que tivemos de superar para alcançarmos nosso objetivo: 

identificar representações sociais. Dentre elas, a falta de contato direto com os licenciandos de 

EaD da UFRN. Apesar da obrigatoriedade que existe para o aluno comparecer ao Polo de 

Apoio, é ele quem escolhe o horário ou o dia mais conveniente, pois os cursos de graduação 

não têm um horário fixo de funcionamento.  

Tendo em vista superarmos esse e outros desafios, privilegiamos, como recurso, a 

metodologia diversificada e combinada, por considerar a complexidade do fenômeno 

estudado e oferecer a possibilidade de o pesquisador validar seus dados, além do uso de 

aplicativos online para a coleta de informações de forma simples e rápida. 
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Inicialmente, foi pensado para o estudo das representações sociais o uso da Técnica de 

Associação Livre de Palavras, juntamente com a aplicação de questionário semiaberto. Em 

seguida, diante de intempéries e das condições que as representações sociais emergem, 

articulamos outros procedimentos para obtenção dos dados, quais sejam: o uso de 

questionário eletrônico via internet e de entrevista semiestruturada gravada por smartphone, 

como forma de alcançarmos um maior número de sujeitos da pesquisa.  

 

2.2.1 Técnica de Associação Livre de Palavras 

 

A Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) é uma das técnicas mais 

comumente empregadas no estudo das representações sociais, além do uso de entrevistas, 

questionários, grupo focal, procedimento de classificações múltiplas
42

, dentre outros 

procedimentos e técnicas que são combinadas para entender melhor o objeto de pesquisa. 

Segundo Abric (1994, p. 66, apud Sá, 1998, p. 91), com esta estratégia, é mais fácil e rápido o 

acesso ao universo semântico do termo ou objeto estudado, além disso, ela garante um caráter 

espontâneo e menos controlado da produção
43

. Sua utilização “[...] permite a atualização de 

elementos implícitos ou mascarados nas produções discursivas”.  

Essa técnica é dividida em duas partes. Primeiramente, o pesquisador solicita a 

identificação do participante e, em seguida, a classificação livre. Nesta última, temos três 

momentos diferentes: no primeiro, o participante é convidado a escrever três palavras 

(somente palavras) que surja de imediato e que, na opinião dele, completam alguma 

afirmação, ou questão indutora. Num segundo momento, é necessária a hierarquização das 

palavras evocadas, ou seja, é preciso que se ordenem as palavras, classificando-as de acordo 

com a importância atribuída a cada uma. Por último, deve ser feita a justificativa da escolha e 

hierarquização das palavras.  

Assim, tendo determinado previamente o termo indutor, os atores sociais que fazem 

parte desta pesquisa (licenciandos da EaD), após a assinatura do termo de consentimento livre 

e esclarecido (apêndice C), teriam que durante a TALP evocar três palavras para o estímulo 

indutor “Educação a Distância é...” (ver apêndice D). 

                                                           
42

 No que se refere a esta técnica de investigação, ver, por exemplo, ROAZZI, A. Categorização, formação de 

conceitos e processos de construção de mundo: procedimento de classificações múltiplas para o estudo de 

sistemas conceituais e sua forma de análise através de métodos multidimensionais. In: Cadernos de Psicologia, 

n. 1, 1995. 
43

 De tal forma, esta investigação “re-situa [...] o sábio amador, o curioso, no lugar de produtor de saber, e esta 

produção no seio da comunicação cotidiana. Isto vai se expressar em posturas e procedimentos que buscam o 

máximo de espontaneidade dos depoentes” (ARRUDA, 2002, p. 17). 
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Por ser privilegiada numa primeira estratégia de investigação, julgávamos ser 

imprescindível a presença do pesquisador no papel de mediador, pois tal emprego demanda a 

realização criteriosa de cada etapa. Assim, ambas as técnicas foram aplicadas presencialmente 

em um debate: “Educação à distância e formação de professores: considerações sobre a 

formação profissional”, realizado no auditório do Polo de Apoio Presencial de Currais Novos, 

no dia 1 novembro de 2014, e que teve a participação do professor Doutor Arnon Andrade e 

da professora Doutora Erika Andrade, ambos da UFRN
44

. 

Nesse dia, percebemos a primeira dificuldade/problema para realização da nossa 

pesquisa. Participaram do encontro presencial apenas 9 licenciandos de um total de 497, 

número considerado insuficiente para a continuidade da pesquisa. Assim, em encontros e 

reuniões com a professora orientadora, pensamos, mediante diálogo, prática de abertura ao 

mundo e aos outros (FREIRE, 2006) numa segunda estratégia (sem, contudo, desprezarmos 

os dados recolhidos com a TALP), ou seja, realizar a pesquisa, diante da especificidade do 

objeto de estudo, em parte a distância. 

 Diante das especificidades teórico-metodológicas demandadas pelo objeto de pesquisa 

aqui discutido, como apresentar e compreender as representações sociais da EaD com as 

técnicas ou procedimentos apontados pela literatura? Pensando nisto, dentre as técnicas de 

estudos das representações sociais para fins de cumprimento de nosso objetivo, nos pautamos 

posteriormente na aplicação de questionários eletrônicos e na realização de entrevistas 

semiestruturadas. Isso porque uma série de dificuldades apresentou-se ao longo da construção 

da nossa pesquisa: primeiro, os alunos dos cursos de licenciatura da EaD da UFRN não 

possuem encontros presenciais, exceto no período de avaliação e nos poucos encontros 

individuais e grupais com os tutores presenciais; segundo, a TALP, nossa primeira alternativa 

metodológica, não poderia ser aplicada a distância; terceiro, quando sugerida a realização da 

pesquisa no período de avaliação, isto não foi aceito; quarto, alguns alunos-cursistas do polo 

em questão não são originários daquela cidade-polo, mas de várias lugares do entorno, o que 

dificulta ainda mais um encontro presencial bem como aplicações das técnicas demandadas 

pela literatura.  

 Nossa finalidade era a de alcançar um maior número de licenciandos, tendo em vista a 

existência de 497 licenciandos ativos, conforme relatório fornecido no semestre 2014.1. 

Porém, isto não foi possível diante dos problemas supracitados. Destarte, seguem as outras 

estratégias adotadas para obtenção de informações e análise de dados. 

                                                           
44

 Para visualização deste debate, trazemos a postagem do diário online do Polo de Ensino a Distância de Currais 

Novos: <http://polo-de-curraisnovos.blogspot.com.br/2014/11/debate-sobre-educacao-distancia-e.html>.   

http://polo-de-curraisnovos.blogspot.com.br/2014/11/debate-sobre-educacao-distancia-e.html
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2.2.2 Questionário semiaberto eletrônico 

 

Como instrumento de investigação capaz de nos fornecer informações sobre nosso 

objeto de estudo, a construção do questionário semiaberto eletrônico demandou tempo e 

esforço, já que pretendíamos adentrar no território simbólico dos pesquisados “[...] que lhe dá 

o chão para a sua leitura do mundo [...]” (ARRUDA, 2002, p. 16). Como necessitávamos da 

espontaneidade dos depoentes, para tanto, os colocamos “[...] à frente da cena, até então 

ocupada apenas pelo pesquisador, porém, isto não significa abrir mão do trabalho de 

interpretação do pesquisador [...]” (ARRUDA, 2002, p. 18) sobre os dados do questionário, 

mas reconhecer durante o processo de investigação, conforme a mesma autora, o saber e o 

lugar do ser humano, em direção às condições de produção das representações a partir da 

interpretação do pesquisador ao final da pesquisa, ou seja, “interpretar implica situar, também. 

[...]. [...] incide o resgate do contexto cultural, histórico, político para a produção das RS, a 

produção de sentido, e a comunicação, sem dispensar a acuidade da circunstância” 

(ARRUDA, 2002, p. 18-19). 

Dentre outros fatores, sua utilização é resultante da perspectiva teórica adotada. Nesse 

sentido, a Teoria das Representações Sociais permite-nos, como já mencionado e segundo 

Arruda (2002), o emprego de metodologias variadas e combinadas, uma vez qu tal recurso 

“[...] tem sido frutífero, não por proporcionar qualquer tipo de validação de dados, mas por 

facilitar uma angulação variada do objeto, expondo mais da sua complexidade [...]” (p. 17). 

O uso de questionário semiaberto junto aos licenciandos em tela foi necessário para se 

incluir um conhecimento do perfil, bem como apreender as formas de compartilhamento, 

interação e comunicação existentes entre eles. O apêndice E, mostra o modelo de questionário 

eletrônico aplicado
45

 com os discentes do Polo de Apoio Presencial de Currais Novos, com 

um total de 29 questões abertas e fechadas estruturadas a partir dos objetivos formulados.  

Num primeiro bloco, os licenciandos pesquisados teriam de informar dados pessoais: 

sexo, idade, local onde residem, estado civil, se possuíam filhos, se exerciam alguma 

atividade profissional. Terminada esta etapa, direcionou-se para questionamentos quanto às 

formas de comunicação e compartilhamento mais utilizadas por eles no dia a dia e no curso a 

distância. Assim como suas considerações sobre a EaD, por quais motivos escolheram esta 

modalidade de ensino para sua formação e quais os mecanismos de estudo e pesquisa 

empregados para a sua aprendizagem em EaD. 

                                                           
45

 Foi desenvolvido a partir do Google Docs. 
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Com o conhecimento do total de discentes ativos no Polo de Apoio Presencial de 

Currais Novos através de dados fornecidos pela Coordenadoria Pedagógica, o próximo passo 

foi o desenvolvimento do questionário semiaberto eletrônico direcionado aos licenciandos do 

polo. Assim, procuramos obter os e-mails dos licenciandos por meio do contato com a 

Coordenadora do Polo de Currais Novos e pela solicitação por escrito à Coordenadoria 

Acadêmica da SEDIS. Tendo conseguido uma lista com o nome de 398 discentes e seus 

respectivos endereços eletrônicos, no ano de 2015, a próxima etapa foi o envio do 

questionário para o e-mail de cada licenciando, além disso, fizemos a divulgação pelo 

Facebook no Grupo Polo UaB de Currais Novos UFRN.  

Os resultados não foram satisfatórios. Esperávamos atingir um maior número de 

pessoas, mas poucos participaram da atividade, apenas 42 licenciandos responderam ao 

questionário, o que equivale a cerca de 12% do total, já que segundo lista com o nome dos 

licenciandos havia um total de 398 licenciandos, mas apenas 378 licenciandos possuíam e-

mail, destes, 15 e-mails apresentaram mensagem de erro “falha no envio de e-mail”. Sendo 

assim, nosso universo amostral foi reduzido para 363 licenciandos. Como outra causa para a 

pouca participação dos licenciandos, ressaltamos ainda o fato de alguns declararem falta de 

tempo para colaborar com a pesquisa, segundo afirmativa enviada por e-mail, via smartphone 

por um dos discentes: “eu entendo a importância da sua pesquisa, mas no momento estou sem 

nenhum tempo para contribuir”. Assim, apesar da insistência da pesquisadora no envio de 

diversos e-mails aos licenciandos, houve recusas. Por outro lado, ainda segundo mensagens 

recebidas por e-mail, alguns apresentaram dificuldade para responder ao questionário 

eletrônico, talvez por falta de familiaridade com a ferramenta ou aplicativo online.  

Uma vez recolhidos os questionários (42 no total), foi efetivada a tabulação dos dados 

através do Microsoft Office Excel, Microsoft Word e pelo Atlas.ti. Deste modo, foram 

produzidos gráficos, quadros e tabelas, para interpretação e análise do conteúdo, em 

decorrência de cada resposta fornecida pelos alunos-cursistas. 

 

2.2.3 Entrevista semiestruturada 

 

Como parte da segunda estratégia, foi pensada a realização de entrevistas 

semiestruturadas com os licenciandos, como forma de auxiliar na investigação. Segundo 

enfoque de Triviños (1987, p. 146), a entrevista semiestruturada é  
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[...] aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias 

e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 

campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida 

que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, 

seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências 

dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar da 

elaboração do conteúdo da pesquisa. 

 

Esta, por sua vez, a ser realizada a distância pelo smartphone, com a ajuda de um 

aplicativo gratuito disponível na Play Store, o Automatic Call Recorder (aplicativo android 

para gravar as chamadas), em virtude das dificuldades já elencadas e por saber que “na 

atualidade, a entrevista assume uma grande variedade de formas (cara a cara, pelo telefone ou 

e.mail etc.)” (AMADO, 2009, p. 181) e que “já são outras as formas de perceber o mundo, de 

compreendê-lo e de enunciá-lo, que são elaboradas e difundidas nos meios de comunicação” 

(BELLONI; LAPA, 2012, p. 181). 

Sabendo que existem distintos modos de falar em diferentes contextos, que nossos 

dados são respostas de uma situação particular e de que as respostas dependem da situação 

(WAGNER; HAYES; PALACIOS, 2011) é que procuramos seguir algumas orientações 

práticas e criar, no momento da entrevista, um ambiente de confiança (AMADO, 2009), tendo 

em vista que “[...] las condiciones de una entrevista ejercen una influencia en la forma en que 

las personas hablan de un asunto” (WAGNER, HAYES; PALACIOS, 2011, p. 177).  

Sabíamos que as respostas obtidas em certas circunstâncias poderiam: 

 

(1) tentar ‘agradar’ o/a pesquisador/a com a resposta ‘certa’; (2) ser evasivas 

para evitar certos assuntos, seja por temor quanto ao destino que terão as 

informações, seja por se tratar de tópicos demasiado problemáticos ou 

íntimos; (3) conformar-se com os valores do grupo, ao discurso 

‘politicamente correto’ ou ao discurso circulante, divulgado pela mídia, e 

não à prática concreta (ARRUDA, 2014, p. 242).   

 

Para Minayo (2009, p. 64), “entrevista é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre 

vários interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador”. Em relação a Manzini (1991, 

p. 150), a entrevista é algo além de uma simples técnica, segundo ele, “[...] entrevistar 

significa envolver-se em processo de interação, significa interagir [...]”. Isto pressupôs, 

enquanto pesquisadora, o conhecimento prévio sobre o assunto, como forma de entender 

aquilo que o entrevistado articula, além de uma postura de acolhimento e de ouvinte, de saber 

o momento certo de intervir e não interromper o entrevistado no momento de sua fala.  

 De início surgiram muitas dúvidas e angústias: o que perguntar? Como perguntar? 

Para quem perguntar? No entanto, sabíamos da necessidade de planejamento, destarte, 



87 
 

partimos da criação do roteiro para a entrevista à luz de leituras distintas: Manzini (1991; 

2003), Goldenberg (2004), Bauer e Gaskell (2002) e Triviños (1987). Além disso, buscamos 

ver os instrumentos adequados para registro das falas dos nove interlocutores (MINAYO, 

2009). Dessa forma, delineamos a utilização do smartphone, juntamente com o aplicativo 

gravador de chamadas (automatic call recorder), além do uso de um segundo gravador de voz 

portátil. Para a transcrição dos áudios, pensamos no uso de outro programa, o Express Scribe 

Transcription. 

Sabendo que o roteiro teria “[...] como função principal auxiliar o pesquisador a 

conduzir a entrevista para o objetivo pretendido” (MANZINI, 2003, p. 13), a ordem das 

perguntas foi pensada de forma que o entrevistado pudesse se sentir à vontade para responder. 

Assim, conforme sugestão de Manzini (2003, p. 18), as perguntas foram sequenciadas “[...] 

das mais fáceis para as mais difíceis de serem respondidas”, para não ser prejudicada a 

elaboração mental. Soma-se a isto o cuidado com a linguagem utilizada, para que a pergunta 

pudesse ser compreendida pelo público-alvo. Foram criados, além disso, blocos/temas
46

, 

também agrupados por ordem de dificuldade (de nível cognitivo e emocional). 

A escolha ou seleção dos licenciados se deu por meio do questionário respondido. Para 

tanto, dos 42 licenciandos que participaram do questionário, foram selecionados 9 

licenciandos para a entrevista (tomamos por base este total o número de cursos de licenciatura 

presentes no Polo Presencial, ou seja, um licenciando por curso). De qualquer forma, 

priorizamos a presença de participantes que formassem um grupo heterogêneo, dessa forma, 

procuramos diversificar as idades, o sexo, o tempo de vivência na EaD, o lugar em que reside, 

o estado civil, dentre outras características.  

O contato inicial foi por smartphone, conforme a disponibilidade do entrevistado. 

Neste momento, procuramos informar sobre o motivo da realização da entrevista, da escolha 

do entrevistado, da necessidade de gravação da conversa, mas que a identidade do informante 

seria resguardada. Julgamos que, diante de tais informações, os licenciandos demonstraram 

motivação em poder participar da entrevista e, assim, contribuir para expandirmos o 

conhecimento sobre o tema, inclusive, alguns evidenciaram, nas falas, o interesse em ler o 

trabalho e os seus resultados. 

 Na situação de interação empírica, de acordo com Minayo (2009), procuramos levar 

em conta algumas práticas ou sugestões como forma de garantir um clima agradável no 

desenrolar da entrevista: apresentação; menção do interesse da pesquisa; apresentação de 

                                                           
46

 Ver, em apêndice F, o roteiro da entrevista semiestruturada, organizado por blocos/temas.  
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credencial institucional; explicação dos motivos da pesquisa; justificativa da escolha do 

entrevistado; garantia de anonimato e de sigilo; conversa inicial. Foi considerado ainda como 

imprescindível, segundo Manzini (1991), explicitar que a entrevista não se tratava de 

interrogatório, mas um momento de diálogo. 

A entrevista aqui escolhida visou adquirir dados primários (subjetivos), pois 

“constituem uma representação da realidade: ideias, crenças, maneira de pensar; opiniões, 

sentimentos, maneiras de sentir; maneiras de atuar; condutas; projeções para o futuro; razões 

conscientes ou inconscientes de determinadas atitudes e comportamentos” (MINAYO, 2009, 

p. 65). Assim, os dados encontrados, resultantes de um processo de escuta, nos permitiram 

descobrir elementos do cotidiano dos informantes, suas ações e percepções, os sentidos que 

dão às coisas a partir das relações sociais que se estabelecem e das implicações 

sociotemporais que ocorrem. 

 

2.2.4 Análise de Conteúdo 

 

 À luz de Bardin (2011, p. 48), a análise de conteúdo pode ser definida como: 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens. 

  

Acrescentando, concordamos com o pensamento de Amado (2000), quando nos alerta 

que a análise de conteúdo  

 

[...] é um processo empírico utilizado no dia a dia por qualquer pessoa, 

enquanto leitura e interpretação; mas, para se tornar numa metodologia de 

investigação científica, tem de seguir um conjunto de passos que lhe dão o 

rigor e a validade necessária; por outro lado, trata-se de uma técnica muito 

dependente do treino, persistência e experiência do investigador (AMADO, 

2000, p. 61).  

 

Conforme o autor supracitado, para evitarmos equívocos e atendermos aos objetivos 

da investigação, foram pensados alguns processos que julgamos necessários para a validade e 

fidedignidade dos dados, quais sejam, o equilíbrio entre a vertente tecnológica, quantitativa e 

a qualitativa e fenomenológica; atenção para as condições de produção; colaboração de juízes 

externos; revisões constantes do corpo documental; rigor e objetividade. 
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Nesse sentido, compreendemos a análise de conteúdo como método de investigação 

capaz de, diante do emprego da objetividade e da aceitação da subjetividade, possibilitar a 

interpretação de discursos, falas, gestos e figuras, as quais, dentre outras mensagens
47

, 

conteúdos e expressões, estão carregadas das representações sociais construídas na prática 

social, na dialética das relações sociais, em relação às situações diárias de conflito, diálogo e 

de consenso que se estabelecem pelo uso da linguagem e da comunicação.   

 Antes dela já existiam outras formas de interpretação de textos, por exemplo, como a 

hermenêutica, a arte de interpretar textos sagrados (BARDIN, 2011). Para além desta maneira 

de abordar os textos, surgiu com o francês Bourbon e seu trabalho, no século XIX, a 

sistematização da análise de conteúdo (FRANCO, 2005). No entanto, foi nos Estados Unidos 

que ela se desenvolveu, primeiramente, a partir das análises de imprensa e propaganda feitas 

por H. Lasswell em meados de 1915. Durante essa época, havia uma forte influência do 

behaviorismo. Com efeito, diante desse domínio, predominava a preocupação pela 

objetividade, o uso de estudos quantitativos e análises estatísticas, cujos resultados eram 

meramente descritivos “[...] sem que os fundamentais recursos analíticos e interpretativos 

fossem incorporados” (FRANCO, 2005, p. 9). Posteriormente, os trabalhos de natureza 

fenomenológica, etnográfica e dialética trouxeram consigo a possibilidade de pesquisas numa 

perspectiva quantitativa e qualitativa, menos descritivas e mais analíticas. 

 Dentre os estudos e pesquisas que abordam tais aspectos, essenciais em pesquisa 

social, trazemos a obra de Bardin,  “Análise de Conteúdo”, publicada em 1977, mas já revista 

e atualizada, pois apresenta excelente material didático que serve de orientação para diversos 

especialistas, como sociólogos, psicólogos, historiadores, jornalistas, dentre outros, que 

desejem realizar estudos sobre as comunicações, assim como análises e interpretações de 

mensagens trazidas pelos indivíduos durante diálogos, convívio, conversação ou transmissão 

de conhecimentos (experiencial ou científico). Acrescentamos a esta, as contribuições de 

Franco (2005), ao considerar a análise de conteúdo como procedimento de pesquisa. 

Assim, sua escolha como meio de interpretação dos dados se deu pelo fato de 

apresentar um conjunto de técnicas de análise das comunicações, as quais garantem ao 

investigador a “desocultação” do escondido ou latente e aparente, sem deixar de lado o rigor 

científico (BARDIN, 2011); por permitir uma investigação quantiqualitativa
48

; pela sua 
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 Necessariamente, carregadas de sentido e “[...] vinculadas às condições contextuais de seus produtores 

(FRANCO, 2005, p. 13). 
48

 Para Minayo e Sanches (1993), “[...] a relação entre quantitativo e qualitativo [...] não pode ser pensada como 

oposição contraditória. Pelo contrário, é de se desejar que as relações sociais possam ser analisadas em seus 

aspectos mais ‘ecológicos’ e ‘concretos’ e aprofundadas em seus significados mais essenciais. Assim, o estudo 
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função heurística e pela vertente semântica e interpretativa ser indispensável em estudos de 

representações sociais; além de “[...] considerar que a relação que vincula a emissão das 

mensagens (que podem ser uma palavra, um texto, um enunciado ou até mesmo um discurso) 

estão, necessariamente, vinculadas às condições contextuais de seus produtores” (FRANCO, 

2005, p. 13). 

 Segundo Bardin (2011), existem diferentes fases cronológicas da análise de conteúdo e 

que procuramos seguir criteriosamente, para não ocasionar eventuais dúvidas dos resultados 

encontrados, que seriam: a) pré-análise – consiste na etapa de operacionalização e 

sistematização das ideias. Para tanto, são parte do procedimento: a leitura flutuante; a escolha 

dos documentos; a formulação das hipóteses e dos objetivos; a referenciação dos índices; a 

elaboração de indicadores e a preparação do material; b) exploração do material – convêm 

aqui, manualmente ou com o auxílio do computador, a realização da codificação e 

categorização dos dados coletados; c) o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação – é o momento, conforme também prescreve Franco (2005), da sensibilidade, da 

intencionalidade e da competência teórica do pesquisador. Destarte,  

 

este trabalho não se reduz apenas a recortar e agrupar falas, a encontrar 

nucleações comuns. O que acontece é que, ladeando a primazia da voz do 

pesquisado, está tanto a cautela, o respeito do pesquisador para lidar com ela, 

quanto a necessidade de familiaridade teórica e prática para refletir sobre ela. 

[...]. A mudança do lugar e do peso do pesquisador/a não significa demissão 

do seu papel, nem a entronização do discurso pesquisado. O dado bruto 

demanda tratamento delicado, o que não se confunde com uma seleção de 

falas que pode refletir apenas as preferências do/a pesquisador/a (ARRUDA, 

2002, p. 18). 

 

 A partir destes apontamentos e levando em consideração nossa pesquisa, procuramos 

nos familiarizar com o leque de modelos e instrumentos disponíveis para que, em meio ao 

material coletado, pudéssemos realizar uma leitura válida, criteriosa e contextualizada, 

conforme prescreve Bardin (2011), sabendo que “tudo o que é dito ou escrito é suscetível de 

ser submetido a uma análise de conteúdo” (MOSCOVICI; HENRY, 1968, tradução nossa). 

 Logo, para o tratamento das questões abertas, priorizamos, do conjunto das técnicas de 

análise de conteúdo, a temático-categorial, por ser a mais utilizada e manifestar a mensagem 

explicita e/ou latente do conteúdo. A análise temática, “[...] consiste em descobrir os ‘núcleos 

de sentido’ que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição, podem 

                                                                                                                                                                                     
quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente, e vice-versa” (p. 247), ou seja, 

ambas as abordagens apesar da natureza diferenciada se complementam, no sentido de “[...] dar uma 

contribuição efetiva para o conhecimento da realidade [...]” (p. 239). 
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significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido” (BARDIN, 2011, p. 135). Para 

Franco (2005, p. 39), “o Tema é considerado como a mais útil unidade de registro em análise 

de conteúdo. Indispensável em estudos sobre propaganda, representações sociais, opiniões, 

expectativas, valores, conceitos, atitudes e crenças”. 

 Portanto, com o conjunto de temas (unidades de registro) encontrados é que buscamos 

garantir o processo da categorização. De acordo com Bardin (2011, p. 201), essa técnica 

“funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo 

reagrupamentos analógicos”. Nesse sentido, durante o processo de categorização e 

codificação dos dados, para a constituição do corpus documental, provocado e não natural 

(AMADO, 2000), pois resultante da TALP, do questionário semiaberto e da transcrição de 

entrevistas, levamos em consideração alguns princípios à luz de Bardin (2011): a exclusão 

mútua, para que não houvesse ambiguidades e que cada elemento não se fizesse presente em 

duas ou mais categorias; a homogeneidade: para tal fim, foi fundamental um único princípio 

de classificação e organização; a pertinência: considerou-se, para a formulação de categorias, 

a adequação ao material e quadro teórico escolhidos; a objetividade e a fidedignidade: durante 

escolha e definição de categorias evitou-se a ocorrência de subjetividade e de juízos que 

pudessem provocar distorções e variações; e a produtividade: para o fornecimento de 

resultados férteis. 

 Conforme define Franco (2005, p. 57), a construção das categorias “é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de 

reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos”. De tal forma, e ainda 

com base no pensamento da autora, a definição de categorias exige do pesquisador 

conhecimentos, competência, sensibilidade e intuição, por ser um processo longo, difícil e 

desafiante. 

Nosso objetivo foi que os temas e as categorias surgissem a partir do corpo 

documental – a posteriori. Nesse sentido, sabendo da existência de programas de computador 

que auxiliam nesta tarefa, o trabalho foi feito pelo Atlas.ti, Microsoft Word e Microsoft Excel, 

com a ordenação dos parágrafos, construção de quadros e tabelas, uma vez que, de acordo 

com Bardin (2011), torna a prática de análise mais rápida, favorece o armazenamento, a 

reprodução e a troca de documentos, possibilita a manipulação de dados complexos e estimula 

a criatividade do analista. 
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3 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA: tecendo 

resultados e reflexões 

 

“Trata-se, com certeza, de uma compreensão alcançada por indivíduos que pensam. Mas, 

não sozinho”.  

(SÁ, 1999, p. 27) 

 

 Neste último capítulo, adentramos no universo representacional dos licenciandos, 

criado a partir de uma trança de saberes, ritmado pelas experiências vividas, convívio, 

conversação e o cotidiano no espaço-tempo-atual. O público, portanto, oferece, por meio de 

suas falas, elementos que asseguram uma conexão, por sua vez, fundada pelas condições 

sociais e dimensões espaciais existentes, quando do processo de formação docente na EaD. 

 

3.1 Conectando sentidos via fio condutor um: TALP 

 

Dos nove licenciandos que responderam a esse instrumento de pesquisa, cinco foram 

do sexo feminino e quatro do sexo masculino, com faixa etária entre 21 a 40 anos. Desse 

grupo de sujeitos, um deles estava matriculado no curso de Educação Física; cinco, no de 

Matemática; um, no de Pedagogia; um, no de Ciências Biológicas; e mais um, no curso de 

Física, ou seja, não conseguimos alcançar todos os cursos pretendidos. Seis residiam em 

Currais Novos e os outros, nos municípios de Tangará, Parelhas e Caicó. Na época da coleta 

de dados, quatro licenciandos estavam cursando o quinto período; três, o segundo período; e, 

outros dois, o oitavo e décimo períodos. Esses dados apresentam o perfil dos licenciandos em 

relação a esta estratégia. De modo geral, revelam a predominância de aprendentes adultos em 

EaD e que moravam próximos ao Polo de Apoio Presencial de Currais Novos. Ademais, 

confirmaram experiência de aprendizagem na EaD. 

Após a breve exposição do perfil dos licenciandos, teceremos suas evocações e 

frequências elucidadas referente ao termo indutor “Educação a Distância é...”, sob a égide de 

Bardin (2011), cujas etapas são a categorização, descrição e interpretação dos dados 

auferidos. 

Dessa forma, a tabela 1 apresenta as evocações dos sujeitos em tela.  
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Tabela 1 - Evocações dos sujeitos a partir da técnica de associação livre de palavras com a 

expressão estímulo “Educação a Distância é...” 

 Licenciandos 

Número total de sujeitos 9 

Número total de evocações 27 

Número de palavras diferentes evocadas 16 

Número de palavras consideradas 27 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Deste modo, de acordo com a tabela 1, pudemos perceber o número de 27 evocações 

que se resumem em 17 palavras diferentes. Destacamos que todas as palavras foram 

respeitadas no processo de análise, devido ao universo amostral ser limitado em nível 

numérico.  

A seguir, na tabela 2, apresentamos quais as palavras evocadas pelos sujeitos da 

pesquisa e sua ordem de frequência (f), depois de ter sido feito a subtração de palavras “[...] 

idênticas, sinônimas ou próximas em nível semântico” (BARDIN, 2011, p. 58).  

 

Tabela 2 - Organização do campo semântico da técnica de associação livre de palavras com a 

expressão estímulo “Educação a Distância é...” 

Palavra Frequência 

1. Facilitador f(3) 

2. Educar f(3) 

3. Dedicação f(2) 

4. Amor f(2) 

5. Esforço f(2) 

6. Orientação f(2) 

7. Conhecimento f(2) 

8. Função f(2) 

9. Respeito  f(1) 

10. Compromisso f(1) 

11. Interação  f(1) 

12. Ensino f(1) 

13. Aprendizagem f(1) 

14. Solidão f(1) 

15. Complicado f(1) 

16. Necessário f(1) 

17. Competência f(1) 
Fonte: Participantes da pesquisa, 2014. 

 

 Após trazermos a frequência em que cada palavra aparece, passamos para o 

estabelecimento de categorias, usando a técnica de categorização que “[...] consiste em 

classificar os diferentes elementos nas diversas gavetas segundo critérios suscetíveis de fazer 

surgir um sentido capaz de introduzir alguma ordem na confusão inicial” (BARDIN, 2011, p. 
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43), e constituem o campo semântico
49

 das representações sociais sobre a EaD, conforme 

pode ser visto no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Agrupamento das palavras por campo semântico 

Campo 1 

Trajetória 

formativa difícil 

Campo 2 

Formação profissional 

Campo 3 

Escolha 

Campo 4 

Flexibilidade 

nos estudos 

Esforço Educar Amor Facilitador 

Dedicação Orientação  Interação 

Compromisso Conhecimento   

Complicado Aprendizagem   

Solidão Necessário   

Competência Ensino   

 Respeito   

 Função   
Fonte: Participantes da pesquisa, 2014. 

 

 Dentro do Campo Semântico 1, encontramos pistas de uma trajetória formativa 

difícil que exige disciplina e, em alguns casos, podem ocasionar a evasão de alunos, além da 

falta de tempo para estudar e o acúmulo de atividades, conforme informações do Censo EaD 

(2013). As palavras evocadas pelos licenciandos: “esforço”, “dedicação”, “compromisso”, 

“complicado”, “solidão”, “competência” indicam, dentre outros aspectos, que, para participar 

dos cursos a distância, o aluno deve apresentar adaptação à metodologia empregada, bem 

como menor resistência diante das novas tecnologias. Vejamos algumas falas: 

 

na reta final vejo-me isolada, sozinha nos trabalhos e disciplinas (DC 1)
 50

; 

o alcance dos objetivos só depende de nós (DC 1);  

aprender sozinho nem sempre é tarefa fácil (DC 1); 

complicado porque necessitamos de disciplina para cursar (DC 2). 

para se ter um bom desempenho no ensino à distância é fundamental muita 

dedicação, embasado com grande competência (DC 5). 

 

Nesses discursos, observamos também que a EaD exige do aluno uma nova rotina, que 

seja aberto a novas possibilidades, flexível e autônomo, que saiba administrar sua própria 

formação. De outra maneira, revelam a forma como os alunos se sentem e quais as suas 

                                                           
49

 Conforme Andrade, Carvalho e Roazzi (2002), o levantamento do campo semântico é uma estratégia 

metodológica preliminar, através da qual buscamos compreender como os sujeitos classificam e categorizam o 

que é apreendido da realidade. 
50

 As letras DC significam Discente-Cursista. 
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dificuldades com relação ao ensino exercido que, conforme Preti (1998), instrumentaliza, mas 

o resto é por conta do aluno, de seu esforço, interesse e capacidade.   

O segundo campo nos remete aos aspectos da formação profissional. No tocante à 

formação dos educadores, entende-se esta como uma prática necessária para a qualidade da 

educação, em especial nos dias atuais, quando se requer um profissional de múltiplas 

aprendizagens. Concernente a isto, a EaD proporciona conhecimentos pedagógicos que 

contribuem para a prática docente, ou seja, revela um ensino de qualidade, que aprimora a 

metodologia em sala de aula, promove novas situações de ensino e garante o desenvolvimento 

de potencialidades, através dos recursos tecnológicos disponíveis. As palavras “educar”, 

“orientação”, “conhecimento” “aprendizagem”, “necessário”, “ensino”, “respeito” e “função”, 

quando evocadas, demarcaram isto, algo que também pode ser observado nas seguintes falas: 

 

acredito que aprendemos mais por buscarmos esse conhecimento (DC 1). 

necessário, pois é essa alternativa para o indivíduo buscar uma graduação 

(DC 2). 

a educação à distância tem como função ensinar os seus alunos para que 

atinjam seus objetivos (DC 6). 

[...] estamos sempre em busca de conhecimento (DC 7). 

 

 Nessas circunstâncias, a EaD é um espaço que promove a aprendizagem dos sujeitos 

envolvidos, ou seja, é uma importante ferramenta que contribui para a formação de 

professores. Enfim, propicia aos envolvidos situações de aperfeiçoamento profissional, tão 

necessárias no espaço-tempo-atual.  

No terceiro campo, trazemos a palavra “amor”
51

, indicando que a EaD é parte de um 

processo de escolha motivada e/ou despertada, principalmente, pelo desejo de ser 

professor(a), conforme fala: 

 

escolhi primeiramente amor, porque amo a matemática e a profissão que 

escolhi (DC 7). 

 

Em Sartre (1984, p. 18), vemos que a escolha não é gratuita, “[...] a escolha é sempre 

uma escolha numa situação determinada”.  É bem verdade que “uns dizem-se vocacionados, 

                                                           
51

 Na pesquisa realizada por Dantas (2011), com os licenciandos do Curso de Pedagogia da UFRN, a faceta 

afetiva também aparece. Afirmam que o amor é inerente ao ser professor, em detrimento dos aspectos técnicos, 

enaltecem os componentes afetivos por ser parte da dimensão humana, que permitem aos licenciandos, dentre 

outras coisas, superar as dificuldades e ser elemento motivador para seguir na profissão. Nestas condições e no 

que tange o pensamento de Freire (2001, p. 29), “não há educação sem amor”. 
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pelo que enveredarão pela carreira docente por gosto e para satisfação do seu ego, enquanto 

outros, face ao mercado de trabalho, se veem compelidos a aceitar a oportunidade que se lhes 

depara” (GONÇALVES, 2000, p. 162, grifo do autor). Assim, mediante políticas 

educacionais estratégicas, dentre elas a valorização do profissional docente, a 

profissionalização do magistério e a formação continuada, alguns são levados a considerar 

como realidade a sua inserção no contexto educacional enquanto profissional docente. 

De todo modo, o homem, enquanto ser social, se insere num grupo para se 

autoconstruir numa relação dinâmica, porém marcada por fragilidades. Mesmo que se torne 

despercebido, “somos seres inacabados” (FREIRE, 2006), “não nascemos prontos” – “gente 

não nasce pronta e vai se gastando; gente nasce não pronta, e vai se fazendo” (CORTELLA, 

2013, p. 14). Nunca estamos satisfeitos, mas sempre necessitando de algo que nos faça sentir 

parte de um tempo ou lugar, mesmo que momentaneamente. 

O campo 4 diz respeito à flexibilidade nos estudos, com ênfase na realidade dos 

licenciandos. A palavra “facilitador”, evocada em três momentos, sugere que a EaD possui 

características específicas que facilitam o estudo daqueles que exercem outra atividade, 

conforme pode ser comprovado na fala de DC 2, a seguir:  

 

facilitador, pois ajuda principalmente a quem já trabalha montar seu horário 

de estudo (DC 2). 

 

Um dos elementos que possibilitam ou expressam essa peculiaridade é a garantia de 

ensino e de aprendizagem a partir das novas tecnologias educacionais, sendo que, com elas, os 

licenciandos podem desenvolver suas atividades em casa por meio de um computador ligado à 

internet, garantindo-lhes, assim, também, maior comodidade e “interação”. Pelo exposto, “[...] 

a EaD torna mais maleáveis as exigências de horários impostas pelos cursos tradicionais e 

possibilita que aqueles que têm de trabalhar enquanto cumprem seus estudos organizem-se de 

modo a cumprir suas atividades estudantis quando lhes for mais adequado” (BARROS, 2014, 

p. 31). 

Com relação ao ínfimo total de participantes na TALP, vemos que isto pode ser 

resultado da Cibercultura
52

. Antigamente, era mais comum o contato face a face pela 

                                                           
52

 Sobre o termo Cibercultura, compreendemos que ele é, atualmente, bastante discutido em âmbito educativo 

por apontar o novo universo cultural e relações sociais que se fazem presentes com o uso das telecomunicações. 

Segundo o mesmo autor, “[...] ‘cibercultura’, especifica aqui o 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” (LÉVY, 2010, p. 17). Assim sendo, o uso de novos instrumentos para as atividades do homem 

no seu cotidiano possibilitou uma nova cultura. Esta última permeada de modismos, muitas vezes desnecessários 

para o convívio humano e desenvolvimento educativo. 
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incorporação de ideais culturais, todavia, com a Cibercultura surge a implantação de novas 

práticas, bem como aparecem outras características para o espaço e tempo vividos. Nesse 

sentido, o aluno de EaD, mais do que qualquer outro, é induzido a usufruir desse contexto, 

logo, se torna refém de um mundo midiatizado, de um paradigma de produção em que 

qualquer renúncia representa sua desistência de participação de um grupo, antes de mais nada 

seleto e que cresce a cada dia, capaz de provocar incertezas, tais como a que se pretende 

discutir neste tópico. 

A forma de representar o mundo passa agora, também, pela mediação das tecnologias. 

Com base nisso, enfatizamos a presença de rumores em rede. Para Clémence, Green e 

Courvoiser (2011, p. 184), “o rumor parece oferecer um modelo adequado para capturar o 

momento em que as representações sociais são criadas”. Segundo os mesmos autores, as 

informações são disseminadas rapidamente e entram no cotidiano das pessoas, o que pode ser 

um problema em se tratando da pouca credibilidade da fonte.  

A necessidade de pertença a um grupo e a possibilidade de popularidade desenvolve 

no indivíduo, além de outros fatores, como o modismo, a inserção no Ciberespaço, pois é lá 

que estão se formando novos grupos, novas formas de organização social e que, de certa 

maneira, torna-se difícil de escapar, de fazer-se apartado desse mundo, que converge para 

uma nova cultura, a Cibercultura (LÉVY, 2010), ainda mais influente e condicionante de 

novos comportamentos.  

 De acordo com o mesmo autor e obra supracitada:  

 

o Ciberespaço (que chamarei de ‘rede’) é o novo meio de comunicação que 

surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não 

apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas também o 

universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres 

humanos que navegam e alimentam esse universo (LÉVY, 2010, p. 17). 

 

 Estamos (des)construindo nossas relações em âmbito territorial, o que revela uma nova 

forma, até então ainda confusa e permeada de imprevisibilidade de se relacionar, através do 

uso de novas tecnologias. É assim que observamos as pessoas na atualidade, seja nos pontos 

de ônibus, nas ruas, praças, shopping centers e demais locais públicos e privados em que 

circulam um grande número de indivíduos. As relações transferidas para o mundo virtual 

demarcam um novo território de encontros e desencontros.  

O Outro, nas redes sociais, é uma constância, sempre há pessoas com quem se 

conectar, mesmo que seus hábitos sejam divergentes. Jovchelovitch (1994, p. 70) destaca que 

“[...] não há possibilidade de um desenvolvimento do Eu sem a internalização de Outros”, de 
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fato, “o outro é indispensável à minha existência tanto quanto, aliás, ao conhecimento que 

tenho de mim mesmo” (SARTRE, 1984, p. 16). Nesse sentido, o envolvimento com os Outros 

e com o mundo é parte imprescindível para a existência e a construção de um sujeito social, 

deve-se levar em conta também que “[...] são as mediações sociais, em suas variadas formas, 

que geram as representações sociais. [...]. Elas não teriam qualquer utilidade em um mundo de 

indivíduos isolados, ou melhor, elas não existiriam” (JOVCHELOVITCH, 1994, p. 81).  

São muitas as questões a serem tratadas sob o âmbito virtual. Destarte, precisamos 

estar conscientes do atual momento em relação a suas interferências na Teoria das 

Representações Sociais.  

 

3.2 Achados do fio condutor dois: questionário semiaberto eletrônico  

 

 Entendemos aqui discentes e professores como protagonistas e articuladores da teoria-

prática na EaD. No entanto, tendo como foco o licenciando, apresentamos, neste trabalho, as 

suas representações sociais sobre EaD, levando em conta os condicionantes histórico-sociais 

existentes e que perpassam por todo o convívio social. 

Sabendo que “uma análise concreta das representações que um indivíduo tem do 

mundo que o rodeia, só é possível se as considerarmos inseridas num discurso bastante amplo, 

onde as lacunas, as contradições e, consequentemente, a ideologia, possam ser detectadas” 

(LANE, 1984, p. 36), começaremos demonstrando que as representações sociais que aqui 

surgem estão permeadas de posicionamentos e de identidades, cujo discurso é situado e, por 

isso, carregado de realidades que compõem um único objeto, neste caso a EaD.  

De acordo com o gráfico 1, disposto a seguir, podemos perceber que atingimos, nesta 

estratégia, todos os cursos de licenciatura pretendidos. Sendo assim, participaram do 

questionário semiaberto eletrônico: 3 licenciandos em Química (7%), 8 licenciandos em 

Pedagogia (19%), 6 licenciandos em Matemática (14%), 5 licenciandos em Letras (12%), 3 

licenciandos em História (7%), 4 licenciandos em Geografia (10%), 6 licenciandos em Física 

(14%), 1 licenciando em Educação Física (3%) e 6 licenciandos em Ciências Biológicas 

(14%), perfazendo um total de 42 respondentes. 
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Gráfico 1 - Distribuição dos alunos por curso de licenciatura 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

Conforme mostra o gráfico 2, esse grupo é constituído em sua maioria por mulheres, 

sendo que, dos 42 licenciandos indagados, 22 são do sexo feminino, o que representa, em 

percentagem, 52%, corroborando para a ideia de que a procura por cursos de licenciatura, 

ocorre, principalmente, por mulheres. Gatti (2010, p. 148) colabora nesta discussão, dizendo 

que o grande número de mulheres na docência é resultado de serem “[...] mais sensíveis à 

possibilidade de salário imediato [...]”. Essa superioridade do público feminino também é 

demonstrada no Censo de EaD de 2013, à exceção dos cursos corporativos, em que a maioria 

de alunos é do sexo masculino. A incidência masculina nos cursos de licenciatura da UFRN é 

menor, como mostra o gráfico, 48% são homens.  

 

Gráfico 2 - Distribuição dos licenciandos por sexo 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 



100 
 

No que tange à faixa etária dos sujeitos envolvidos, constatamos, no gráfico 3, abaixo, 

que o maior número de licenciandos se agrupa na faixa etária dos 26 e 30 anos (11 

licenciandos, 26%) e dos 31 e 35 anos (11 licenciandos, 26%), do total pesquisado; em 

segundo lugar, encontra-se o grupo com mais de 40 anos (7 licenciandos, 17%), seguido 

daqueles que têm entre 15 e 20 anos (5 licenciandos, 12%). Já 4 desses licenciandos (10%), 

estão entre os 36 e 40 anos. Os demais, ou seja, 4 licenciandos (9%) têm idade entre 21 e 25 

anos. 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos licenciandos por idade 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

Com relação a esses dados, destacamos a presença de alunos mais jovens, no entanto, 

a predominância é dos alunos na faixa etária entre 26 e 35 anos. Também no Censo EaD 

2013, notamos esse mesmo dado, o qual, segundo o próprio documento reflete “[...] na 

ocupação profissional dos alunos de EaD, já que a ampla maioria deles já está inserida no 

mercado de trabalho” (CENSO EAD.BR, 2013, p. 23). 

Sobre o local onde residem, enfatizamos que a maioria reside no estado do Rio Grande 

do Norte (39 licenciandos), outros 2 do estado da Paraíba e apenas 1 do estado de 

Pernambuco, (ver tabela 3). 
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Tabela 3 - Estados e municípios que os licenciandos residem 

Estados Municípios Total de Licenciandos 

Rio Grande do Norte 

Currais Novos 15 

Tenente Laurentino Cruz 5 

Natal 3 

Parelhas 3 

Acari 2 

Santa Cruz 2 

Lagoa Nova 2 

Barcelona 1 

Campo Redondo 1 

Florânia 1 

Jucurutu 1 

Parnamirim 1 

São Tomé 1 

Serra Negra do Norte 1 

Paraíba 
Uiraúna 1 

Cajazeiras 1 

Pernambuco Recife 1 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

 Por sua vez, a maior parte dos sujeitos vivem na zona urbana (88%), ou seja, 37 

licenciandos. Os demais licenciandos (12%) moram na zona rural, conforme gráfico 4.  

 

Gráfico 4 - Localidade em que os licenciandos residem 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

Ainda de acordo com a pesquisa, foi possível identificar que a maioria dos sujeitos 

envolvidos, 23 licenciandos (55%) são solteiros, enquanto que 16 licenciandos (38%) são 

casados e outros 3 (7%) disseram possuir outra situação em relação ao estado civil, como 

mostra o gráfico 5. A dupla jornada (vida familiar e trabalho) dos sujeitos casados, 
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seguramente os fizeram escolher a EaD como modalidade de ensino para a sua formação 

inicial, pela disponibilidade de horários proporcionada, logo pela não exigência da presença 

física diária. 

 

Gráfico 5 - Situação dos licenciandos em relação ao estado civil 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

Dos 42 licenciandos pesquisados, 48% têm filhos, o que representa um total de 20 

licenciandos, enquanto que os outros 52% não têm filhos, ou seja, 22 licenciandos (gráfico 6). 

 

Gráfico 6 - Situação dos licenciandos em relação ao número de filhos 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

A média de licenciandos que trabalham é relativamente alta (81%), o que corresponde 

ao número de 34 licenciandos, os demais (19%) disseram que não trabalham, somente 

estudam, como mostra o gráfico 7. 

 

 

 



103 
 

Gráfico 7 - Situação dos licenciandos em relação à ocupação laboral 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

Pode-se inferir, através destas informações, que a EaD é uma possibilidade de acesso 

ao ensino superior para aquelas pessoas que são casadas, possuem filhos e trabalham, 

conforme alguns depoimentos retratados ora no questionário, ora na entrevista e que nos 

ajudaram a compreender tal empreitada por parte deste público, mediante a oferta e o discurso 

de democratização do ensino. Como afirma Mattar e Maia (2008, p. 94), “a EaD, mesmo 

antes do desenvolvimento da internet, já focava esse público, pessoas que não tinham seguido 

as etapas formais de estudo, ou que tinham parado em determinado momento, mas precisavam 

se formar ou se reciclar”. 

Dos condicionantes histórico-sociais, trazemos a proporção de licenciandos que 

possuem computador ligado à internet; os instrumentos utilizados para a aprendizagem na 

EaD; as formas de comunicação no dia a dia; as ferramentas de comunicação utilizadas no 

curso; como costumam estudar; como são realizadas as discussões de conteúdos para os 

componentes curriculares; proporção de licenciandos que usam redes sociais e as formas e 

ambiente de acesso. 

Com base em suas respostas, todos os 42 licenciandos disseram possuir acesso ao 

computador ligado à internet. Este acesso ocorre em diferentes ambientes: no trabalho, na 

residência, no polo de apoio presencial e até mesmo na casa do vizinho. Assim, inseridos no 

Ciberespaço, poderão conhecer diferentes pessoas, vagar por lugares antes nunca vistos, de tal 

modo, transcender o cenário posto e no seu devir sentir-se não mais espectador, porém 

entusiasmados, na medida do possível, pela potencialidade do espaço virtual. Resultante de 

um processo de revoluções tecnológicas e de questões geopolíticas, a sociedade em rede é 

movida pela rapidez das informações e pela possibilidade de comunicação.  
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Referente aos instrumentos mais utilizados para a aprendizagem (gráfico 8), se pode 

perceber a expressividade do material impresso, produzido na UFRN, demarcada na forma de 

porcentagem (93%). Este fenômeno pode ser visível pelo fato de que “o velho que preserva 

sua validade ou que encarna uma tradição ou marca uma presença no tempo continua novo” 

(FREIRE, 2006, p. 35). Além disso, durante o trajeto acadêmico, os licenciandos assinalam 

também como suporte de aprendizagem, a utilização da internet (100%), do computador 

(86%) e do livro (81%).  

 

Gráfico 8 - Instrumentos mais empregados durante o processo de aprendizagem 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

Já com relação ao gráfico 9, observamos que a principal ferramenta de comunicação 

que se faz uso para aquisição ou ampliação de conhecimentos dos participantes na modalidade 

de EaD é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, o Moodle Acadêmico: Mandacaru, 

totalizando 100%, além da utilização dos recursos da internet (100%); o restante é 

representado pelas redes sociais digitais (43%), Whatsapp (41%) e celular (38%), que juntos 

podem favorecer a inteligência coletiva, através da conectividade,  interatividade e atividades 

colaborativas (troca de informações e de materiais, acesso e discussão de conteúdo).  
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Gráfico 9 - Ferramentas de comunicação utilizadas nos cursos de licenciatura 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

 Contudo, o gráfico 10 mostra que, durante o curso, a proporção de licenciandos que 

usam alguma rede social para se comunicar com outras pessoas é significante e sugestiva. 

Assim, dos 42 licenciandos, 40 apontaram fazer uso de redes sociais (95%) e apenas 2 

licenciandos (5%) não experimentou tal uso. 

 

Gráfico 10 - Proporção de licenciados que usam redes sociais 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

Com base nos gráficos 9 e 10, percebemos as redes sociais como novo espaço de 

possibilidades de constituição e dispersão de representações sociais. Entendendo-as como um 

ambiente de permanências e/ou de mudanças das representações sociais com base nas 

experiências, percepções e julgamentos existentes no espaço real e que tornam a fazerem-se 

presentes também no espaço virtual, de maneira intensiva, a partir das ferramentas digitais. 

Usualmente descrevendo as formas de relação são outras, destarte, é fundamental 

compreendermos o sentido de redes sociais que se estabelece na atualidade, tendo como 

paradigma o mundo virtual e sua dinamicidade. Sobre isso, Santaella e Lemos (2010, p. 40), 

afirmam que “as redes consistem não apenas em pessoas e grupos sociais, mas também em 
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artefatos, dispositivos e entidades”. Pensado nisso e no atual momento, as redes arquitetadas e 

desenvolvidas pelo homem, cujo enfoque está na conexão sem fios, nas trocas e 

compartilhamentos online, formam uma nova sociedade, a sociedade em rede, como assim 

define Castells (1999). Deste modo, e com base no mesmo autor, as redes sociais digitais se 

configuram uma nova forma de organização social, já que as “redes constituem a nova 

morfologia social de nossa sociedade, e a difusão da lógica de redes modifica de forma 

substancial a operação e os resultados dos processos produtivos e de experiência, poder e 

cultura” (CASTELLS, 1999, p. 497). 

Os indivíduos, ao fazerem uso do celular, sequer percebem ou valorizam a 

possibilidade de diálogo face a face. Logo, o surgimento de novas relações com um estranho 

tornou-se mais corriqueiro entre os sujeitos no espaço-tempo vivido.  

De fato, as pessoas estão cada vez mais conectadas por meio de computadores e 

aparelhos celulares com acesso à internet e demais tecnologias de informação e comunicação. 

Dados do CETIC revelaram que, no Brasil, em 2013, existia um total de 30,6 milhões de 

domicílios com computador, 27,2 milhões de domicílios com acesso à internet e que 85,9 

milhões de pessoas eram usuárias de internet. Segundo Teleco (2014), o número de celulares 

ativos cresce a cada dia, tornando-se um mercado que chama a atenção dos usuários pela 

rapidez de comunicação proporcionada e pelas inúmeras outras funções disponíveis, dentre 

elas, acessar sites e e-mail, baixar aplicativos, jogar, tirar e compartilhar fotos e vídeos, ouvir 

música, assistir vídeos, enviar mensagens de texto e acessar redes sociais. 

Destacamos que isso atinge todas as idades, até mesmo as pessoas mais idosas. 

Segundo informações contidas no levantamento Acesso à Internet e Posse de Telefone Móvel 

Celular para Uso Pessoal, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD/IBGE, 2011), no período entre 2005 e 2011, houve um aumento de 222,3% de 

pessoas com 50 anos ou mais acessando à internet. Tal crescimento pode ser resultante de 

uma série de fatores, possivelmente demográfico e/ou mercadológico.  

Nas redes sociais, podemos observar a continuidade ou a mudança de representações 

sociais que, por sua vez, se faziam presentes somente no espaço real. Assuntos sociais, tais 

como, movimentos feministas, a sexualidade, a corrupção, a desigualdade e a educação, são 

compartilhados pelos usuários e discutidos a partir do conhecimento de cada um. Assim 

sendo, cada usuário estabelece a partir de seu mundo vivido suas representações sobre algo ou 

alguém por meio de alguns cliques, em dispositivos móveis ou “[...] da interconexão mundial 

dos computadores” (LÉVY, 2010, p. 17), podendo ser visíveis para outras pessoas em 

conexão. 
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No espaço virtual, as barreiras de espaço e tempo são ultrapassadas. As pessoas podem 

se comunicar umas com as outras, independentemente do lugar e do tempo em que se 

encontram. No entanto, observa-se que permanecem as interferências das experiências 

vividas, as percepções e os julgamentos. 

Com efeito, as representações sociais tornam-se possíveis nas redes sociais, dentre 

outros fatores, porque existe comunicação. Sendo assim, redes sociais não são apenas a 

propagação de informações. As pessoas estabelecem entre elas ações virtuais (curtir, 

compartilhar, comentar) que elevam a visão simplória imperativa e passam a impulsionar um 

novo olhar, mesmo que involuntariamente. Por assim dizer, e agindo concomitantemente com 

as representações sociais, as redes sociais são também condicionantes, ou seja, influenciam as 

escolhas, dimensionam reflexões, inserem novas práticas. 

Na atualidade, as formas de conversação mudaram em contraste com o período de 

construção da Teoria das Representações Sociais, de Moscovici. Ela não ocorre mais, tão 

somente, face a face, existe, diante desse fenômeno (explícito nos gráficos 9 e 10), a 

conversação síncrona ou assíncrona provocada pelas novas tecnologias de informação e 

comunicação, marca do período pós-moderno – conversação face a face frente à conversação 

a distância síncrona ou assíncrona. 

Por meio das conversações síncronas ou assíncronas, os usuários interagem, se 

comunicam, partilham suas emoções, desejos e conhecimentos, marcam seus encontros pelas 

ferramentas disponíveis nas redes sociais. Como exemplo, podemos mencionar os populares 

“rolezinhos” (aglomeração de jovens da periferia em shoppings centers em dezembro de 

2013)
53

. De tal modo, “[...] a emergência do ciberespaço é fruto de um verdadeiro movimento 

social, com seu grupo líder (a juventude metropolitana escolarizada), suas palavras de ordem 

(interconexão, criação de comunidades virtuais, inteligência coletiva) e suas aspirações 

coerentes” (LÉVY, 2010, p. 125). 

Os atores agora são influenciados por outra cultura, a Cibercultura, portanto, possuem 

características e práticas diferentes. Baseado nisto, estamos em uma nova era, marcada pela 

cultura digital que “transformou a comunicação interpessoal e mudou a nossa maneira de 

viver [...]” (MAZOTTI; CAMPOS, 2014, p. 607). Deste modo, segundo os mesmos 

pesquisadores, surgem novos valores, crenças e comportamentos, a saber, pelo 

compartilhamento, interação e cooperação existentes e que possibilitam a dinamicidade e a 

                                                           
53

 Conheça a história dos “rolezinhos” em São Paulo. G1 São Paulo. São Paulo, 14 jan. 2014. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/01/conheca-historia-dos-rolezinhos-em-sao-paulo.html>. Acesso 

em 19 de julho de 2014. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/01/conheca-historia-dos-rolezinhos-em-sao-paulo.html
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apropriação de novos símbolos, por conseguinte, um novo cenário de constituição das 

representações sociais. 

 Diante de tais aspectos, que tornam possível o processo de comunicação em qualquer 

espaço e/ou tempo, logo uma Cibersociabilidade (SARAIVA, 2010), sempre há com quem se 

conectar. Simultaneamente, podemos pensar que a “[...] a sociedade atual adquiriu novas 

maneiras de viver, de trabalhar, de se organizar, de representar e de fazer educação” 

(KENSKI, 1999, p. 36). Sendo assim, ainda mais conectados, revelam novos desafios no 

tocante à compreensão de como a atual sociedade se organiza. Para Castells (1999), estamos 

organizados em uma sociedade em rede, isto influencia diretamente as relações sociais, 

principalmente na forma como as pessoas se comunicam e produzem conhecimento. Tal 

enfoque indica que não podemos perder de vista a discussão da organização de coletividades 

no espaço-tempo-atual, pois isto influi na formação de representações sociais. 

 Na EaD, por exemplo, existem diversas tecnologias que diminuem a distância entre os 

sujeitos em formação e promovem a interação. Dessa forma, o contato dos alunos acontece no 

Ciberespaço, alimentados pela Cibercultura. Esse contato possibilita o surgimento de uma 

inteligência coletiva, logo um ambiente propício ao compartilhamento e à colaboração, 

embora ainda existam formas de isolamento, dependência, dominação ou exploração (LÉVY, 

2010). 

Tomando como base tais aspectos, trazemos o quadro 5 abaixo, que demonstra os 

recursos tecnológicos existentes no Polo de Apoio Presencial de Currais Novos/SEDIS e que 

caracterizam as formas de comunicação. 

 

Quadro 5 - Caracterização dos meios comunicacionais em relação à sua temporalidade 

ASSÍNCRONO SÍNCRONO 

Correio eletrônico (e-mail) Chat (bate-papo) 

Fóruns de discussão Videoconferência 

Televisão Telefone 

Material impresso Webconferência 

Páginas da Web Audioconferência 

Elaboração: Autora do trabalho, 2014. 

 

Destarte, apesar da relação física entre os licenciandos da EaD ser minimizada pelos 

recursos tecnológicos, isto nada impede o desenvolvimento das representações sociais. Pois, 

existem outros meios, por sua vez, virtuais, que favorecem, sobremaneira, o diálogo e as 

discussões em grupo, como o caso dos fóruns e chats. Nestes, é possível notar a forte 
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participação dos alunos, já que, conforme Saraiva (2006, p. 203), “ferramentas como fóruns, 

chats, comunicador instantâneo, escrita colaborativa e sistemas de troca de arquivos tornam 

possível que os alunos se comuniquem entre si e até mesmo trabalhem de forma conjunta sem 

a co-presença dos corpos”. 

 Diante disso, os fóruns de discussão foram mencionados por parte dos discentes como 

o mais utilizado nas discussões de conteúdos para os componentes curriculares (95%, conferir 

gráfico 11). Entretanto, complementares às interações midiáticas, ainda perdura a necessidade 

de encontros presenciais com os tutores (55%) e com grupo de alunos (43%), tendo em vista 

que, para alguns, esses encontros presenciais aproximam e integram os participantes. É 

comum, ainda segundo os usuários, a utilização dos chats ou salas de bate-papo (36%), pois 

eles “[...] são dispositivos que nos dão a sensação de não estarmos sós, [...]. Nesses lugares, 

podemos desfrutar do prazer da conversação numa relação marcada pela volatilidade” 

(SARAIVA, 2006, p. 121-122). 

 

Gráfico 11 - Formas e meios utilizados nas discussões de conteúdos para os componentes 

curriculares 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

 Paradoxalmente, os resultados do gráfico 12 revelam que 38 licenciandos costumam 

estudar sozinhos (91%), enquanto que os demais afirmam estudar em grupo (38%). De tal 

forma, apesar de existirem diferentes suportes para a comunicação e troca de informações, a 

maioria opta por estudar sozinho, dessa forma, se tornam responsáveis pela própria 

aprendizagem. 
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Gráfico 12 - Modos de estudar 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

Segundo algumas de suas justificativas, esse hábito acontece por alguns fatores:  

 

consigo me concentrar melhor, apesar de que - de vez em quando - procuro 

um ou outro colega para tirar alguma dúvida. Mas sempre gostei de estudar 

sozinho, no conforto do meu lar, no silêncio... é assim que eu consigo, 

digamos, aprender a raciocinar melhor. (L 3)
54

. 

sozinho, pois é um curso a distância e temos que nos dedicar [...]. (L 7). 

bem prefiro estudar sozinha pelo fato de na hora que eu tenho tempo seja 

noite, dia, fim de semana ou feriado na hora que tenho disponibilidade 

estou entrando no Moodle. (L 29). 

creio que pelo fato de gostar de um estudo mais individualizado. (L 31). 

horário, costume e oportunidade. (L 39). 

sou individualista e me concentro melhor tendo algo para ler e interpretar 

em um período determinado. (L 40). 

porque é a minha rotina. (L 42). 

 

Após a caracterização do perfil dos licenciandos e a apresentação das formas de 

comunicação existentes entre eles, a partir das questões fechadas do questionário, é que 

trazemos os temas e categorias resultantes da análise de conteúdo sobre as questões abertas. 

 Nas falas dos licenciandos sobre a EaD, nos deparamos com dezessete temas, que 

apresentamos acompanhados da frequência (f) em que cada um aparece: 

 

 

 

                                                           
54

 A letra L significa Licenciando, ou seja, aqueles sujeitos que participaram apenas do questionário semiaberto e 

da entrevista semiestruturada. A numeração, por sua vez, corresponde a ordem das respostas encontradas na 

planilha do Google Docs, conforme o dia e o horário em que cada indivíduo respondeu ao questionário. 
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Tabela 4 - Distribuição e frequência dos temas identificados na análise de conteúdo 

TEMAS FREQUÊNCIA 

1. Flexibilidade  f(41) 

2. Oportunidade f(29) 

3. Qualificação profissional  f(29) 

4. Comodidade  f(23) 

5. Escolha  f(17) 

6. Modalidade de ensino f(17) 

7. Autonomia  f(14) 

8. Disciplina  f(14) 

9. Inovação  f(12) 

10. Esforço  f(9) 

11. Democratização  f(8) 

12. Interação  f(5) 

13. Difícil  f(5) 

14. Deficitária  f(4) 

15. Desvalorizada  f(2) 

16. Solidão  f(2) 

17. Burocrática  f(1) 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

Com base nos princípios de Bardin (2011): exclusão mútua, homogeneidade, 

pertinência, objetividade, fidedignidade e produtividade, agrupamos esses temas (unidades de 

registro) em categorias – construídas a posteriori, conforme quadro 6: 
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Quadro 6 - Construção categorial com os temas advindos do questionário semiaberto 

CATEGORIAS TEMAS 

I. Trajetória formativa difícil  Burocrática 

 Desvalorizada 

 Difícil 

 Deficitária 

 Esforço 

 Disciplina 

 Solidão  

II. Formação Profissional  Qualificação profissional 

III. Engajamento  Escolha 

IV. Flexibilidade nos estudos  Autonomia 

 Comodidade 

 Flexibilidade 

 Interação 

V. Ambiente de aprendizagem 

diferenciado 

 Modalidade de ensino 

 Inovação 

VI. Possibilidade de acesso ao ensino 

superior 
 Democratização 

 Oportunidade 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

Deste modo, localizamos seis categorias de análise: a primeira, trajetória formativa 

difícil, envolve os temas: burocrática; desvalorizada; difícil; deficitária; esforço; disciplina; e, 

solidão, sendo que tais fatores exigem do discente comprometimento, dedicação e 

organização. A segunda remete à formação profissional. A partir do tema qualificação 

profissional, percebe-se que a EaD, no atual contexto, é entendida como um cenário que 

atende às novas exigências do século XXI por possuir, dentre outros fatores, o 

desenvolvimento das interfaces midiáticas
55

, a informação em fluxo, as interconexões digitais. 

A, terceira intitulada engajamento, engloba o tema-escolha e remete à EaD como campo de 

desejo. A quarta destaca a flexibilidade nos estudos, em que se encontram os temas: 

autonomia; comodidade; flexibilidade; e, interação, tidos aqui como formas e práticas que 

otimizam o tempo e o espaço daqueles que são partícipes do processo educativo. A quinta 

indica um ambiente de aprendizagem diferenciado, com os temas: modalidade e inovação, 

ou seja, evocam o sentido de que há uma prática educativa diversificada da clássica. Por fim, 

a sexta categoria, possibilidade de acesso ao ensino superior, agrega os temas: 

democratização e oportunidade, em virtude, talvez, da política de interiorização das 

universidades e da construção de uma democracia cognitiva, que defende a produção e 

difusão de conhecimentos, ou seja, uma inteligência coletiva (RONCA; COSTA, 2002). 

                                                           
55

 “O termo ‘multimídia’ significa, em princípio, aquilo que emprega diversos suportes ou diversos veículos de 

comunicação” (LÉVY, 2010, p. 67). 
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Tendo sido estabelecidas as categorias, partimos para a última fase da análise de 

conteúdo, que é o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Na acepção de 

Franco (2005, p. 25), este é o momento em que, a partir dos dados levantados e do aporte 

teórico empregado, se constrói “[...] a relevância dos resultados a serem divulgados e, de 

preferência, socializados”. Diferentemente da descrição, produzir inferências é, pois, ir além 

do identificado, contudo extrapolar o conteúdo manifesto e garantir a partir de comparações e 

das condições sociais e históricas de seus produtores a fidedignidade e veracidade dos 

resultados, desde já sabendo que “o produtor/autor [...], antes de tudo, [é] um selecionador e 

essa seleção não é arbitrária” (FRANCO, 2005, p. 21).  

Então, agora ingressemos no conhecimento compartilhado mediante camadas 

diferentes de aprofundamento em cada categoria destacada: 

 

I. Trajetória formativa difícil: a presença do computador revolucionou o mundo e 

efetivou uma nova maneira de ensinar e aprender. Independentemente do recurso empregado, 

“aprender a distância, como presencialmente, exige esforço, concentração, disciplina para o 

estudo e método” (GADOTTI, 2000, p. 255). Considerada como a Nova Alexandria 

(FORMIGA, 2009), a internet possibilita aos aprendizes inúmeros documentos digitais 

gratuitos (livros, artigos, apostilas, revistas, dentre outros) que poderão vir a dinamizar o 

estudo, porém, em consonância com o pensamento de Moacir Gadotti, o filósofo francês 

Pierre Lévy, em uma de suas entrevistas em 2014 para o jornal Extra, alerta: “não há 

conhecimento sem esforço”. O que existe são diferentes formas de aprender, ainda mais 

rápidas, mas que precisam ser utilizadas criticamente, com o risco de cairmos em uma 

sociedade impensante. 

Nesse sentido, as novas ferramentas didáticas disponíveis demandam do discente 

engajado em ambientes virtuais de aprendizagem: 

- saber ser autônomo, capaz de mediar a sua aprendizagem; 

- capacidade de interagir; 

- lidar com as novas formas ou instrumentos de produzir conhecimentos; 

- assumir postura reflexiva, como forma de questionar os conteúdos; 

- ser pesquisador para auxiliar no desenvolvimento científico e também pessoal; 

- adotar maior responsabilidade sobre o estudo, em conformidade com as propostas de 

aprendizagem concedidas pelo curso semipresencial; 

- diante do “mundo em descontrole” (GIDDENS, 2007), ter novas perspectivas quanto 

ao ensino oferecido; 
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- habilidade de relacionar teoria à prática; 

- compreender o mundo e a sociedade, ou seja, estar bem informado; 

- perceber o tradicional e o moderno e como estes se relacionam em seu dia a dia. 

Encontramos em alguns licenciandos a ideia de que estudar a distância é difícil:  

 

é um pouco difícil, pois você se depara com os obstáculos do dia a dia, com 

os compromissos de trabalho, o cansaço. A força de vontade de aprender e a 

responsabilidade têm que está acima disso tudo (L 17). 

complicado por causa da ausência ao polo, não ter contato direto com os 

professores e, principalmente, para quem não tem acesso a uma boa internet 

para poder realizar pesquisas (L 38). 

tenho me esforçado bastante pra acompanhar o nível do contexto, encontrei 

barreiras e me estimula buscar cada dia mais a conclusão do curso pelo fato 

de ser bastante difícil (L 1). 

 

Talvez pelo fato de os alunos acreditarem que a EaD apresenta um ensino ainda 

deficitário e ser uma modalidade burocrática, note-se o que dizem alguns discentes cursistas a 

respeito disso: 

 

[...] há uma dificuldade de adequação dos discentes em relação à utilização 

do moodle, ao contato com professores e principalmente à conciliação do 

trabalho com a rotina de estudo exigida, o que acredito ser um dos maiores 

fatores de desistência (L 2). 

acredito muito nessa modalidade de ensino, mas ainda acho muito 

burocrática, com professores não muito bem preparados para esse ambiente 

virtual. A plataforma também é muito ‘poluída’, com muito conteúdo, 

chegando a parecer uma total desorganização. Acredito que o futuro dessa 

área (ensino à distância) precisa passar por melhorias e um certo 

enxugamento (L 3). 

 

Alguns alunos consideram que a EaD é solidão, apesar de o discurso de interação 

existente, como evidenciam os seguintes trechos: 

 

[...] estudamos e aprendemos praticamente ‘sois’ [sic] (L 27). 

apesar do meu esforço durante o curso, a experiência é média, pois falta 

muito acompanhamento por parte da coordenação e professores com os 

alunos. Se a turma não se reunir para obter bons resultados fica mais difícil 

continuar o curso. Muitos alunos desistem por falta de incentivo que não 

temos. Ouvimos mais não do que um sim. É tanto que as turmas começam 

com 40 ou mais alunos e só se formam dois ou três ou apenas um (L 37). 
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Com base nas falas, essa sensação de isolamento provocada, talvez, pela metodologia 

empregada, torna-se um grande problema que deve ser detido em virtude de provocar altos 

índices de evasão inicial nos cursos de licenciatura. Ainda guiados pelo suporte da presença 

física, em que “as aulas têm seu tempo e espaço específicos” (MAIA; MATTAR, 2008, p. 

12), os alunos privilegiam a presença e importância do corpo no processo de aprendizado. 

Nessa perspectiva, as atividades do mundo virtual, o excesso de informações disponíveis, não 

suprem a falta de temporalidade vivencial. 

Desde o seu reconhecimento na LDB 9.394/96, vem se tentando diminuir a 

desvalorização e o receio da população quanto as funções e os efeitos da EaD. A negação a 

este tipo de ensino talvez seja resultado de tendências pedagógicas ultrapassadas, mas que 

persistem no pensamento e nas ações educativas, devido a seu forte desempenho ao longo da 

história da educação brasileira. 

Diante do preconceito existente no que se refere à modalidade EaD e da racional 

cobrança sobre ela, no que diz respeito às afirmações de que o tutor não é um profissional 

docente, que as provas promovidas não garantem a avaliação do tipo de aprendizagem 

oferecida, e acerca da afirmação de que o estágio é apenas um item a mais na grade curricular 

do curso, é preciso pensar que “antes de ser a distância, EaD é educação”, conforme afirmou a 

professora Henrique, do IFRN, no I Encontro Regional de EaD (2011). No mais, é 

interessante rever que a educação brasileira possui, na sua história, efetivas falhas de 

planejamento, o que contabiliza para a construção de um pensamento cultural enraizado no 

passado, logo, nos modelos que não obtiveram bons resultados para a aprendizagem. E 

perceber, da mesma forma, que: 

 

educação a distância não é um fast-food onde o aluno vai e se serve de algo 

pronto. Educação a distância é ajudar os participantes a equilibrar as 

necessidades e habilidades pessoais com a participação em grupos - 

presenciais e virtuais - por meio da qual avançamos rapidamente, trocamos 

experiências, dúvidas e resultados (MORAN, 2006, pp. 59-60). 

 

 Como se percebe, há diferenciações bastante visíveis em relação ao ensino presencial e 

à distância. O que não pode haver é a concepção de que a forma de aprendizagem à distância 

é um sucedâneo do ensino presencial e que veio para substituí-lo. Entretanto, é mensurável 

perceber que na atual sociedade informatizada “teremos aulas a distância com possibilidade 

de interação online e aulas presenciais com interação a distância” (MORAN, 2006, p.60). E, 

para concluir, assim como ocorre à introdução de um novo desenho do ensino, é indispensável 
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um novo perfil de aluno, com um ritmo de aprendizagem harmônico com os estudos a 

distância. 

 

II. Formação Profissional: a EaD tem, assim, conquistado jovens e adolescentes com 

os meios interativos, a flexibilidade, planejamento e autonomia presentes, além da 

democratização de ensino oferecido (PICANÇO, 2003). Neste sentido, ela possibilita a 

formação de diversos profissionais que buscam pela atualização, pesquisa ou conhecimento 

ao longo da vida, como forma de exercerem melhor suas atividades diárias. 

No tocante à análise do tema dessa categoria: qualificação profissional, se percebe que 

a EaD é tida como algo que estabelece novas posturas e conhecimentos. Isso se evidencia por 

enunciações como: 

 

[...] a minha escolha foi baseada em absorver novos conhecimentos sobre as 

organizações públicas, conhecimentos que irão somar para minha vida 

pessoal e profissional (L 15). 

[...], as poucas disciplinas que conclui me fizeram ampliar a visão em 

relação à docência, de modo a intervir na melhoria da minha prática 

pedagógica (L 2). 

a educação a distância é capaz de suprir todas as necessidades que um aluno 

necessita para se tornar um bom profissional [...] (L 16). 

penso que a educação à distância é uma ótima ferramenta para quem quer ter 

uma qualificação profissional e, que por falta de tempo, não pode estar todos 

os dias indo para a universidade. É gratificante você arrumar um tempinho 

para adquirir novos conhecimentos estando em casa, ou em um lugar que 

particularmente goste de estudar. (L 13) 

a Educação a Distância é a realização para quem pretende se capacitar e não 

sabe como fazer diante das inúmeras dificuldades do dia-a-dia (L 6). 

 

Com base nas falas, há que se ressaltar que o mundo atual exige, cada vez mais, dos 

indivíduos, novas experiências, um conhecimento dinâmico, que acompanhe as mudanças 

causadas por fatores econômicos, políticos e/ou culturais. Nesse sentido, o aprender sempre é 

o novo desafio da sociedade informatizada, pois “[...] as mudanças estão sendo empurradas 

para dentro dos sistemas educacionais, não pelas demandas do bem comum, mas pelas 

demandas do mercado” (DEMO, 2006, p. 22). De tal forma, “se, no antigo modelo taylorista e 

fordista, eram exigidos do trabalhador atributos escolares e culturais de pouca relevância, 

hoje, este novo padrão tecnológico exige sua requalificação, o aperfeiçoamento profissional e 

o domínio de novas especificidades” (PRETI, 1998, p. 22). 
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Em se tratando do pensamento de Ortega Y Gasset (1963, p. 28) “uma coisa é, pelo 

menos, claríssima: que as condições de toda ordem, sociais, econômicas, políticas, em que 

trabalhará amanhã são sumamente distintas daquelas em que se trabalhou até hoje”, de tal 

modo, as forma-ações
56

 são outras. A introdução de novas tecnologias e o esgotamento do 

fordismo caracterizaram “[...] a formação de outro trabalhador, mais flexível, eficiente e 

polivalente” (MAUÉS, 2003, p. 11). 

Ainda conforme Maués (2003), a educação a distância é parte das reformas da 

formação de professores, juntamente com a universitarização aligeirada, formação contínua 

com ênfase na acomodação e assimilação das exigências postas pelos governos. Integra-se a 

estas a formação prática em detrimento da teórica, dentre outras. Elementos que aumentam o 

número de diplomados, mas “[...] num jogo de estatísticas serve apenas para impressionar os 

organismos financiadores [...]” (MAUÉS, 2003, p. 21), pois não representam melhoria na 

qualidade da formação, de tal forma, “[...] a escola é equiparada à empresa e nessa lógica deve 

formar consumidores, em vez de cidadãos” (MAUÉS, 2003, p. 24). 

Em meio a isso, fica o discurso do alunado que está entranhado da lógica da 

globalização, do neoliberalismo e dos organismos internacionais, que “[...] implantando o 

‘pensamento único’ [...] visa a uma homogeneização na formação de um trabalhador pronto a 

atender às exigências do mercado” (MAUÉS, 2003, p. 9). Mesmo assim, percebemos também 

que alguns se subvertem e acabam rompendo com o que é determinado e acabam buscando os 

ideais do ser mais (FREIRE, 2006).  

A questão aqui é: que tipo de cidadão está sendo formado nesse mundo 

mercantilizado? Por quem, para quem e para quê? Neste atual período demarcado pela 

instantaneidade e individualidade, as políticas públicas têm se caracterizado por uma 

racionalidade técnica e produtivista. E isso, de maneira geral, tem influenciado as práticas 

pedagógicas em qualquer modalidade de ensino, causando um imediatismo educacional. 

Com as novas tecnologias educacionais, o indivíduo tende a acomodar-se, deste modo, 

deseja levar para o seu cotidiano, para as relações que estabelece e para a sua forma-ação, o 

desempenho operacional de máquinas: automaticidade, programação, velocidade, rapidez, 

instantaneidade; promovendo, dentre outras coisas, a fragmentação dos laços sociais. 

A cada dia, passam a existir novas exigências educacionais e sociais, logo, habilidades 

cogentes à realidade dos jovens contemporâneos. Daí surge a necessidade de um professor 

que busque um saber contínuo, que seja, sobretudo, reflexivo, ou melhor, que demonstre, 
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 Forma= se refere aos objetos utilizados e Ações= às práticas pedagógicas empregadas. 
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através das suas particularidades docentes, audácia, autonomia, e que, acima disso, possa ser 

um profissional voltado para o futuro, contudo, “político” nos seus conceitos e na sua 

comunicação com o mundo. 

No âmbito da formação profissional, é preciso vir à tona, além da demanda material, a 

contextualização do conteúdo trabalhado, situações-problema, a colaboração na construção do 

conhecimento, incentivo, “respeito pelo educando” (FREIRE, 2006) e autonomia. Apesar de 

sua evolução, “as tecnologias não são o centro da mudança educacional [...]” (MORAN, 2008, 

p. 42), sendo, pois, relevante a discussão da continuidade deste pensamento. 

É imperativo percebermos que “hoje vivemos em sociedade que faz do conhecimento 

seu fulcro crucial de desenvolvimento, mudança e potencialidades” (DEMO, 2006, p. 20). A 

atual sociedade precisa de professores compromissados com o seu ofício, capazes de buscar 

novas oportunidades de aprendizagem, que consigam enxergar a educação como agente 

transformadora da humanidade.  

 

III. Engajamento: segundo apontamentos de Sartre (1984, p. 23) “os tipos de 

engajamento diferem em função das épocas”, logo, sendo nossos arredores
57

 preenchidos e 

norteados pelos novos paradigmas educativos e o uso intensivo das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação, surgem novos espaços de aprendizagem ou, como designa 

Gadotti (2000), novos espaços do conhecimento, que passam a ser escolhidos a partir de 

experiências e de intencionalidades. Nesse sentido, a EaD, enquanto matéria tangível, 

imprime sua forma-ação e torna-se campo de desejo, tendo em vista que “[...] o homem 

produz sua vida no meio de outros homens que a produzem também (ou que a fazem produzir 

por outros), isto é, no campo social da escassez” (SARTRE, 2002, p. 248). Sob a 

incapacidade de libertar-se da influência da escassez e da necessidade, alguns licenciandos, 

explicitam na sua relação com o meio que:  

 

a escolha por licenciatura se deu há alguns anos quando cursei Letras na 

UFRN (presencial) e foi motivada pela paixão por educação [...] (L 21). 

porque é uma forma de ajudar o próximo, transmitindo os conhecimentos 

que eu adquiri ao longo do curso e fazendo dos meus futuros alunos pessoas 

capazes de estarem prontos para o mercado de trabalho (L 19). 

 

                                                           
57

 Concernente àquilo que Sartre (2013, p. 619) expõe “os arredores são as coisas-utensílios que me circundam, 

com seus coeficientes próprios de adversidade e utensilidade. Decerto, ao ocupar meu lugar, eu fundamento a 

descoberta dos arredores, e, mudando de lugar – operação que realizo livremente, como vimos –, fundamento a 

aparição de novos arredores. Mas, reciprocamente, os arredores podem mudar ou serem mudados pelos outros 

sem que eu nada tenha a ver com sua mudança”. 
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Para o francês Jean-Paul Sartre, o homem é movido pela escassez, por aquilo que lhe 

falta. Portanto, “[...] estamos rodeados de ‘falta’, de escassez, - o que é um fato real. Está 

sempre nos faltando alguma coisa” (SARTRE, 1980, p. 48), ou que  

 

[...] sejam quais forem os homens e os acontecimentos, até aqui aparecem no 

contexto da escassez, isto é, em uma sociedade ainda incapaz de libertar-se 

de suas necessidades, portanto, da Natureza, e que se define por isso mesmo, 

segundo suas técnicas e ferramentas [...] uma coletividade esmagada por 

suas necessidades e dominada por um modo de produção que suscita 

antagonismos entre os indivíduos que a compõe; as relações abstratas das 

coisas entre si, da mercadoria e do dinheiro etc., dissimulam e condicionam 

as relações diretas dos homens entre si; assim, as ferramentas, a circulação 

das mercadorias etc. determinam o devir econômico e social (SARTRE, 

2002, p. 103). 

 

De tal modo, “[...] a realidade não existe a não ser na ação” (SARTRE, 1984, p. 13), a 

EaD não existiria se não fosse a ação humana e o seu porvir.  

Hilgert (2011), em seus estudos sobre Sartre, salienta que, com o engajamento, toda e 

qualquer situação adquire sentido subjetivo, pois é carregada de intencionalidade. Em relação 

a isto, a escolha (tomada de consciência) que é parte da existência humana, assim como é a 

responsabilidade e o compromisso social, é um mover-se, um projetar-se, decorrente da 

liberdade do homem, do seu próprio projeto. Isto significa que, diante de uma situação, o 

aluno de EaD assumiu sua condição humana de escolher e por meio dela adotou uma postura 

de licenciando, já que, com base em Sartre (1984), o homem se constrói nas escolhas, ele faz-

se, pois não está pronto logo de início. Ademais, o homem condenado a ser livre “[...] nada 

mais é do que o seu projeto; só existe na medida em que se realiza; não é nada além do 

conjunto de seus atos, nada mais que sua vida” (SARTRE, 1984, p. 13).  

Conforme Ortega Y Gasset (1963, p. 20), “o bem-estar e não o estar é a necessidade 

fundamental para o homem, a necessidade das necessidades”. Assim, os sujeitos desta 

pesquisa, saindo da simples capacidade de existir, na procura pelo seu bem-estar, foram 

arrebatados pela EaD, haja vista ela ser uma situação concreta que imprime uma nova forma 

de existir no mundo, ser um campo de desejo. 

Somos seres condicionados pelos fenômenos sociais (SARTRE, 1984; FREIRE, 

2006), porém não determinados, de tal maneira, “não somos como observadores ou 

espectadores que apenas contemplam o mundo do lado de fora, mas estamos nele engajados, 

somos parte do mundo” (HILGERT, 2011, p. 7). Partindo-se de tal princípio, surgem algumas 

implicações, dentre elas o abandono de hábitos adquiridos, para aqueles que estão inseridos 

no contexto de educação online, pois se trata de uma etapa existencial que redimensiona o 
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cotidiano e provoca outras situações empíricas. Toda e qualquer ação do homem demanda 

responsabilidades. 

 

IV. Flexibilidade nos estudos: no tocante à categoria aqui discutida, generalizamos 

que os seus temas: autonomia, comodidade, flexibilidade e interação, são formas e práticas 

que otimizam o tempo e o espaço daqueles que são partícipes do processo educativo. Ao 

mesmo tempo, dadas as condições em que se desvelam, trazem à tona diferentes 

temporalidades: em decorrência das ferramentas e/ou meios utilizados, práticas escolhidas e o 

perfil do indivíduo envolvido (aluno/professor) e diferentes espacialidades: espaço presencial 

e espaço virtual; que juntos se apresentam, demasiadamente, como um processo dialético, 

pois forma uma unidade dos opostos, que se complementam e coexistem. Numa outra 

perspectiva, embora conexa com esta realidade, Kenski (1999) chama a atenção para a 

existência do redimensionamento do espaço e do tempo que impõe “[...] novos ritmos e 

dimensões à tarefa de ensinar e aprender” (KENSKI, 1999, p. 36). 

Apontamos, conforme a fala dos sujeitos de que o ensino a distância favorece ao 

discente maior autonomia e posterior responsabilidade nos estudos e pesquisas – 

autodirecionamento, uma vez que “o objetivo pedagógico geral deste modelo é substituir a 

exposição de conteúdos para os alunos, encorajando-os a adquiri-los por si mesmos” 

(PETERS, 2009, p. 79). Esse termo foi difundido largamente por Freire (2006) na obra 

Pedagogia da Autonomia, o qual representa a liberdade e responsabilidade do educando 

quanto à construção do seu próprio saber. 

 

A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a 

ser. Não ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da 

autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e 

da responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade 

(FREIRE, 2009, p. 107).  

 

Para o professor saber lidar com essa autonomia discente não é fácil, requer dele 

novos saberes e práticas diversificadas, em virtude do seu respeito ao ensino mais 

democrático. 

Mesmo existindo a presença de um tutor nas aulas presenciais, este apenas auxilia os 

alunos na compreensão dos conteúdos, ou seja, esclarece dúvidas. Ademais, na tentativa de 

conduzir e cumprir com os objetivos de uma aprendizagem a distância, os licenciandos 

tornam-se pesquisadores, exploradores ou investigadores do seu próprio conhecimento. Nesse 

cenário, deparamo-nos com falas do tipo: 
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estou amando, principalmente porque sou eu que organizo a minha forma de 

estudar, dentro da normalidade, é claro, ou seja, sou autônoma [...] (L 6). 

[...] deixando-o [o aluno] autônomo para conduzir sua aprendizagem, já que 

o professor é um mediador para solucionar dúvidas que surgirão durante os 

estudos. (L 21) 

você é o responsável pelo que aprende, como organiza seu tempo (L 17). 

Dessa forma, conforme Lapa e Belloni (2012, p. 178), uma educação para a liberdade 

não será possível somente com o acesso e disponibilidade às Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), mas “[...] será dada pelas formas de apropriação das TIC, segundo 

opções metodológicas”. 

Outro fator relevante é a não obrigação de se deslocar constantemente – comodidade. 

As atividades podem ser desenvolvidas em casa por meio de um computador ligado à Internet. 

Entretanto, existe a preocupação dessa ferramenta estar substituindo o contato físico entre as 

pessoas. Por mais que o espaço geográfico seja extenso, na atualidade, as pessoas podem se 

comunicar facilmente, através de um simples clique diante das diversas redes sociais digitais 

(Twitter, Facebook e outras). Dessa maneira, para os licenciandos, estudar se tornou mais 

fácil e acessível, como podemos notar:  

 

a educação a distância é sem dúvida uma possibilidade e oportunidade 

oferecidas a pessoas que já não podem viajar todos os dias no ensino 

presencial. Além disso, existem orientações na plataforma que servem de 

embasamento para a construção do conhecimento, ainda permite ao 

estudante se organizar em horários para realizar estudos pertinentes a cada 

disciplina (L 36). 

já tenho uma graduação e como trabalho com língua portuguesa interessei-

me por uma graduação que me oferecesse condições de estudar sem ter que 

viajar todos os dias, pois é cansativo. Acredito no curso e nesse instituto de 

ensino (L 36). 

pelas condições oferecidas. Faço meu tempo de estudo e não me canso com 

viagens diárias, como ocorreu com minha outra graduação (L 36). 

educação a Distância é um meio pela qual se estuda com mais facilidade de 

deslocamento (L 11). 

um dos principais motivos foi o fato de fazer uma licenciatura sem a 

obrigatoriedade de ir todos os dias para a universidade, tendo em vista que 

trabalho praticamente três expedientes (L 2). 

[...] existe a facilidade de poder estudar em momentos diversos e de qualquer 

local (L 42). 

quero ser professor, logo escolhi licenciatura, e a questão da Distância, é o 

fato de me sentir melhor estudando assim, não tendo que me deslocar 

sempre, acho que é uma qualidade de vida (L 40). 

 



122 
 

As situações retratadas revelam que na atualidade não é mais preciso o aluno ser 

nômade. O acesso à educação por aqueles que se encontravam geograficamente distantes é 

uma realidade. Muitos dos indivíduos que não podiam ter uma formação inicial, devido terem 

de se deslocar para outro local, recentemente, buscam a sua incorporação em atividades de 

ensino online. 

Em casa ou no trabalho, estudar, para os licenciandos, se tornou algo de fácil acesso, a 

qualquer hora do dia, pois a existência da interação entre o professor e o aprendiz bem como 

aluno-aluno, através da internet, tornou isto cada vez mais possível, em fóruns, chats e outros 

meios de comunicação. Sendo assim, passou a existir um novo ritmo de aprendizagem, de 

acordo com as atividades diárias de cada aluno e suas necessidades, possibilitando também a 

relação estudo e trabalho, muitas vezes divergentes. 

É, em meio a esse cenário, que surge o tema flexibilidade, ao qual nos voltamos e 

sobre o qual encontramos menções como as que seguem: 

 

a Educação à Distância contribui a uma reorganização de sua vida, você 

pode estudar mesmo que não tenha muito tempo disponível, pois é o aluno 

que organiza seu horário (L 23). 

eu vejo a Educação a Distância como uma forma de facilitar a vida do 

cidadão ou cidadã que apesar da correria do dia a dia, trabalhando fora, com 

as tarefas do lar e filhos mesmo assim quer conseguir uma graduação. E a 

Educação a Distância vem para facilitar nossas vidas pela facilidade de não 

ter que estar presente diariamente em sala de aula, mas organizando o tempo 

e a vida podemos sim conseguir a tão sonhada graduação (L 29). 

a experiência em Educação a Distância me possibilitou organizar melhor o 

meu tempo para poder ter meu horário de estudo e assim ter um melhor 

aprendizado (L 33). 

a disposição do tempo também influiu, pois na minha profissão eu trabalho 

com escalas e não poderia estar todos os dias na universidade (L 9). 

a educação a distância possibilita ao aluno uma oportunidade de realizar 

outras tarefas [...] (L 1). 

 

As falas, mais uma vez, revelam que a EaD ocasiona a flexibilidade e gestão do tempo 

de estudos, tornando-se elemento dinamizador essencial, principalmente, para aqueles alunos 

que trabalham. Porquanto, “o argumento da flexibilidade coaduna-se com um mundo onde os 

horários e as relações de trabalho tornam-se cada vez mais voláteis” (BARROS, 2014, p. 39). 

Das ferramentas que possibilitam essa realidade e que estão sendo utilizadas cotidianamente 

pelos alunos dessa modalidade de ensino destacamos a influência da internet, do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem: Mandacaru, com seus meios de comunicação: chats e fóruns, além 
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das redes sociais digitais, as quais, igualmente, facilitam o desenvolvimento das atividades 

propostas em cada componente curricular, como também promovem interações virtuais
58

. 

Como sugere Kozinets (2014), o universo cultural de interação online, quando experiência 

nova, cria a sensação de inabilidade e inadequação, misturada com o fascínio. Em 

comunidades virtuais, as pessoas 

 

[...] usam palavras nas telas, trocam gentilezas e argumentam, envolvem-se 

em discursos intelectuais, fazem comércio, trocam conhecimentos, 

compartilham apoio emocional, fazem planos, brainstorm, fofocam, brigam, 

apaixonam-se, encontram e perdem amigos, disputam jogos, flertam, criam 

um pouco de grande arte e um monte de conversa à toa (RHEINGOLD, 

1993, p. 4, tradução nossa). 

 

Desse modo, a relação “um-todos, um-um e todos-todos”, estabelecida pelos 

dispositivos de comunicação, discutida por Lévy (2010), torna a enfatizar que o modo de 

aprendizagem a distância não confirma a ideia de um ensino isolado, apesar deste aspecto já 

ter sido evidenciado anteriormente nas falas de alguns licenciandos. Sobre isso, dois dos 

participantes comentaram: 

 

minhas experiências são boas, sobretudo na interação com a informação no 

ambiente de rede (L 32). 

minha experiência de aprendizagem na Educação à Distância é muito 

significativa, pois mesmo não tendo o compromisso de assistir as aulas, 

temos uma equipe boa de professores e tutores à distância, assim como 

tutores presenciais muito eficientes que sempre nos assessoram, incentivam 

a formação de grupos de estudos e estão sempre disponíveis para nos ajudar 

no que for preciso. Tudo isso desmistifica o conceito de estudo a distância 

com estudo solitário (L 21). 

 

Notamos discursos de estímulo à pesquisa, à colaboração, ao diálogo, devido ao 

grande fluxo de informações e possibilidades de comunicação, ou seja, a aproximação entre 

professores regentes, tutores e alunos, por meio das redes sociais e dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem existentes, no tocante à capacitação de uma inteligência coletiva (LÉVY, 
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 Entretanto, adverte-nos Saraiva (2010, p. 87): “as interações por meio da internet podem promover o contato 

com sujeitos que de outra forma não encontraríamos e com quem não poderíamos trocar ideias, mas ao mesmo 

tempo pode nos afastar daqueles que estão na vizinhança. A proximidade virtual acentua a flexibilidade e o 

desengajamento nos relacionamentos. Ao tornar as amarras que unem os sujeitos mais frouxas, os desobrigam de 

determinados compromissos que se impõem num relacionamento face-a-face, num jogo em que tanto se ganha 

algum espaço para a liberdade de movimentos, quanto se perde um pouco da segurança dos vínculos que se 

aprofundam com os contatos da vida cotidiana”. 
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2010), que extrapola a individualização e desencadeia a promoção da sociabilidade e o 

reconhecimento do Outro, mediante troca de ideias, conceitos e experiências específicas. 

No ensino a distância, a presença do professor, mesmo a distância, é possível, cabe a 

ele manter a interação com os aprendizes, e estes com aquele, ainda que lhes falte tempo ou 

disposição. Isso não se conduz a um dever, mas direito, pois, o ensino só acontece através da 

relação entre um ou mais indivíduos por meio do diálogo e interações outras. Os discentes são 

munidos de autonomia, mas buscam o professor, sabendo do papel deste, para tirar dúvidas, 

encontrar respostas para a produção do conhecimento por meio das novas tecnologias 

educacionais. 

 

V. Ambiente de aprendizagem diferenciado: a sociedade é outra. Sua existência é 

permeada por áudios, vídeos e imagens contextualizados, que se transformam rotineiramente 

para condicionar a vida do homem em sociedade. 

Estudar por meio do computador tornou-se algo banal. Com a atual era da 

informatização, o conhecimento se tornou mais acessível. Graças ao uso constante das Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação, como é o caso da internet, o estudo tornou-se 

uma tarefa menos convencional. Os aspectos tradicionais do ensino, como o uso de uma sala 

de aula, quadro-negro, giz e livros, materiais ou ferramentas didáticas do mundo físico, deram 

lugar aos subsídios do mundo virtual. 

Assim, segundo os licenciandos, a EaD é um ambiente de aprendizagem diferenciado, 

mediante os temas: modalidade de ensino e inovação possui novos recursos que estão a servir 

ao ensino, não somente ao lazer ou entretenimento, mas que se estende para uma 

aprendizagem interativa e colaborativa. A presença física do professor não é mais tão exigida. 

Sua função é a de mediar a aprendizagem do aluno, levando-o a uma educação de qualidade.  

 Baseados numa estrutura normativa, Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005, que 

regulamenta o Art. 80 da LDB (Lei nº 9.394/96), os licenciandos, assinalam a EaD como uma 

modalidade de ensino: 

 

que transporta os discentes a um novo patamar de conhecimento [...] (L 42). 

 

Percebemos ser também uma prática pedagógica e humana, pois, o seu processo 

envolve boa parte da sociedade, induzindo valores e possibilitando novos conhecimentos que 

se farão presentes nas relações presenciais ou mesmo virtuais.  

Alguns dos licenciandos falam da EaD, enquanto campo de inovação: 
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é um meio de aprendizagem que se distingue do que estamos habituados a 

ver, como é o caso de um curso presencial (L 19). 

educação a distância surgiu como um jeito novo de se aprender (L 4). 

 

Todavia Preti (2000, p. 3) alerta que “não se trata, pois, de algo novo, inovador ou 

diferente. É uma modalidade que vem acontecendo há muito tempo, utilizando os meios 

disponíveis e adequados em cada época para atingir uma determinada população”. 

Em referência aos recursos técnicos empregados, persiste o aproveitamento do 

“hipertexto”, que se configura uma conexão de imagens, sons e vídeos em um único recurso. 

Dessa forma, “tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós conectados pelas ligações. 

Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências 

sonoras, documentos complexos que podem ser, eles próprios, hipertextos” (LÉVY, 1990, p. 

43).  

 Nota-se, ainda, para a garantia de um ensino de qualidade, o emprego do computador, 

de softwares educativos e o uso da internet. Citam-se, além destes, o recurso da 

teleconferência que relaciona o novo com o clássico, respectivamente, o vídeo com a 

televisão.  

 Porém, mesmo diante dos vários recursos inovadores mencionados, o material 

impresso, diante do trabalho da Secretaria de Educação a Distância, ainda é desenvolvido e 

utilizado como instrumento do saber, por ser um item de avaliação do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), pelo seu baixo custo, durabilidade e também 

eficiência, pois, “o texto permite a independência do uso, não sendo necessário suporte de 

equipamento nem de assistência para sua utilização. Pode ser lido em qualquer lugar e 

acessado a qualquer momento” (PIMENTEL, 2000, p. 47). Mesmo assim, compreende-se, em 

conformidade com a mesma autora, de que “a interação aluno/professor via material impresso 

é assíncrona - diferida no tempo - não permitindo respostas imediatas” (PIMENTEL, 2000, p. 

47). 

 Existem ainda outros sistemas de apoio que proporcionam comunicação síncrona em 

tempo real e assíncrona. É o caso do AVA: Mandacaru que apresenta, nas suas interfaces, 

páginas de disciplinas, fóruns, chats, materiais como vídeos, textos e outros, além do SIGAA, 

sendo que o principal objetivo consiste em facilitar a comunicação dos usuários e também 

estimular a aprendizagem colaborativa, através da “flexibilidade da navegação e as formas 
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síncronas e assíncronas de comunicação [...], afastando-se de modelos massivos de ensino e 

garantindo aprendizagens personalizadas” (KENSKI, 2010b, p. 95). 

Antes, era o giz e o quadro-negro, agora, os meios são outros. Contudo, a necessidade 

da mediação do professor não mudou. A educação não se faz sem o educador, ele foi um dos 

responsáveis e continua sendo, diante do seu saber pedagógico, pelo desenvolvimento da 

educação.  

Sabendo da necessidade de se conviver com os novos instrumentos de informação e 

comunicação e reconhecendo que a tecnologia não é neutra, seu uso deve passar por 

momentos de reflexão. A EaD, como modalidade de ensino que se utiliza dos recursos 

tecnológicos para a dispersão do saber, assim como se concebe no ensino presencial, deve se 

preocupar com o tipo de ensino-aprendizagem ofertado, bem como, ainda, com suas 

consequências na formação inicial e continuada dos alunos-professores, que procuram tal 

modalidade. 

Para o ensino, essa modalidade é importante por ter desenvolvido, juntamente, com os 

recursos técnicos e humanos, novas alternativas ou estratégias para o fornecimento ou 

disseminação do conhecimento científico, mesmo para aqueles que se encontram isolados 

geograficamente, como é o caso dos que vivem na região norte do Brasil. Contudo, diante do 

histórico de um país que apenas se preocupa com a quantidade e se esquece da qualidade nas 

políticas públicas educacionais implementadas, é preciso tomar cuidado com o novo, tendo 

em vista haver um sério risco de formação de indivíduos com baixa qualificação profissional 

e conhecimento incipiente, fragmentado ou descontextualizado da realidade existente. 

 

VI. Possibilidade de acesso ao ensino superior: diante de uma política de expansão e 

de interiorização das universidades federais
59

 que, talvez, colabore com o processo de 

construção de uma democracia cognitiva (RONCA; COSTA, 2002), surgem os temas: 

democratização e oportunidade.  

Pensando sobre esses dois aspectos, suas dimensões e facetas, trazemos inicialmente 

as enunciações dos licenciados que demarcam a EaD e sua atual forma como democratização 

do ensino: 

 

                                                           
59

 Fazem parte das metas e estratégias do atual Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005, de 25 de 

junho de 2014, o reconhecimento e a ampliação da EaD na educação superior e na educação profissional, por 

meio da política de interiorização e o aumento de vagas. No que tange ao estado do Rio Grande do Norte “[...], a 

Educação a Distância vai estabelecendo uma malha de articulações que se efetiva entre pontos e conexões, 

delineando a construção do território-rede na Era Informacional” (DANTAS; TROLEIS; MORAIS, 2012, p. 

129). 
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a Educação a distância se configura em uma proposta de ensino que 

democratiza mais ainda o acesso às licenciaturas e às pós-graduações, tendo 

em vista seu alcance (L 2). 

a EaD é o modo perfeito para a  disseminação da educação em todas as 

partes do planeta. Pessoas dos mais remotos lugares, hoje, com poucos 

recursos, têm direito a esse modo fascinante, mas não fácil, de 

aperfeiçoamento educacional e profissional (L 9). 

a Educação a Distância, é de extrema importância para a consolidação da 

educação do país, pois facilita o acesso à informação antes delimitada e 

restrita ao ensino presencial (L 18). 

é uma realidade irreversível e uma forma de democratização da educação (L 

22) 

[...] é uma porta que se abre possibilitando a chance de estudar àqueles que 

não podem fazer um curso presencial. (L 34). 

 

Nessa linha de pensamento, nos dias atuais, na sociedade informatizada, o ensino se 

tornou mais democrático e acessível, sendo possível o aperfeiçoamento do saber, assim como 

a possibilidade de construção de novos saberes a partir do existente. Do mesmo modo, surgem 

novas exigências e paradigmas para a produção do conhecimento, através do presente mundo 

bipolar (o tradicional e o moderno convergindo em ações e pensamentos).  

A despeito dessas importantes considerações, também recai sobre a EaD, a partir dos 

aspectos temporais e espaciais que dispõe, o entendimento de que é uma oportunidade: 

 

a Educação a Distância é a realização para quem pretende se capacitar e não 

sabe como fazer diante das inúmeras dificuldades do dia-a-dia (L 6). 

[...] surgiu como uma grande oportunidade para aqueles que não podem 

frequentar uma faculdade presencial (L 12). 

a Educação a Distância é um curso que tem dado oportunidade as pessoas 

que não tem condições de fazer um curso presencial por vários motivos: 

trabalho, distância da Universidade, custos, casa, filhos e outros a se 

profissionalizarem, além de permitir acesso ao conhecimento sistematizado 

(L 27). 

uma ótima oportunidade de formação pessoal e para o mundo do trabalho 

para pessoas que gostam de estudar e não dispõe de tempo para fazer um 

curso presencial (L 31). 

a Educação a Distância é a oportunidade que muitas pessoas têm para cursar 

o Ensino Superior [...] (L 34). 

para mim a EaD é uma conquista, uma realização de um sonho pois eu tinha 

a pretensão em cursar outra graduação mas depois de casada e de ser mãe 

isto ficou mais difícil, com o surgimento desta modalidade vi nela a 

oportunidade de concretizar este sonho meu, estão concorri no vestibular e 

aqui estou eu, cursando pedagogia a distância, estou amando (L 6). 
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Algumas advertências em relação aos posicionamentos dos licenciandos precisam ser 

introduzidas, já que numa posição estratégica, a EaD “[...] no nível ideológico, traduz a crença 

de que o conhecimento está disponível a quem quiser” (PRETI, 1998, p. 23), articulando uma 

falsa democratização pelas propagandas comerciais de instituições de ensino e pelos discursos 

políticos que a legitimam. Ou seja, até que ponto o processo de interiorização contribui para a 

construção de uma democracia cognitiva? 

Em sentido quantitativo, “‘democratização’ é entendida como disponibilização de 

maior oferta de vagas [...]” (BARROS, 2014, p. 41). Dessa forma, como ocorre o acesso e a 

permanência no ensino superior? As mudanças de ordem prática que coadunam para o 

discurso de uma “sociedade intensiva de conhecimento” (DEMO, 2005), se não 

acompanhadas de qualidade, são apenas motores de desigualdades por adotarem as estratégias 

políticas e os princípios da ordem econômica, tais como a hierarquia dos saberes e a formação 

aligeirada. 

Com a expansão provocada por organismos internacionais, a EaD possui uma 

conotação política e econômica
60

 que precisa ser pensada. Quando o instrumento que visa a 

atender às exigências do mercado não supre os ideais ideológicos deste, acaba por 

desempenhar o papel alienador e torna-se elemento para conformar a população, por ser “[...] 

instrumento de regulação social que busca o equilíbrio e a homeostase social [...]” (MAUÉS, 

2003, p. 9) e, assim, promover ou conduzir a competitividade, individualidade e o lucro, 

razões de sua existência.  

Os organismos internacionais “[...] veem na Educação um dos meios para a adequação 

social às novas configurações do desenvolvimento do capital” (MAUÉS, 2003, p. 10), é o 

caso do Banco Mundial, da Organização dos Estados Americanos, do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento, da Comunidade Europeia, da Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura e outros. 

 

3.3 Redes estabelecidas com o fio condutor três: entrevista semiestruturada 

  

As falas contidas nas entrevistas permitem o aprofundamento e a confirmação dos 

dados apresentados e discutidos até agora, já que os temas e argumentos se repetem. Antes, 
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 Com o neoliberalismo, surgiram reformas incitadas por motivos financeiros, que tinham como objetivo criar 

cortes no sistema público de ensino para, assim, desenvolver o privado (CASTRO, 2005). Destarte, a EaD, 

passou a se fazer presente nas estratégias políticas educacionais.  
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porém, trazemos, a partir do quadro abaixo, o perfil dos nove licenciandos que responderam a 

esse instrumento de pesquisa. 

 

 Quadro 7 - Perfil dos entrevistados 
Interlocutor Sexo Situação/idade Atividade Curso/Período  Cidade 

L 4261 Masculino  Casado, mais de 40 

anos 

Militar Educação Física, 6º 

período 

Natal (RN) 

L 2 Feminino  Casada, mais de 40 

anos 

Professora Pedagogia, 3º 

período 

Currais Novos 

(RN) 

L 17 Feminino  Solteira, entre 21 e 

25 anos 

Professora Física, 3º período Currais Novos 

(RN) 

L 19 Feminino  Solteira, entre 15 e 

20 anos 

Não trabalha História, 3º período Tenente 

Laurentino Cruz 

(RN) 

L 22 Masculino  Casado, entre 31 e 

35 anos 

Servidor 

Federal 

Química, 3º 

período 

Acari (RN) 

L 9 Masculino  Casado, entre 31 e 

35 anos 

Policial 

Militar 

Geografia, 3º 

período 

Currais Novos 

(RN) 

L 37 Feminino Casada, entre 26 e 

30 anos 

Doméstica Ciências 

Biológicas, 6º 

período 

Currais Novos 

(RN) 

  L 36 Feminino  Divorciada, mais 

de 40 anos 

Professora Letras, 6º período Parelhas (RN) 

L 39 Masculino  Solteiro, entre 26 e 

30 anos 

Não trabalha Matemática, 8º 

período 

Jucurutu (RN) 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
 

O quadro 7 demonstra a existência de um grupo bastante heterogêneo, inclui uma 

mistura de sexo, estado civil, idade, atividade profissional, curso de graduação e de 

localidade. Algo que foi esquematizado, pois acreditávamos ser este critério condição de 

sustentação teórica, por apontar, dentre outros fatores, a realidade empírica e as múltiplas 

condições em que se constroem os sentidos. 

As respostas obtidas e enfocadas no objeto de referência citado são matéria viva, pois, 

em constante movimento (ARRUDA, 2002). Com efeito, as falas revelam implicações, a 

descrição e manipulação do objeto, impressões, sentimentos, atitudes, interesses e 

ambivalência. De todo modo, no corpus, os temas reaparecem, as falas apresentam, de acordo 

com Bardin (2011), colocações a distância e generalização (“nós”, “isso”), reapropriação, 

investimento pessoal (“eu”, “mim”), perturbações de linguagem (“né”, “tá”), frases truncadas 

com sentido variável, além de tiques de linguagem próprios de um locutor (muitos “então”, 

“entendeu”). Este último aspecto, por exemplo, pode indicar a acuidade do entrevistado em 

expressar seus próprios pensamentos. 

 Quando perguntados acerca da EaD, alguns sujeitos a delimitaram como um elemento 

capaz de fomentar o acesso ao ensino superior, pelos fatores flexibilidade e comodidade:  
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 A letra e o número que segue, identifica os sujeitos que também participaram do questionário semiaberto. 
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porque assim, olhe! Eu posso fazer o meu horário, geralmente, eu estudo a 

noite. Eu posso é... pegar esse material é... aprofundar com outra apostila, 

com outro site e necessariamente até pela minha idade já não tenho como tá 

viajando todo dia e chegar em torno da meia noite e dar conta do meu 

trabalho. Então a educação a distância ela oferece até esse descanso, assim, 

em termos de viagem. A gente que não é da cidade do polo, a gente perde 

tempo em pegar o transporte [...] (L 36). 

eu costumo dizer assim: além da questão do trabalho (que a gente precisa 

trabalhar), então você tem essa flexibilidade no seu horário. Tem dia que 

você tá de folga, então você pode reservar aquele dia pra você estudar. Você 

não fica preso, se você tiver uma viagem pra fazer, você pode fazer, 

entendeu? Então, assim, você não fica preso aquele horário que o ensino 

presencial... você tem que tá pra poder assistir sua aula (L 17). 

eu vejo assim, a educação a distância é uma nova oportunidade pra gente. E 

uma coisa que começou lá antes do século XX, não! Antes do século XIX, 

por meio de cartas, hoje vem crescendo muito no Brasil. É a oportunidade 

pra quem quer uma graduação, não é fácil, mas é bom (L 19). 

[...] no ensino à distância não há diferença com a metodologia utilizada no 

ensino presencial. O que muda praticamente não é a metodologia de ensino, 

mas a forma de comunicação, porque a educação à distância é uma 

modalidade de educação mediada por tecnologia, onde os discursos de 

tempo independem, estão separados espacialmente ou temporalmente, ou 

seja, não estão fisicamente presentes em um ambiente presencial como o 

ensino presencial. Aí eu vejo as estratégias de ensino como o/ a EaD ela se 

caracterizou pelo estabelecimento de uma comunicação de múltiplas vias, é 

como se as possibilidades se ampliaram pelas mudanças tecnológicas, como 

uma modalidade a superar os limites entre o espaço (L 19). 

na minha concepção a vantagem é poder estudar em qualquer canto, em 

qualquer instante, aproveitando das suas horas vagas, entendeu! Claro com 

disciplina, não adianta na sua hora vaga priorizar outras coisas, mas a grande 

facilidade do ensino a distância na minha concepção é você estudar de 

acordo com o seu tempo livre, aí dar pra conciliar estudo, família, trabalho 

(L 42). 

eu acho que a mesma do presencial, é a mesma educação que você tem no 

presencial, só que com flexibilidade de tempo. Seria a mesma, só que existe 

uma flexibilidade e ainda mais, ainda existe uma vantagem também sobre 

isso, que às vezes eu posso, eu posso ter contato com especialistas de uma 

determinada área que no presencial eu não vou ter, quer dizer eu posso ter, 

se pode fazer uma entrevista, um vídeo com/ ou até mesmo uma abertura de 

um fórum, um vídeo não, mas a abertura de um fórum com a pessoa 

renomeada e essa pessoa ficar lá no fórum fazendo um debate com os alunos 

e no presencial não teria como trazer essa pessoa, vai ser um investimento 

muito caro na verdade, você trazer uma pessoa de fora, pra trazer, pra 

conversar aqui com a turma e abranger também não só uma turma, entendeu! 

A abrangência ia ser muito menor (L 22). 

é mais a forma como se dá o curso por ser a distância e você poder ter um 

horário maleável, você é quem molda seu horário [...] eu acho que isso é a 

principal característica pra mim, na minha opinião, é a principal. É o fato de 

eu poder formar o horário de acordo com a minha vida pessoal e 

profissional, entendeu? (L 9). 
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As tecnologias, “de maneira generalizada, elas alteram todas as nossas ações, as 

condições de pensar e de representar a realidade e, especialmente, no caso particular da 

educação a maneira de trabalhar em atividades ligadas a educação escolar” (KENSKI, 2010a, 

p. 29). Dessa forma, inseridos nesse contexto, os licenciandos consideram a EaD como um 

campo de possibilidades que inibe barreiras físicas e estimula a apropriação de 

conhecimentos. 

Com um tipo de ensino mediado pelas tecnologias, pois padronizado na comunicação, 

informação e interação, surgem discursos do tipo: 

 

tendo em vista eu morar em Natal, não morar em Currais Novos eu tenho 

uma certa dificuldade em me fazer presente lá, pra poder eu utilizar as 

ferramentas que estão disponíveis lá, né, na própria UFRN. Mas, aqui o quê 

que eu utilizo muito, né? É a internet, basicamente a internet, que seja via 

Moodle, quer seja Sigaa, quer seja via Facebook, né! Pra ter interação com 

os outros amigos lá, os outros alunos, nos grupos, quando se forma grupo a 

gente interage muito pelo facebook, skype também [...] (L 42). 

[...] todo mundo fala que o ensino a distância é um pouco solitário, eu não 

acho! Pelo contrário, eu acho que você pode ampliar sua sala de aula, em vez 

de você se limitar aqueles trinta alunos, que você vai passar quatro anos 

estudando. Durante o seu curso você tem muitas disciplinas em comuns com 

outros cursos, por exemplo, astronomia, na época que a gente pagava era o 

nosso grupo de estudo tinha mais de trinta pessoas e eram de cursos de 

portu.../, de... cursos de biologia, matemática, química, então, assim eu tinha 

o grupo de estudo de astronomia, eu tinha o grupo de estudo de álgebra, o 

grupo de... entendeu? Então cada disciplina eu tinha ali um grupo de estudo, 

tinha amizades diferentes que eu fazia, então/ tanto é que hoje, por exemplo, 

vai ter é... vai ter confraternização na turma de biologia, eu to no meio 

[risos]! O pessoal me chama, é como se eu fizesse parte da turma, porque 

quando tinha os grupos, pagava disciplina em comum a gente tava ali pra/ 

formando grupo de estudo, entendeu? Então eu acho que você amplia sua 

sala de aula
62

 (L 17). 

 

As pessoas, ao utilizarem de ambiente virtual, criam situações de aprendizagem. O 

fato é que também estabelecem com o apoio das tecnologias interativas novas relações, 

conexões, que exigem dos aprendizes a capacidade de pensar e discutir em outro espaço, o 

virtual, sem, contudo, deixarem ainda de elaborar momentos de diálogo presencialmente; 

mesmo que esporadicamente, eles existem. O que nos faz observar a existência de múltiplas 

espacialidades e temporalidades, pois são práticas carregadas de mediações diversas. Para 
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 Esta fala, em específico, encontra-se em consonância com o pensamento de Kenski (2010a, p. 68), quando esta 

diz que “o ambiente educacional virtual não suprime o espaço educacional presencial. Ao contrário, ele o 

amplia”. 
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Kenski (2010a, p. 122-123), “os ambientes digitais oferecem novos espaços e tempos de 

interação com a informação e comunicação entre os mestres e aprendizes”. 

 Ao mesmo tempo, ainda imbricados com os espaços escolares
63

, contam mais uma vez 

que EaD é solidão, pois se sentem sozinhos, isolados, na condição de alunos: 

 

às vezes eu me sinto sozinho, às vezes, às vezes não, eu tenho por onde sanar 

minhas dúvidas, mas às vezes eu não recebo o feedback a tempo pra aquela 

minha dúvida me exercer um certo controle da situação, entendeu? Às vezes 

eu to fazendo uma atividade e fico com a dúvida e envio uma pergunta e eles 

vão me responder daqui a 24 horas. Aí o período que eu tinha em 24 horas 

pra estudar, entendeu? E se eu me adiantar não vou ficar ciente do assunto 

que eu passei, se eu tava com dúvida, vou só passar os olhos por cima aí fica 

difícil (L 9). 

desafio é de ter a necessidade, ter a necessidade não, ter a obrigação de 

aprender tudo sozinho, sozinho! Muitas vezes sem nenhuma ajuda. Às vezes 

a única ajuda que eu tenho é dos meus companheiros de curso que tão mais 

próximo a mim e às vezes, a maioria das vezes a minha dúvida é a deles 

também, entendeu? (L 9). 

 

Parecem comparar os espaços e os atores e, nesse sentido, refletem a insatisfação 

quando não conseguem estabelecer atividades colaborativas, mas tão somente o diálogo com 

as máquinas e, em alguns casos, com o tutor, também virtual. Eles, os licenciandos, 

desincorporados (KENSKI, 2010a), quando inseridos nos espaços virtuais, encontram o 

desafio de conviver com os novos ambientes de ensino e, do mesmo modo, de conseguir “[...] 

estabelecer elos e relações sem se conhecerem fisicamente” (KENSKI, 2010a, p. 67), 

ademais, de criar a sensação de presença virtual. Em virtude dessa e de outras questões, dizem 

que EaD é ainda autodidaxia, ou seja, é o processo pelo qual os alunos conduzem sua própria 

aprendizagem, por conseguinte, requer dos praticantes organização, disciplina e esforço: 

 

eu acho que educação a distância é você buscar, você ser autodidata, você ter 

que é/ a força de vontade de ir atrás do seu, do seu aprendizado. Ele não vai 

cair do céu, ninguém vai chegar: ‘Ei! Tem trabalho na página, viu?’ Você 

que tem que ter o interesse de todos os dias e lá abrir a página, acompanhar o 

que tá acontecendo. E eu vejo que muitas vezes os alunos do EaD não 

entendem isso. Eu vejo alguns grupos do whatsapp, tudo eles reclamam: 

‘Ah! É porque deveria ter uma aula por semana, e não sei o que lá...[risos]’. 

Mas, eles têm que entender que eles escolheram uma modalidade que é à 

distância, que é pra você ir lá atrás do seu conhecimento, não é o professor 
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 “Nas salas de aula tradicionais, as pessoas se veem, tocam-se. Sorriem e comunicam-se pelas linguagens do 

corpo. O ambiente da sala de aula, seus espaços e apetrechos também comunicam ações e intenções. Quando a 

aula termina, os alunos continuam próximos. Nos intervalos entre as aulas, fortalecem-se as amizades, 

desenvolvem-se afetos e cumplicidades. A coesão social – indispensável para a ação e a formação do cidadão – 

nasce nas inter-relações pessoais que ocorrem nos intervalos, nos momentos de encontro presenciais e 

comunicativos fora das salas, mas dentro do espaço das escolas” (KENSKI, 2010a, p. 66). 
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vir e dar a aula, sabe? Eu acho que educação a distância é isso, é você buscar 

o seu aprendizado (L 17) 

 

na minha concepção o que mais caracteriza a educação a distância são, duas 

coisas: o tipo de estudo que você tem que, tem estudar sozinho ali, sozinho 

entre aspas aí, porque você tem que ser autodidata pra poder chegar e buscar 

sozinho o conhecimento, né?! E uma outra coisa são os tutores que não são 

professores, vamos dizer assim, professores que tão presente numa sala de 

aula, mas tão ali pra tirar as suas dúvidas. Esses daí são os dois mais, as duas 

grandes diferenças, diferenças mais nítidas e sem eles, nenhum, nem outro, 

acho que talvez o ensino a distância ele não, ele não viesse a obter êxito (L 

42). 

 

Conforme Kenski (2010a, p. 66), “da sala de aula ao ciberespaço – A transição da sala 

de aula, onde costumeiramente os alunos e professores se encontram face a face, para os 

ambientes virtuais de aprendizagem não é fácil”:  

 

eu acho que pelo fato de ser a distância não tira o mérito da gente não, pelo 

contrário. Eu acho que à distância a gente tem se esforçado muito mais 

ainda. No presencial você tá lá todo dia estudando eu acredito que seja até 

mais fácil. A distância são muito mais obstáculos, então a perspectiva é boa. 

Principalmente, pela UFRN que é muito conceituada (L 38). 

eu acho imprescindível, se o aluno realmente ele não, não disciplinar o 

tempo, se ele não colocar na cabeça que/ na verdade o curso a distância ele 

se torna bem mais difícil que o curso presencial, porque no curso presencial 

você dialoga com o professor, você dialoga com outros colegas. Que essa 

ideia de que o ambiente virtual mantém as pessoas próximas não é verdade, 

não acho totalmente verdadeira assim, mantêm as pessoas num diálogo 

constante, não é verdadeiro por inúmeros fatores. Primeiro, você entra num 

ambiente virtual de acordo com o seu interesse, você entra aonde você quer, 

você conversa com quem você quer. Até no facebook você conversa com 

quem você quer, né? Então assim a questão de que é fácil porque é a 

distância não é verdade. Porque tem essas, essa questão do mundo virtual é 

tão interessante que você às vezes posta uma mensagem pra uma pessoa na 

caixa de mensagem do face ela olha faz de conta que não olhou e não lhe 

responde. E você sabe que a pessoa olhou porque não tem cabimento todo 

mundo entra pelo menos uma vez no face, mas ela ignora, então existe uns 

cientes que dizem: “não, não to afim, não quero lhe responder”, né? Então 

não é fácil, a educação a distância não é fácil. Se você não tiver/ tanto do 

aluno, não tiver esse, esse contato com o professor assim, se não tiver uma 

coisa que/ [...], o aluno precisaria trabalhar muito com essa questão, bem 

essa questão do tempo, né? Fazer o tempo de estudo pra que ele pudesse ter 

êxito (L 2). 

[...] pensei que fosse mais fraco, mas me surpreendeu, os professores tentam 

sugar ao máximo de nós alunos e é bem pesado, viu. Acho que na minha 

opinião é mais pesado que o presencial, porque  no a distância a gente tem 

uma espécie de autodidaxia, se a gente não estudar sozinho não tem quem 

ajude a gente não. É bem pesado! (L 9). 

 

Conforme propõem, a EaD é também inovação: 



134 
 

 

[...] eu acredito que seja uma inovação para nós estudantes, não tá preso a 

uma sala de aula. Onde estejamos livres pra usar o próprio método de estudo 

(L 37). 

educação a distância é você poder participar de aulas, não precisa de sua 

presença física, naquele espaço, entendeu? Podendo ser uma presença 

virtual, podendo ser uma presença consciente, vamos dizer assim, 

entendeu?! Para poder chegar a um determinado objetivo, relativo às 

disciplinas (L 42). 

 

Isso não significa ser uma modalidade educacional estranha ao público engajado, mas 

pressupõe que “a situação instrucional, o clima de aprendizagem, os métodos de apresentação 

e os métodos de aquisição de conhecimento são diferentes na maioria do tempo” (PETERS, 

2009, p. 71). Na sua singularidade, introduz visões que derivam do contraste com os espaços 

convencionais e, nesse processo, obviamente, surgem diferenças factuais, as quais os 

indivíduos estruturam pelas suas vivências com a virtualidade e flexibilidade. De fato, “[...] 

quando nós classificamos, nós sempre fazemos comparações com um protótipo, sempre nos 

perguntamos se o objeto comparado é normal, ou anormal, em relação a ele [...]” 

(MOSCOVICI, 2003, p. 66). 

Em suma, as respostas seguem aquilo que milhares de pesquisadores descrevem sobre 

a EaD e ao que já foi apresentado anteriormente. Houve aqueles que mencionaram ser um 

ensino interessante, sedutor, por permitir a familiaridade com as NTIC e uma aprendizagem 

colaborativa. Além do que, a nova modalidade de ensino, na opinião dos alunos-cursistas, se 

adequa rapidamente às inovações deste novo milênio, devendo, pois, ser utilizada para 

aprimorar os conhecimentos, o currículo pessoal e a metodologia em sala de aula.  

Revelaram, além disso, que o ensino em questão apresenta uma aprendizagem de 

qualidade, garantindo melhor qualificação profissional, muito embora, alguns disseram que 

em tal modalidade ainda transparece problemas nas dimensões pedagógicas e administrativas 

que precisam ser superados, de modo a favorecer o processo formativo dos alunos. A maior 

oferta, flexibilidade e autonomia disponibilizados, também foram mencionados durante 

entrevista por parte dos licenciandos indagados. Outro fator relevante é a não obrigação de se 

deslocar constantemente, comodidade.  

 

3.4 Retomando os fios  

 

É tempo agora de recapitular nossas descobertas. Nenhuma pesquisa se faz sem 

dificuldades, nesta surgiram algumas: o esboço do projeto de pesquisa, o domínio da escrita, a 
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apropriação do objeto, a coleta e análise dos dados. Entretanto, tal fato, suscitou certos 

achados para a literatura atual a partir das três técnicas de coleta de dados escolhidas: TALP, 

questionário semiaberto e entrevista semiestruturada. 

A TALP, técnica projetiva, proporcionou a manifestação da subjetividade e 

espontaneidade dos sujeitos analisados, do mesmo modo, fez com que conhecêssemos 

conteúdos ocultos. Por meio da construção dos campos semânticos: trajetória formativa 

difícil, formação profissional, escolha e flexibilidade nos estudos, surgiram elementos que 

demarcam uma realidade, construída e decodificada pelas condições simbólicas, estruturada 

na prática, pela comunicação e relações estabelecidas durante situações de aprendizagem na 

EaD. Tal conhecimento, derivado do universo consensual e reificado, demonstra como os 

licenciandos avaliam a EaD.  

Ao longo da análise dos dados coletados no questionário e na entrevista, fomos 

percebendo semelhanças nos discursos, ou seja, um compartilhamento de ideias e 

interpretações, uma visão integrada. Os licenciandos compactuam com a ideia de que com a 

flexibilidade espaço-temporal, autonomia e interação (síncrona e assíncrona), o aluno da EaD 

é o construtor do seu próprio conhecimento, ao mesmo tempo, indicam ser um ambiente 

desafiador, que exige comprometimento, disciplina e esforço, por provocar um novo ritmo de 

aprendizagem. Para Peters (2009, p. 372), no ambiente informatizado de aprendizagem em 

questão “[...] os estudantes são forçados à atividade pela simples razão de que a aquisição de 

conhecimento não se dá sem sua atividade. Aqui, decisões têm que ser tomadas, e as 

intenções têm que ser postas em prática. O conhecimento é adquirido por meio da ação”. O 

cenário mostrado até aqui aponta para a continuidade de uma aprendizagem baseada nos 

recursos tecnológicos, na comunicação, na colaboração e na autonomia. 

Com base em Preti (1998, p. 26) “é interessante assinalar que, com as mudanças de 

tecnologias em EAD, ao longo destas décadas, também o conceito de EAD tem sido 

alterado”. Em outras palavras, Cysneiros (1999, p. 21), em uma concepção fenomenológica da 

tecnologia educacional, ainda nos revela que “nossa experiência da realidade é transformada 

quando usamos instrumentos {Ser Humano > (máquina) > Mundo}. Através do instrumento 

há uma seleção de determinados aspectos da realidade, com ampliações e reduções”. Assim, 

com o uso das novas tecnologias, surgem outras ponderações sobre a EaD.  

Os licenciandos, convivendo com a virtualidade, globalização, instantaneidade e 

diversidade, que demarcam “[...] um tempo de transição, caracterizado por complexidades e 

ambigüidades [...]”, arquitetam “[...] novos modos de existir e de conhecer [...]” (FONSECA, 

1999, p. 38), pois “nosso entorno faz-nos reconhecer os tempos e suas formas” (FONSECA, 
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1999, p. 36). Tais referenciais são reveladores, especificam um tipo de realidade onde surgem 

outros regimes temporais e espaciais ainda mais abstratos e subjetivos. 

Em tese, durante representação, pode ser observado nos sujeitos da pesquisa o 

redimensionamento de noções de tempo e de espaço que se articulam ao pensamento de uma 

desterritorialização (LÉVY, 2014) e na constituição de tempos diminutos, pois a velocidade 

“[...] é o termo síntese do status espaço-temporal do conhecimento na atualidade” (KENSKI, 

1999, p. 36). Conforme Saraiva (2010, p. 163), “nessa modalidade, a desterritorialização 

funciona articulada com o que [...] chamaria de desconometração, ou seja, não apenas uma 

ruptura dos laços que amarram ao lugar, como também daqueles que amarram a um 

determinado tempo objetivo e coletivo”. Por meio desta nova lógica, “as atuais tecnologias 

estão tornando possível uma comunicação cada vez mais fluida entre sujeitos geograficamente 

distantes” (SARAIVA, 2010, p. 82), assegurando a participação, o compartilhamento e a 

cooperação nos espaços de aprendizagem. 

Conforme Dantas, Troleis e Morais (2012, p.125), apreendemos que “os alunos do 

EaD possuem uma trajetória de formação educacional fundamentada na modalidade de ensino 

presencial”. Isto é possível, pois, segundo Leme (1999, p. 49), ao mencionar Moscovici, “[...] 

quando categorizamos algo, buscamos um dentre os protótipos que temos armazenados na 

memória e estabelecemos uma relação positiva ou negativa com ele”. Logo, “[...] a 

representação faz circular e reunir experiências, vocabulários, conceitos, condutas que se 

originam de fontes diferentes” (MOSCOVICI, 2012, p. 57). Assim sendo, os licenciandos, 

numa postura ativa, com base nos objetos e eventos conhecidos, decidem atribuir sentidos à 

EaD a partir de uma avaliação e dos conhecimentos e/ou experiências precedentes. Vejamos a 

fala de um dos licenciados, durante entrevista, que comprova isto: 

 

[...] é a mesma educação que você tem no presencial, só que com 

flexibilidade de tempo. Seria a mesma, só que existe uma flexibilidade [...] 

(L 22). 

  

A resposta do licenciando nos permite salientar que o espaço e o tempo característicos 

da escola presencial foram fontes de informação utilizadas com frequência pelos 

interlocutores. As categorias suscitadas: trajetória formativa difícil, formação profissional, 

engajamento, flexibilidade nos estudos, possibilidade de acesso ao ensino superior e ambiente 

de aprendizagem diferenciando, não surgiram apenas por meio dos rumores, mas também da 

vivência, da passagem do ensino presencial para o ensino virtual, consequentemente, da 
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mudança de hábitos, na medida em que o licenciando na EaD passa a se relacionar com novos 

modos de aprender. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As reflexões descritas se traduzem como consequência da dialogicidade entre teorias 

(levantatamento bibliográfico) e prática (pesquisa de campo), ações metodológicas 

fomentadoras do estudo de caso, opção metodológica aplicada neste trabalho. De início, 

ressalta-se que o pressuposto estabelecido foi comprovado ao longo da pesquisa, ou seja, em 

termos gerais, as representações sociais dos licenciandos, na modalidade a distância, estão 

permeadas de espacialidades, temporalidades e convergências entre ambos.  

Com a pesquisa realizada, nos debruçamos na trajetória, percurso, saberes, 

conhecimentos e práticas dos licenciandos da EaD. A partir disso, encontramos neles bases 

sólidas (referenciais) que promovem e/ou viabilizam a existência de representações sociais 

sobre a EaD.  

No discurso dos interlocutores, vemos um trabalho de reconstituição ou de produção 

que só é possível a partir das relações sociais, da abundância de informações e das 

comunicações trocadas.  

Os múltiplos atores, com suas múltiplas realidades, revelaram uma EaD com diversas 

facetas. As seis categorias localizadas: trajetória formativa difícil, formação profissional, 

engajamento, flexibilidade nos estudos, possibilidade de acesso ao ensino superior e ambiente 

de aprendizagem diferenciando, ressaltam a importância da EaD e sua efetividade, indicam o 

fluxo espacial e temporal dos alunos, ou seja, sobre quais aspectos eles se ancoram no âmbito 

da formação inicial e que esta modalidade é percebida na sua especificidade e desejada por 

fomentar, dentre outras coisas, o acesso ao ensino superior. 

De tal maneira, a partir das categorias criadas, inferimos que os licenciandos se 

ancoram no espaço-tempo-presencial e/ou no espaço-tempo-virtual e na coexistência destes 

meios para criar uma imagem da educação a distância. Em termos gerais, a EaD possui 

diferentes conotações, a saber: como campo de desejo é parte de uma escolha movida pela 

possibilidade de flexibilidade nos estudos; se apresenta como um ambiente de aprendizagem 

diferenciado, inovador, que permite, dentre outros fatores, uma qualificação profissional, 

através da adaptação a situações novas, do comprometimento, da disciplina e do esforço do 

alunado em questão.  

Dito isto, acrescentamos que as novas ferramentas tecnológicas (computador, internet, 

moodle acadêmico), são tidas como facilitadoras da formação docente e da constituição de 

representações sociais, pois permitem a interação e a cooperação entre os alunos e professores 

em fórum, chat, correio eletrônico ou hipertextos.  
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Diante das representações sociais suscitadas, surge também a necessidade de 

pensarmos possíveis influências da EaD na práxis do docente neste século XXI. A esse 

respeito, a investidura e posterior expansão dessa modalidade deve vir acompanhada de uma 

reflexão, sobretudo, a partir da teia que se estabelece durante a produção de conhecimentos e 

das mudanças paradigmáticas que surgem, às vezes, permeadas de níveis ideológicos que 

traduzem somente os interesses econômicos. 

Conduzidos a uma Cibercultura, que é o novo cenário das representações sociais, 

segundo Mazotti e Campos (2014), como tais sujeitos irão atuar em sala de aula, em um tipo 

de educação ainda delimitada por fronteiras espaço-temporais?  

As novas formas de ensinar, através dos recursos midiáticos, revelam a urgência de 

inserção de novos saberes docentes, admitindo-se o processo pelo qual passa a sociedade 

globalizada e opondo-se aos antigos paradigmas educativos que camuflam a realidade e 

procuram formar no aluno uma atitude passiva. Como se pode perceber, surge a necessidade 

de um novo perfil docente, capaz de promover no aluno conflitos. Esse novo profissional deve 

possuir diversas características, tendo em vista as mudanças ocorridas com a presença das 

tecnologias na educação, dentre elas, a urgente necessidade de uma formação que leve em 

consideração os novos instrumentos educacionais. 

Com a escola se tornando pouco atraente, conforme Moran (2007), é preciso haver, no 

ensino superior, especificamente nos cursos de licenciatura plena, a introdução da cultura 

digital. Tal situação, óbvio, deve vir acompanhada de conhecimentos teóricos e práticos, sem 

os quais o profissional docente será incapaz de promover, na “sociedade intensiva de 

conhecimento” (DEMO, 2005), mudanças favoráveis ao seu desenvolvimento. É 

indispensável que se reconheçam as mudanças ocorridas pelo uso das telecomunicações e 

passem a trabalhar conforme o contexto vivido, não deixando de promover a conscientização 

e o diálogo durante o processo de aprendizagem. 

Com a presença das tecnologias nos espaços escolares, os professores precisam de 

inclusão digital. Saber manusear os periféricos de um computador, pesquisar e compartilhar 

na internet, são desafios que precisam ser superados pelo formando. Na tentativa de superação 

dos problemas contemporâneos, a EaD é encarada como modalidade que estabelece novas 

posturas, ou seja, introduz o indivíduo no mundo das NTIC, por lidar com diversas 

tecnologias e requisitá-las no desenvolvimento de atividades. 

 O papel da educação a distância, neste caso, é o de promover conhecimentos teóricos e 

práticos que demandem novas habilidades e/ou competências necessárias para o exercício 

docente. De todo modo, construir, no estudante, o saber pensar (DEMO, 2005) e, ao mesmo 
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tempo, garantir a intervenção eficiente do profissional docente na Cibercultura. Da mesma 

maneira, promover o saber fazer (LIBÂNEO, 2005), pois, na atual “sociedade intensiva de 

conhecimento” (DEMO, 2005), algumas propostas de educação influenciadas pelo impacto 

das tecnologias da informação e comunicação teriam como objetivo desenvolver 

competências cognitivas e operacionais com a utilização de computadores. 

Assim, considerando o momento atual em que as tecnologias estão cada vez mais 

presentes no cotidiano das pessoas, se torna necessário repensar as novas formas de produção 

do conhecimento. Destaca-se, desse modo, discussões que levem em conta os novos 

paradigmas educativos, tanto quanto a formação docente, bem como ainda diante da demanda 

crescente dos recursos midiáticos em sala de aula. 

Além disso, a partir de problematizações sobre o nosso objeto de estudo e o atual 

momento que se constitui com a influência das tecnologias interativas, da aprendizagem 

colaborativa e de relações virtuais, bem como pelo fato de apreendermos que as preocupações 

e contribuições de Moscovici foram embasadas em um contexto (início da segunda metade do 

século XX) onde as tecnologias da informação e comunicação ainda não tinham impactos tão 

fortes nas relações sociais como na atualidade, em que flexibilização e rapidez imperam, 

notamos, com este trabalho, a necessidade de reflexão sobre as novas condições em que 

emergem as representações sociais. Para tanto, enfocamos a importância do uso da Teoria das 

Representações Sociais proposta por Moscovici, enquanto aporte teórico, buscando relacioná-

la às especificidades sociotemporais apresentadas por Bauman, como forma de entender o 

atual cenário em que se constituem as representações sociais.  

Tal proposta de articulação ou de entrelaçamento dos pensamentos entre esses dois 

autores é fundamental para entender o período atual e suas implicações para a Teoria das 

Representações Sociais, no sentido de que através da influência, cada vez mais intensa, das 

novas tecnologias de informação e comunicação, em todos os âmbitos da vida social, 

modificações também nas possibilidades explicativas da sociedade, como é o caso das teorias 

científicas. Notemos que, para isso, foi considerado a realidade construída e em 

transformação, como algo que desafia e precisa ser pensada e considerada por parte de 

qualquer pesquisador(a) de representações sociais. Assim, apresentamos possíveis questões 

que podem ser objeto de novas pesquisas: a) as relações sociais são e estão sendo 

influenciadas pela instantaneidade, tornando-se fluídas, líquidas, a partir da utilização 

constante do espaço virtual, dentre outros fatores, logo as representações sociais estão se 

constituindo de forma diferenciada, o que requer da teoria e do(a) pesquisador(a), um outro 

olhar mais aberto e atento às mudanças sociais, assim como fez Moscovici nas suas 
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pesquisas? b) em virtude dos encontros breves, as representações estão se tornando 

transitórias e menos duráveis, ou seja, antes na modernidade sólida tínhamos representações 

sociais que aqui ousamos chamar de representações sociais hardware, agora com a 

Modernidade Líquida temos representações sociais software? c) os espaços físicos que estão 

sendo construídos estão propiciando/impulsionando/estimulando a escolha pelo espaço 

virtual. De tal maneira, há uma desvalorização dos espaços públicos, o que prejudica, 

conforme a pesquisadora Sandra Jovchelovitch (2008), a existência ou o surgimento de 

representações sociais? d) vivemos em uma sociedade da incerteza em que a insegurança e o 

medo imperam, tais aspectos levam os indivíduos à solidão? e) as novas relações seguem a 

lógica das novas tecnologias de informação e comunicação e dos lugares de consumo, com a 

ideologia de serem locais de encontros, logo precisam ser pensados, pois geram a fragilidade 

dos laços sociais? Tudo isso, são condições pelas quais a construção de representações sociais 

estão relacionadas, devendo ser consideradas no âmbito de pesquisas.  

Nesse sentido, é urgente desenvolver possibilidades de discussões a partir das 

implicações sociotemporais que poderão vir ocorrer ou que já estão ocorrendo no campo das 

representações sociais, já que não existe teoria desconexa dos processos e do contexto social. 

De tal forma, trazer para discussão e reflexão alguns elementos que envolvem a construção de 

representações sociais no contexto em que o sociólogo polonês Zygmund Bauman chama de 

Modernidade Líquida, assim sendo, discutirmos a relação sempre processual e indissociável 

entre teoria e transcurso temporal.  

Tal indicação é pensada em virtude do convite de Moscovici (2003) para que, 

enquanto pesquisadores, sejamos críticos da realização de algo novo, descobridores e 

inventores. Sendo um legado, precisamos, mediante a especificidade de cada objeto de estudo, 

assumir esta postura, apesar de ser uma tarefa árdua, mas necessária, já que muito do que se 

diz ou fez na Teoria das Representações Sociais está baseado em Moscovici e seus discípulos. 

Então, trazer outros autores para dialogar com a teoria em questão seria interessante, ainda 

mais porque estamos convivendo com uma sociedade totalmente diferente da qual Moscovici 

se interessou. Partimos, portanto, do próprio pensamento do autor e de suas preocupações 

para idealizarmos o diálogo entre Moscovici e Bauman, ao termo implícito de que diferentes 

perspectivas de estudo garantem uma melhor compreensão da dinâmica das representações 

sociais. 

Moscovici compreendeu que, para desenvolver sua teoria, ele teria que primeiro 

pensar na sociedade em que ela se faria presente, portanto, atualizou a ideia de Durkheim 

sobre representações coletivas e produziu outro pensamento, ultrapassando a visão clássica, 
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capaz de considerar e compreender a sociedade da época. No entanto, presumimos que seja 

preciso haver novas reflexões em torno da atual “sociedade intensiva de conhecimento” 

(DEMO, 2005) e suas diferentes formas de relações, marcada pela fluidez, liquidez e 

instantaneidade (BAUMAN, 2001). Não é um estudo fácil o que se propõe. Porém, é 

necessário que seja realizado no sentido de contribuir para o desenvolvimento da teoria em 

tela e para o desencadeamento de novas discussões. 
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Anexo A – Relatório de Alunos Ativos por Polo de Apoio, com base no semestre 2014.1. 

 

 
 

CAÍCO 
QUÍMICA 31 

PEDAGOGIA 79 

MATEMÁTICA 31 

LETRAS 63 

GEOGRAFIA 57 

EDUCAÇÃO FÍSICA 34 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 82 

 

CAMPINA GRANDE 

QUÍMICA 6 

MATEMÁTICA 3 

FÍSICA 5 

 
 CARAÚBAS 

PEDAGOGIA 84 

HISTÓRIA 49 

EDUCAÇÃO FÍSICA 28 

 

CURRAIS NOVOS 

QUÍMICA 34 

PEDAGOGIA 88 

MATEMÁTICA 70 

LETRAS 69 

HISTÓRIA 43 

GEOGRAFIA 43 

FÍSICA 34 

EDUCAÇÃO FÍSICA 34 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 82 

 

EXTREMOZ 
QUÍMICA 33 

MATEMÁTICA 11 

GEOGRAFIA 14 

FÍSICA 14 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 14 
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GROSSOS 

PEDAGOGIA 37 

EDUCAÇÃO FÍSICA 33 

 

GUAMARÉ 

EDUCAÇÃO FÍSICA 30 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 26 

 

LAJES 

GEOGRAFIA 4 

BIOLOGIA 1 

QUÍMICA 2 

MATEMÁTICA 5 

 

LUÍS GOMES 

PEDAGOGIA 30 

MATEMÁTICA 3 

GEOGRAFIA 29 

FÍSIC
A 

2 

EDUCAÇÃO FÍSICA 32 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 35 

 

MACAU 

QUÍMICA 40 

PEDAGOGIA 83 

MATEMÁTICA 50 

LETRAS 73 

HISTÓRIA 31 

GEOGRAFIA 92 

FÍSICA 27 

EDUCAÇÃO FÍSICA 32 

CIÊNCIAS BIOLOGICAS 27 

 

MACÉIO 

Química 2 

 

MARCELINO VIEIRA 

PEDAGOGIA 39 

MATEMÁTICA 13 

LETRAS 21 

GEOGRAFIA 41 

EDUCAÇÃO FÍSICA 37 

 

 

 

MARTINS 

PEDAGOGIA 29 

MATEMÁTICA 2 
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GEOGRAFIA 39 

FÍSICA 1 

EDUCAÇÃO FÍSICA 40 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 6 

 

 

NATAL 

PEDAGOGIA 34 

LETRAS 27 

 

NAZARÉ DA MATA 

FÍSICA 2 

 

 

NOVA CRUZ 

QUÍMICA 31 

PEDAGOGIA 47 

MATEMÁTICA 43 

LETRAS 36 

GEOGRAFIA 47 

FÍSICA 8 

EDUAÇÃO FÍSICA 46 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 32 

 

PARNAMIRIM 

PEDAGOGIA 80 

LETRAS 54 

HISTÓRIA 54 

 

PETROLINA 

FÍSICA 3 

 

SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

PEDAGOGIA 50 

MATEMÁTICA 50 

HISTÓRIA 48 

 

SURUBIM 

FÍSICA 1 

 

TABIRA 

MATEMÁTICA 3 

FÍSICA 2 
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Apêndice A – Dissertações selecionadas à luz da TRS do Grupo de Pesquisa Representações 

Sociais e Educação do PPGEd 

 

Título Objetivo Metodologia Alguns resultados 

Representação social sobre 

educação inclusiva por 

professores de Cruzeiro do 

Sul - Acre  

Investigar a representação 

social sobre educação 

inclusiva para os 

professores atuantes nas 

redes de ensino regular 

públicas de Cruzeiro do 

Sul/AC 

Procedimento de 

Classificações 

Múltiplas (PCM) 

 

O campo representacional [...] 

associa-se notadamente com a 

representação social de aluno com 

necessidades educacionais especiais, 

denotando a deficiência/diferença 

A Tessitura de sentidos: 

representação social de 

licenciados do curso de 

letras da UFRN sobre o 

ensinar 

Conhecer e analisar as 

representações sociais de 

licenciandos do Curso de 

Letras da UFRN sobre o 

ensinar 

PCM 

 

Os licenciandos com relação ao 

objeto estudado ancoram a 

representação social de Ensinar na 

imagem de ser professor e a 

objetivam na imagem de profissão 

Campo educacional e 

representação social da 

formação docente: o olhar 

dos agentes 

 

Pontuar as principais 

discussões que permeiam a 

formação docente, pautadas 

na visão de autores da 

atualidade 

 

Teste de Associação 

Livre de Palavras 

(TALP), e a 

entrevista 

semiestruturada 

 

Existência de uma representação 

social da formação docente como: 

conhecimentos - teóricos e da prática; 

uma necessidade - imposta pelas 

disputas simbólicas do campo social; 

capacitação e compromisso 

Da representação social do 

ser professor da EJA à 

descoberta de seu aluno 

como referente  

Compreender a existência 

desta representação em 

meio aos professores 

atuantes nos períodos 

iniciais da EJA 

PCM 

 

Pouco domínio dos professores 

participantes desta pesquisa a 

respeito da origem, do significado e 

da natureza da EJA enquanto uma 

modalidade singular de ensino 

“Era um sonho desde 

criança”: a representação 

social da docência para os 

professores do município 

de Queimadas-PB 

Acessar e compreender a 

representação social da 

docência para os 

professores da educação 

infantil e do ensino 

fundamental do município 

de Queimadas na Paraíba 

Questionários de 

Caracterização, de 

Práticas e 

Significados; Relatos 

de Experiência e as 

Entrevistas em 

Profundidade 

A representação social do ser 

professor aparece ainda como 

elemento balizador da identidade 

profissional do grupo de professores 

 

O fazer docente: 

representações sociais de 

alunos de curso de 

pedagogia da UFRN 

Estudar os elementos de 

constituição identitária dos 

licenciandos do Curso de 

Pedagogia da UFRN 

PCM 

 

A representação do ser professor, 

[...], aparece composta por distintas 

nuances que, por isso, se articulam e 

se complementam para dar sentido à 

profissão, o que justificará a prática 

cotidiana desses futuros profissionais 

Como vão se formando os 

professores em física e 

química: embates entre o 

ser, o ter e o fazer na 

formação de licenciandos 

da UFRN sob a perspectiva 

da teoria das 

representações sociais 

Acessar e compreender as 

Representações Sociais 

sobre Física e Química para 

os grupos de licenciandos 

destes cursos, como 

também suas 

Representações Sociais 

sobre o Ensinar 

PCM 

 

Conceberam Química ciência 

empirista e afirmavam ser o Ensinar 

como transmissão desse 

conhecimento e a Didática do ensino 

de Química como direção para a 

aprendizagem pela utilização de 

métodos pedagógicos, no sentido de 

levar o aluno a descobertas 

Retratos, imagens, letras e 

números colados nas 

paredes: representações 

sociais de escola para 

ribeirinhos dos rios Môa e 

Azul - Acre 

 

Cujo foco são as 

representações sociais de 

escola construídas pelos 

moradores que margeiam 

as barrancas dos rios Môa e 

Azul, no município acreano 

de Mâncio Lima 

Fotografias da 

realidade local como 

mote para entrevista 

semiestruturada e da 

observação do lugar 

enquanto moradora 

natural da região 

O morador amazônico dessa região 

mantém uma estreita relação entre o 

pensar, o agir e o sentir em harmonia 

com a paisagem ideal revisitada pelo 

material gráfico que os atrai querendo 

saber o que existe para além das 

margens do rio, para além do 

horizonte das verdes matas 

Representações sociais de 

discentes sobre 

universidade: um estudo 

psicossocial entre 

ingressantes do vestibular e 

da seleção ProUni 

Estudo das Representações 

Sociais 

 

Procedimentos 

associativos de coleta 

de dados 

 

Representação social fortemente 

enraizada em elementos como os 

elementos sócio-culturais mais 

tradicionais: as crenças, os valores, os 

símbolos 

Elaboração: Autora do trabalho, 2015. 

Fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRN, 2015. 
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Apêndice B – Teses selecionadas à luz da TRS do Grupo de Pesquisa Representações Sociais 

e Educação do PPGEd 

 

Título Objetivo Metodologia Alguns resultados 

Formação continuada e 

representação social: 

implicações para a educação 

inclusiva 

Identificar a influência da 

formação continuada na 

(re)construção das 

representações sociais de 

educação inclusiva e de 

alunos com deficiência dos 

professores do Ensino 

Fundamental 

Pesquisa-ação 

colaborativa; entrevistas 

semiestruturadas; sessões 

de estudos 

 

Embora os docentes critiquem o 

caráter estanque e limitado dos 

cursos de formação continuada 

que têm frequentado, revelam 

representações sociais de 

educação inclusiva e de aluno 

com deficiência embasados nas 

teorias e conceitos advindos de 

tais cursos, o que caracteriza a 

formação continuada como um 

dos elementos que influenciam 

seus discursos e ações 

A representação social de 

disciplinas didático-

pedagógicas no contexto da 

formação inicial docente: 

um entremear de saberes 

Analisar a representação 

social que os licenciandos 

do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande 

do Norte IFRN têm de 

disciplinas didático-

pedagógicas 

PCM Representação social de 

disciplinas didático-pedagógicas 

centrada na ideia de que é por 

meio dessas disciplinas que se 

pode alcançar o perfil do bom 

profissional enquanto aquele 

que reúne conhecimentos e 

atributos necessários ao pleno 

desenvolvimento da docência, 

envolvendo nisto capacidades e 

características que demarcam o 

sentido da profissionalização 

Representação social do 

ensinar: a dimensão 

pedagógica do habitus 

professoral  

Identificar a configuração e 

estrutura da representação 

social do ato de ensinar, 

construída pelos professores 

do ensino fundamental da 

rede pública estadual de 

Natal/RN 

PCM 

 

O professorado investigado 

orienta-se por uma 

representação social, produto de 

uma atribuição de sentido 

coletivamente construído e 

compartilhado a respeito do ato 

de ensinar, constituindo-se 

numa síntese de diferentes 

fontes de informação e 

produção de saberes 

A representação social de 

educação tecnológica de 

docentes da Rede Federal de 

Educação Profissional e 

Tecnológica: CEFETs do 

Rio Grande do Norte 

Pesquisar a representação 

social de educação 

tecnológica dos 

docentes da Rede Federal de 

Educação Profissional e 

Tecnológica (RFEPT) 

 

PCM 

 

Presença de uma mesma trama 

sócio-cognitiva 

entre os sujeitos pesquisados, 

que serve de base a uma 

representação social de 

educação 

tecnológica alinhada ao 

histórico pressuposto da 

dicotomia entre trabalho 

intelectual e 

trabalho manual 

Representações sociais de 

professor partilhadas por 

licenciados a partir de 

imagens de professor 

Conhecer e analisar as 

representações sociais (RS) 

de professor, partilhadas por 

licenciandos, a partir de 

imagens desse profissional 

Entrevista 

semiestruturada, mediada 

por agrupamentos 

iconográficos 

 

A grande maioria dos 

licenciandos comunga RS de 

professor de conteúdo negativo, 

consolidando as RS 

hegemônicas acerca da 

desvalorização social do 

professor 

Habitus docente e 

representação social do 

“ensinar Geografia” na 

Educação Básica de 

Teresina – Piauí 

Apreensão do conteúdo e 

estrutura da representação 

social do ensinar geografia e 

sua relação com o habitus 

que dá forma e visibilidade 

social ao ser professor dessa 

disciplina na cidade de 

Teresina 

Questionário; a TALP e 

entrevistas aprofundadas 

 

Existência de um complexo 

processo de construção 

representacional e sua 

articulação com um habitus 

produzido pela síntese de 

múltiplos referentes situacionais 

e culturais 

Uma odisséia em busca de 

Héstia: do turismo à 

hospitalidade pelos 

caminhos das 

representações sociais 

Identificar a noção de 

hospitalidade 

 

Não identificada  

 

A hospitalidade, [...] apresenta 

um referencial notadamente 

marcado pela matriz doméstica 

e, ainda muito difuso quando 

analisado pelo prisma da 
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hospitalidade comercial 

O sensível no trabalho 

docente: representação 

social entre docentes do 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande 

do Norte 

Analisar a representação 

social do sensível entre 

docentes do Instituto 

Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte 

 

PCM 

 

Uma representação social de 

docência sensível (a 

brincadeira, a diversão, o tocar, 

o sorrir, a descontração) não são 

da sala de aula. 

 

Habitus, representações 

sociais e construção 

identitária dos professores 

de Maracanaú 

Pôr em evidência a gênese 

da formação do habitus 

desse professorado 

 

Memoriais temáticos, 

entrevistas 

semiestruturadas e 

observações 

 

A identidade do professor de 

Maracanaú se constitui e se 

transforma numa dinâmica 

multifacetada, na qual se 

manifestam acertos e 

desacertos, certezas e dúvidas 

Habitus, representações 

sociais e a construção do ser 

professora da educação 

infantil da cidade de 

Campina Grande – PB 

Identificar a representação 

social do ser professor da 

Educação Infantil em 

Campina Grande PB 

 

Observação participante; 

entrevista 

semiestruturada; TALP e 

questionário semi-

estruturado 

 

Ser professora da Educação 

Infantil, na realidade 

pesquisada, materializa-se nas 

práticas do educar e do cuidar, 

numa clara fusão do papel de 

professora e mãe 

 

Mecanismos sócio-

genéticos da representação 

social de trabalho docente 

por grupos de licenciandos 

de física e de química da 

UFRN 

Compreender as 

Representações Sociais de 

Trabalho Docente por 

grupos de licenciandos de 

Física e Química da 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 

Questionários; PCM 

 

Pensar Trabalho Docente para 

esses grupos é considerá-lo em 

três dimensões: a do SER-TER-

FAZER da docência 

Formação e vivências: a 

representação social do ser 

professor em comunidades 

ribeirinhas do Vale do Juruá 

– Acre  

 

Apreender a representação 

social do ser professor em 

comunidades ribeirinhas 

 

PCM 

 

As experiências vivenciadas às 

margens dos rios, [...], 

evidenciam a existência de 

elementos simbólicos e 

representacionais que 

influenciam e norteiam as 

condutas e as ações 

educacionais desses professores 

e que estão fortemente 

ancoradas e objetivadas em 

elementos técnicos e afetivos do 

fazer docente 

Inclusão e deficiência: em 

busca das representações 

sociais na mídia impressa 

em Natal/RN  

Conhecer as representações 

sociais compartilhadas na 

mídia impressa sobre o 

assunto 

 

Pesquisa na mídia 

impressa no período de 

1992 a 2002 nos jornais 

Diário de Natal/ O Poti e 

Tribuna do Norte; TALP 

A mídia impressa de Natal/RN 

apresenta a questão de forma 

descontínua e que depende de 

eventos específicos para dar 

visibilidade à luta das pessoas 

com deficiência em relação aos 

seus direitos 

Praxiologia, representação 

social de menopausa e 

práticas educativas de 

enfermeiras na estratégia 

saúde da família  

 

Conhecer a representação 

social de menopausa, 

construída pelas enfermeiras 

vinculadas à Estratégia 

Saúde da Família, na cidade 

de João Pessoa (PB), 

identificar sua estrutura e 

verificar como ela intervém 

na assistência e nas práticas 

educativas voltadas à 

usuária no climatério 

TALP, um questionário e 

uma entrevista 

semiestruturada 

 

As enfermeiras pesquisadas 

compartilham uma 

representação social de 

menopausa resultante da fusão 

de saberes tecnocientíficos 

 

Representações sociais, 

relações de gênero e 

programas de assistência e 

educação à saúde da mulher 

no climatério em Natal/RN  

Conhecer as representações 

sociais que profissionais da 

saúde atuando nos 

programas do climatério e 

as usuárias desses mesmos 

serviços constroem a 

respeito desse objeto 

 

Entrevistas, questionário, 

grupo focal de discussão e 

da observação direta 

 

O climatério, dessa forma, é 

visto como uma fase difícil, um 

evento doloroso que amedronta 

 

Representações sociais de 

formação continuada: com a 

palavra as professoras do 

ensino fundamental da rede 

pública de Natal – RN  

Analisar as representações 

sociais de formação 

continuada 

 

TALP 

 

A opção por trabalhar com o 

campo simbólico permitiu 

identificar o compromisso 

político-social dos grupos com 

os impactos da formação na 
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aprendizagem de seus alunos 

Praxiologia e representação 

social sobre formação de 

professores nas licenciaturas 

da UFPI 

Analisamos o conteúdo e a 

organização da 

representação social sobre o 

objeto formação de 

professores 

 

Técnicas associativas e 

questionário 

 

Os sujeitos são detentores de 

distintos habitus docentes que 

engendram práticas diferentes, 

lutas, tensões e conflitos em 

torno do sentido de formação de 

professores 

Dimensões didática, afetiva 

e formativa de docência que 

tecem as representações 

sociais entre licenciandos da 

UFPI 

Analisar a representação 

social de docência para os 

estudantes dos primeiros 

anos dos cursos de 

licenciatura em Pedagogia, 

Letras e Biologia 

PCM 

 

Apontam para uma 

representação social bem 

tradicional do que seja o papel 

docente, o papel discente e da 

própria relação de ensinar e 

aprender por meio do ato de dar 

aula 

Representações Sociais do 

“ser idoso” e suas 

implicações na assistência e 

nas práticas educativas 

voltadas à população idosa 

residente em Natal/RN 

Investigar as representações 

sociais do ser idos o e sua 

influência sobre as práticas 

educativas para a velhice 

 

Núcleo central e 

entrevistas 

semiestruturadas 

 

Constatamos que acontece a 

reprodução do discurso 

circulante e estereotipado da 

velhice como “melhor idade” e, 

ao mesmo tempo, como 

sinônimo de doenças 

O concreto e o simbólico no 

cotidiano da educação em 

saúde: práticas, 

representações e processo 

identitário dos agentes 

comunitários de saúde de 

João Pessoa – PB 

Apreender quais as 

referências identitárias de 

agentes comunitários de 

saúde (ACSs) do Programa 

de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) e do 

Programa Saúde da Família 

(PSF) do município de João 

Pessoa PB e qual 

representação social é por 

eles construída acerca da 

educação em saúde 

Observação Direta e 

Participante; entrevistas 

em profundidade 

 

Foi constatado um habitus de 

agente comunitário de saúde, 

calcado na afetividade, o qual 

ancora o ser-fazer deste 

trabalhador, ante as 

inconsistências cotidianas de 

alimentação, vestuário, emprego 

e medicação presentes na 

comunidade 

Dimensões e universo das 

representações sociais de 

educação ambiental por 

discentes em Garanhuns-PE 

Investigar as dimensões e o 

universo das representações 

sociais de educação 

ambiental, e 

conseqüentemente 

identificar sentidos e 

significados de Educação 

Ambiental 

TALP 

 

Campo semântico, [...]: a) 

Natureza/Ambiente/Meio-

ambiente; b) Valores; c) 

Atitudes; d) Ações e) 

Implicações; f) Mediação 

 

Elaboração: Autora do trabalho, 2015. 

Fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRN, 2015. 
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Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Eu,______________________________________________, tendo sido convidado(a) a participar da 

pesquisa“As representações sociais de licenciandos sobre a educação à distância: o caso da UFRN” que tem 

como pesquisadora responsável a Srª. Valmaria Lemos da Costa Santos, Mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGEd), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, afirmo que as seguintes 

informações que mefizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas os seguintes aspectos: 

 Esta pesquisa pretende analisar as representações sociais de licenciandos sobre a Educação à Distância, da 

UFRN. 

 O motivo que nos leva a fazer este estudo é o de propiciar uma discussão sobre a Educação à Distância, 

compreendida a partir das representações sociais dos sujeitos em formação.Que os resultados que se deseja 

alcançar é promover o conhecimento sobre a Educação à Distância da UFRN; produzir novos saberes ou 

teorias que poderão favorecer as instituições de ensino à distância na criação de novas estratégias 

administrativas e pedagógicas; subsidiar novas pesquisas; surtir reflexões sobre a formação inicial promovida 

à distância, em específico acerca dos cursos de licenciatura. 

 Que esse estudo terá início em fevereiro 2014 e fim em dezembro de 2015. 

 Que o estudo será feito por meio de pesquisa bibliográfica e documental, Técnica de Associação Livre de 

Palavras e questionários semiabertos. 

 Que eu participarei das seguintes etapas: Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) e questionário 

semiaberto. 

 Que não há outros meios conhecidos para se obter os mesmos resultados. 

 Que os incômodos que poderei sentir com a minha participação são os seguintes: constrangimentos com a 

participação na TALP. 

 Que não há possíveis riscos à minha saúde física e mental. 

 Que os benefícios que deverei esperar com a minha participação, mesmo que não diretamente são: uma 

construção de referencial, que possibilite uma abertura para a discussão sobre a educação à distância. 

 Que a minha participação será acompanhada do seguinte modo: com a presença da pesquisadora, que aplicará 

a Técnica de Associação Livre de Palavras e o questionário semiaberto. 

 Que, sempre que desejar, serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas do estudo. 

 Que, a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando do estudo e, também, que eu poderei 

retirar este meu consentimento, sem que isso me traga qualquer penalidade ou prejuízo. 

 Que as informações conseguidas através da minha participação não permitirão a identificação da minha 

pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo; e que a divulgação das mencionadas informações só será feita 

entre os profissionais estudiosos do assunto. 

 Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

 Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a pesquisadora responsável. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de 

todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “As representações sociais de licenciandos sobre a 

educação à distância: o caso da UFRN”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 
 

Natal, ____de__________ de2014. 

______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração da pesquisadora responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo “As representações sociais de licenciandos sobre a 

educação à distância: o caso da UFRN”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 
 

Natal, ____de__________de 2014. 

_______________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 
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Apêndice D – Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) aplicada com licenciandos 

do Polo de Apoio Presencial de Currais Novos (RN). 

 

TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE LICENCIANDOS SOBRE A EDUCAÇÃO À 

DISTÂNCIA: O CASO DA UFRN 
 

I. IDENTIFICAÇÃO DO/DA PARTICIPANTE 

Como gostaria de ser chamado? __________________________ 

Sexo: 

(   ) Masculino (   ) Feminino 

Idade: 

(   ) Entre 15 e 20 anos (   ) Entre 31 e 35 anos 

(   ) Entre 21 e 25 anos (   ) Entre 35 e 40 anos 

(   ) Entre 26 e 30 anos (   ) Mais de 40 anos 

Qual o seu curso de licenciatura à distância?  

Semestre de ingresso na UFRN:  

Período atual na UFRN:  

Cidade onde reside:  

Polo em que frequenta o curso:  

II. CLASSIFICAÇÃO LIVRE 

1. Escreva três palavras (somente palavras) que vêm imediatamente à sua cabeça e que na sua 

opinião completam a seguinte afirmação: 

Educação à Distância é... 
 

 

  

2. Agora, ordene nos espaços abaixo as palavras que você escreveu acima, classificando-as de 

acordo com a importância que você atribui a cada uma delas. 

 

1ª  

 

2ª  

 

3ª  
 

3. Justifique abaixo a escolha e hierarquização que você fez das palavras: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Por favor, informe seu telefone para contato e email caso seja necessária a realização de uma entrevista com 

você: Fixo: (__) _______-_______Celular (__) _______-_______ Email: ______________________________. 
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Apêndice E – Questionário semiaberto eletrônico aplicado com licenciandos do Polo de 

Apoio Presencial de Currais Novos (RN). 

 

QUESTIONÁRIO SEMIABERTO COM LICENCIANDOS DO POLO DE APOIO 

PRESENCIAL DE CURRAIS NOVOS (RN), DA UFRN 
AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE LICENCIANDOS SOBRE A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA: O CASO DA UFRN 

SEJAM BEM-VINDOS À NOSSA PESQUISA 

Esta pesquisa pretende analisar as representações sociais de licenciandos sobre a Educação à Distância, da UFRN. O motivo que nos leva a 
fazer este estudo é o de propiciar uma discussão sobre a Educação à Distância, compreendida a partir das representações sociais dos sujeitos 

em formação. Portanto, a mestranda Valmaria Lemos da Costa Santos do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd), da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), convida todos os licenciandos para participarem da pesquisa As representações 

sociais de licenciandos sobre a educação à distância: o caso da UFRN, desenvolvida sob a orientação da Professora Doutora Erika dos Reis 

Gusmão Andrade. Lembramos que o resultado será amplamente divulgado pela dissertação e periódicos científicos, porém a identidade dos 
participantes será preservada, com o sigilo das respostas garantido. Desde já agradecemos sua participação e nos colocamos à sua disposição 

para maiores esclarecimentos, através do e-mail: nallaezeri@gmail.com.  

Muito obrigada! 

Valmaria Lemos da Costa Santos 

*Obrigatório 

 
1. Qual o seu nome completo? * 

(Por favor, informe o nome completo caso seja necessária a realização de uma entrevista com você). 

 
2. Qual o seu e-mail? * 

(Por favor, informe seu e-mail caso seja necessária a realização de uma entrevista com você). 

 
3. Qual o seu telefone? * 

(Por favor, informe seu telefone para contato caso seja necessária a realização de uma entrevista com você). 

 
4. Qual o seu Curso à Distância? * 

 
5. Período que está cursando? * 

 
6. Sexo? * 

o  Feminino 

o  Masculino 

o  Outro:  

7. Qual é a sua idade? * 

o  Entre 15 e 20 anos 

o  Entre 21 e 25 anos 

o  Entre 26 e 30 anos 

o  Entre 31 e 35 anos 

o  Entre 36 e 40 anos 

o  Mais de 40 anos 

8. Em qual cidade você reside? * 

 
9. Reside em: * 

o  Zona Urbana 

o  Zona Rural 
10. Estado Civil: * 

o  Casado(a) 

o  Solteiro (a) 

mailto:nallaezeri@gmail.com
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o  Outro:  
11. Possui filhos? * 

o  Sim 

o  Não 

12. Você trabalha? * 

o  Sim 

o  Não 

13. Se sim, em que atividade? 

 
14. Você tem acesso ao computador ligado à Internet? * 

o  Sim 

o  Não 

 

15. Se sim, onde você tem acesso? 

 
16. Qual(is) o(s) instrumento(s) utilizado(s) para a sua aprendizagem em EaD? * 

(Marque quantos achar necessários) 

o  Computador 

o  Internet 

o  Material Impresso 

o  Livro 

o  Outro:  
17. Qual(is) a(s) forma(s) de comunicação mais utilizadas no seu dia a dia? * 

(Marque quantos achar necessários) 

o  Internet 

o  Celular 

o  Redes Sociais 

o  Conversa face a face 

o  Outro:  

18. Qual(is) a(s) ferramenta(s) de comunicação mais utilizada(s) por você no seu curso? * 

(Marque quantos achar necessários) 

o  Internet 

o  Celular 

o  Redes Sociais 

o  Moodle Acadêmico 

o  Whatsapp 

o  Outro:  

 

19. Escreva um pequeno texto sobre o que você pensa da Educação à Distância: * 

(Escreva o máximo que você puder, pois o espaço abaixo é ilimitado). 
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20. Qual(is) o(s) principal(is) motivo(s) de sua escolha pela Educação à Distância na UFRN? * 

(Escreva o máximo que você puder, pois o espaço abaixo é ilimitado). 

 
21. Por que você escolheu licenciatura em Educação à Distância? * 

(Escreva o máximo que você puder, pois o espaço abaixo é ilimitado). 

 
22. Descreva sua experiência de aprendizagem na Educação à Distância, enquanto aluno: * 

(Escreva o máximo que você puder, pois o espaço abaixo é ilimitado). 

 
23. O que você acha da qualidade dos cursos de graduação a distância da UFRN? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Péssimo 
          

Excelente 

 

24. Você costuma estudar: * 

(Marque quantos achar necessários) 

o  Sozinho 

o  Em grupo 

 

25. Descreva o porquê de sua resposta na questão anterior, 24: * 
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26. Como são realizadas as discussões de conteúdos para os componentes curriculares? * 

(Marque quantos achar necessários) 

o  Em fóruns de discussão 

o  Chats 

o  Encontro presencial com grupo de alunos 

o  Encontro com o tutor 

o  Outro:  
27. Em seu cotidiano, você utiliza de alguma rede social para se comunicar com outras pessoas? * 

(Lembramos que e-mail e whatsapp são aqui consideradas como redes sociais digitais). 

o  Sim 

o  Não 

28. Descreva o porquê de sua resposta na questão anterior, 27: * 

 
29. Caso faça uso de alguma rede social, quais são as formas e/ou ambiente de acesso? * 

(Lembramos que e-mail e whatsapp são aqui consideradas como redes sociais digitais). (Marque quantos achar necessários). 

o  Em casa 

o  No trabalho 

o  No Polo de Apoio 

o  Na Lan House 

o  Aparelhos móveis 
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Apêndice F – Roteiro da entrevista semiestrutura, organizado em blocos/temas. 

 

Identificar as estratégias de aprendizagem dos discentes 

1. Fale um pouco da sua experiência de aprendizagem na EaD.  

2. Quais as ferramentas de aprendizagem que você mais utiliza no curso? Por quê?  

3. Como você prefere estudar? Quais as dificuldades encontradas? 

4. Você participa de eventos de extensão ou projetos de pesquisa? Por quê? 

5. Existem atividades culturais, esportivas e sociais oferecidas pelo Polo de Apoio 

Presencial? Se sim, você participa? 

6. Em sua opinião quais as tecnologias disponíveis que auxiliam no processo de 

aprendizagem? 

7. O Ambiente Virtual de Aprendizagem – Mandacaru - contribui para a sua 

formação e/ou aprendizagem? 

8. Como é sua relação com os professores e com os tutores presenciais/à distância e 

como ela se dá? 

Identificar a avaliação que os licenciandos fazem da EaD 

9. Na sua opinião, a EaD tem dado resultado? 

10. Você está satisfeit(o)a com o seu curso? 

11. Você está satisfeit(o)a com a escolha pela EaD? 

12. Quais as vantagens em relação ao ensino presencial? 

13. Quais as desvantagens em relação ao ensino presencial?  

14. O que você acha da estrutura organizacional da EaD?  

Identificar a percepção de EaD 

15. No seu entender o que é Educação à Distância? 

16. Quais os motivos que o(a) levaram a optar por um curso de licenciatura em EaD? 

17. Como aluno(a), quais os desafios que você encontra na EaD? 

18. Que perspectivas você tem enquanto aluno(a) de EaD, depois da conclusão do 

curso? 

19. Para você, que elementos importantes caracterizam a EaD? 
 


