
 

 

 

UNIVERSIDADE FUMEC 

FACULDADE DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA EMILIA AJEJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACEITAÇÃO DOS PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA E SUAS INFLUÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELO HORIZONTE 

2008 



 

 

 

MARIA EMILIA AJEJE 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACEITAÇÃO DOS PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA E SUAS INFLUÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Mestrado em Administração da 

Universidade FUMEC – Faculdade de 

Ciências Empresariais, como requisito 

parcial à obtenção do Título de Mestre. 

Orientador: Prof. Dr. George Jamil 

Co-orientador: Prof. Dr. Paulo Henrique 

Vieira Magalhães 

 

 

 

 

 
Belo Horizonte – MG. 

UNIVERSIDADE FUMEC 

2008 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
Dissertação intitulada “Aceitação dos professores para a educação a distância e suas 

influências”, de autoria da mestranda Maria Emília Ajeje, aprovada pela banca 

examinadora constituída pelos seguintes professores: 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. George Leal Jamil - Orientador 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Henrique Vieira Magalhães – Co-orientador 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Rodrigo Baroni de Carvalho 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Góes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 17 de junho de 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ana Cecília, minha filhinha muito querida,  

minha doce companheira, 

 meu maior amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

A todos que me apoiaram durante a realização do meu trabalho expresso minha 

gratidão, em especial... 

 

Ao Professor Dr. George Leal Jamil, pelo compromisso e competência. Sua atenção, 

disponibilidade e cuidado foram imprescindíveis para minha formação como 

pesquisadora. 

 

Ao Professor Dr. Paulo Henrique Vieira Magalhães, pela oportunidade, pela parceria e 

amizade. Com sua competência contribuiu com valiosas observações no 

desenvolvimento do trabalho. 

 

À Professora Maria Carmen Gomes Lopes, pelo exemplo de liderança, pela confiança e 

amizade. Suas palavras e atitudes incentivaram-me a uma busca contínua de melhora,  

como profissional e como pessoa. 

 

Aos Professores Dr. Baroni e Dr. Paulo Góes, pelo interesse em colaborar. O olhar de 

profissionais competentes valoriza o trabalho realizado. 

 

Aos amigos, Eduardo, Renata, Gustavo e Anderson, pela convivência, colaboração, 

dedicação e torcida. 

 

A cada um dos professores participantes da pesquisa, que gentilmente disponibilizaram-

se a ajudar-me. Suas palavras, seus gestos, sua preocupação e seu amor pela profissão 

tornaram meu trabalho mais prazeroso. 

 

À Professora Maria Auxiliadora Pimentel, por todas as oportunidades que me 

proporcionou, pelo carinho, pela disponibilidade, pela dedicação e, acima de tudo, por 

acreditar na minha capacidade e colaborar com a minha formação profissional. 

 

Às minhas amigas e comadres Aninha, Loli e Themis, por dividirem comigo os 

momentos difíceis e os momentos maravilhosos. 

 

À Tia Thelma e Tio Zé, pela presença e pelo coração. 

 

Às minhas irmãs, minhas melhores amigas e companheiras de todas as horas. 

 

Aos meus pais, pelo amor incondicional, pela presença acolhedora, por estarem sempre 

por perto. Vocês são o melhor modelo de força, união, caráter e família que eu poderia 

ter. 
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Onde você vê um obstáculo, 

alguém vê o término da viagem 

e o outro vê uma chance de crescer. 

Onde você vê um motivo pra se irritar, 

Alguém vê a tragédia total 

E o outro vê uma prova para sua paciência. 

Onde você vê a morte, 

Alguém vê o fim 

E o outro vê o começo de uma nova etapa... 

Onde você vê a fortuna, 

Alguém vê a riqueza material 

E o outro pode encontrar por trás de tudo, a dor e a miséria total. 

Onde você vê a teimosia, 

Alguém vê a ignorância, 

Um outro compreende as limitações do companheiro, 

percebendo que cada qual caminha em seu próprio passo. 

E que é inútil querer apressar o passo do outro, 

a não ser que ele deseje isso. 

Cada qual vê o que quer, pode ou consegue enxergar. 

"Porque eu sou do tamanho do que vejo. 

E não do tamanho da minha altura." 

Fernando Pessoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho investigou e analisou as causas geradoras de rejeição e 

aprovação por parte do corpo docente de uma Instituição privada de Ensino Superior  

em relação à adoção da Educação a Distância para disciplinas e cursos de graduação na 

mesma instituição. Para tal, fez-se necessário compreender o entendimento do professor 

a respeito das mudanças culturais que vêm ocorrendo na sociedade, apresentando um 

novo perfil de aluno e, em seguida, identificar o vínculo entre a metodologia de trabalho 

do professor e sua proposta de educação, conservadora ou inovadora. Buscando a 

contextualização histórica da Educação a Distância e registros das informações 

atualmente consolidadas para essa organização, o estudo constitui-se de uma pesquisa 

descritiva qualitativa, ao longo da qual foram utilizados depoimentos e observação 

direta como instrumentos de coletas de dados. Os resultados constatam o 

posicionamento positivo do grupo de professores para a inovação do contexto escolar e 

indicam a falta de informação como elemento de angústia e desconforto no processo.  

 

Palavras-chave: Educação a Distância; Tecnologias Educacionais; 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
On behalf of the faculty of a private University in Belo Horizonte, this study 

investigates and analyzes the causes that lead to the rejection and approval of Distance 

Education graduation subjects and courses at the same institution. Consequently, it was 

necessary to gain an understanding of the teacher's comprehension in relation to the 

cultural changes occurring in society, presenting a new student profile to identify a link 

between the work methodologies of the teacher toward a conservative proposal for 

education. Initially examining the historical context of Distance Education and the 

current information records of the organization, this study is constituted by descriptive 

qualitative research, utilizing both statements and direct observation as instruments for 

data collection. The results of the study establish the positive positioning of the group of 

teachers toward innovation in the context of the school and indicate lack of information 

as an element of anguish and discomfort in the process.  

 

Keywords: Distance Education; Educational Technology; 
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1CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O professor desempenha, historicamente, um papel culturalmente relevante na 

educação. Desde o início, na Grécia, quando o ensino/aprendizagem se caracterizava 

por uma abordagem de caráter transdisciplinar,
1
 o professor tinha sob sua 

responsabilidade um aluno que o acompanhava em sua rotina diária. O aprendizado se 

dava com na relação entre professor/aluno e mundo. O professor passava a usar os fatos 

corriqueiros para ensinar, contemplando diferentes áreas. Era visto como mestre do 

conhecimento e do saber, sendo essa uma posição inquestionável pela sociedade. Um 

exemplo seriam os filósofos gregos que elegiam secretários mais jovens, a quem 

passavam todos os conhecimentos e dividiam novas descobertas, com o objetivo de que 

estes dessem continuidade aos trabalhos em benefício do avanço da ciência. 

O Ratio Studiorum, documento escrito pelos jesuítas com o objetivo de 

homogeneizar o processo de catequização e educação, foi um marco importante nessa 

jornada histórica. Em fins de 1500, as funções do professor foram registradas 

oficialmente nesse documento e nele foram estabelecidas quatrocentas e sessenta e seis 

regras que abrangiam desde a organização escolar até questões metodológicas, 

disciplinares e de formação do corpo docente, muitas delas ainda mantidas no sistema 

educacional atual. (SOUZA, 2003) 

Conforme Cunha (2000), Comênio já caracterizava a implantação da escola, há 

300 anos, justificando na sociedade sua estrutura e sua razão. Segundo o autor, apesar 

dos avanços da sociedade, a escola foi bem lenta nas suas modificações, mantendo, 

ainda hoje, seus princípios, para continuar coerente com o enfoque dado por Comênio.  

                                                 
1
 A transdisciplinaridade é o grau máximo de relações entre as disciplinas, daí que supõe uma 

integração global dentro de um sistema totalizador. Este sistema favorece uma unidade interpretativa, 

com o objetivo de constituir uma ciência que explique a realidade sem parcelamento.  Atualmente, 

constitui mais um desejo do que uma realidade. (ZABALA, 1998) 

A transdisciplinaridade representa uma concepção da pesquisa baseada num marco de compreensão 

novo e compartilhado por várias disciplinas, que vem acompanhado por uma interpretação recíproca 

das epistemologias disciplinares. A cooperação, neste caso, dirige-separa a resolução de problemas e se 

cria a transdisciplinaridade pela construção de um novo modelo de aproximação da realidade do 

fenômeno que é o objeto de estudo. (HERNANDEZ, 1998) 
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Assim como os pais tendem a repetir os padrões de educação recebidos, também 

o professor leva para suas atividades de ensino o modelo de aprendizagem adquirido nas 

instituições educacionais onde estudou. Esta afirmação nos leva a refletir que a prática 

pedagógica que ocorre no interior da sala de aula, não é neutra. Em outras palavras, a 

teoria e a prática de uma forma de ensino articulam as finalidades de educação do 

homem a um modelo de sociedade, por meio da atividade de quem ensina, de quem 

aprende, de como se ensina e dos meios utilizados, e estes vão contribuir para a 

manutenção ou superação de uma prática social mais ampla (PERRENOUD, 1993). 

Essa tradição vem sofrendo modificações a partir do momento em que a escola 

se propôs a discutir os processos educacionais junto ao corpo docente, exigindo uma 

formação continuada, com o objetivo de atender a um novo perfil social imposto pela 

contemporaneidade e pela globalização. 

A readequação dos papéis dos atores que compõem a organização escolar iniciou 

sua transformação no ensino básico e vem ampliando a necessidade de discussões 

pedagógicas sobre o tema no ensino superior. Dessa maneira, cada vez mais é exigido 

dos profissionais que trabalham nas universidades um conhecimento pedagógico, 

indispensável ao bom desempenho de suas funções docentes. A conscientização de que 

é necessário entender questões específicas do processo de aprendizagem retira o 

professor do lugar de supremo saber voltando o foco para a necessidade do aluno. 

Surgem então as questões que norteiam a construção do conhecimento: Quem aprende? 

Com quem o aluno aprende? Para que o aluno aprende? O que o aluno aprende? Como 

o aluno aprende? 

Pode-se afirmar que a entrada da tecnologia informacional na sala de aula foi um 

grande desafio para os professores. A chegada de computadores na escola indicava ao 

corpo docente a necessidade de se adaptar a ferramentas até então novas nesse 

ambiente. O uso de computadores continua a ser um desafio para muitos educadores. 

Santos e Rezende (2002) criticam a forma como os professores acabam sendo obrigados 

a se capacitarem para se adequar à modernização da escola. Ressaltam que o processo 

de formação do docente não pode ser baseado apenas na parte funcional da ferramenta, 

mas é necessária uma discussão e experimentações de suas possibilidades.  

O despreparo no uso de ferramentas tecnológicas cotidianas, como o Microsoft 

Office, exemplifica a chegada da informática na escola. Despreparados para o uso dos 

computadores na sala de aula, alguns professores resumem sua utilização a editores de 

texto. Surgem então as primeiras questões que proporão a adequação da escola ao novo 
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mundo, já referido anteriormente: como levar o aluno a desenvolver um trabalho 

fazendo uso de softwares atualizados se o professor não dispõe desse conhecimento? 

Como fazer uso da Internet na sala de aula de forma construtiva? 

A figura do professor, específico para o uso de tecnologias, introduzida no início 

do processo de informatização das instituições de ensino, caracterizou-se pelo 

atendimento aos alunos em aulas especializadas, ou seja, aulas desvinculadas do 

processo educacional que ocorria dentro das salas de aula, retardando dessa forma o 

compromisso do professor em se adequar a novas tecnologias. 

 

O progresso científico e tecnológico que não responde fundamentalmente 

aos interesses humanos, às necessidades de nossa existência, perdem, para 

mim, sua significação. A todo avanço tecnológico haveria de corresponder 

ao empenho real de resposta imediata a qualquer desafio que pusesse em 

risco a alegria de viver dos homens e das mulheres. (FREIRE, 2003, p.130) 

 

 

A Educação a Distância, vinculada à tecnologia em sala de aula, depara-se com 

o desafio de ser introduzida na cultura educacional sem, entretanto, causar resistência ao 

corpo docente, mas aproveitando-se de suas demandas para inaugurar novos modelos 

que possam tornar a escola mais próxima da necessidade social atual. Apesar de sua 

origem estar diretamente relacionada à localização das pessoas, hoje essa modalidade 

emerge também da necessidade de tornar as metodologias educacionais coerentes com 

as transformações da sociedade: 

 

A instituição escolar, entendida como local de transmissão do saber e 

construção do conhecimento, perde o sentido, porque é evidente que outros 

locais e tecnologias mais avançadas podem melhor e mais rapidamente 

trabalhar a informação (SILVA; AZEVEDO, 2001). 

 

É considerável que a entrada da tecnologia na Educação a Distância venha trazer 

ao corpo docente o conhecimento de suas possibilidades, uma vez que surge como um 

facilitador e um dinamizador de processo, muitas vezes lento e deficiente, da 

comunicação entre alunos e professores. Conseqüentemente, criará condições de 

crescimento para as instituições em um mercado, já diagnosticado como em franco 

desenvolvimento, 

De acordo com dados levantados pela United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO), em 2000, o mundo está vivenciando uma 

explosão do ensino superior. Em 1950, foram contabilizadas 6,5 milhões de matrículas 
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no ensino superior. Em 1997, esse número era de 88,2 milhões. As previsões, para o 

início do terceiro milênio, correspondem a uma cifra bem superior a 100 milhões de 

estudantes no ensino superior. De acordo com a tabela oferecida por esse órgão, 

somente na América Latina esse número apresentou mais de 100% de crescimento nos 

últimos vinte anos medidos. 

 

QUADRO 1 - Matrículas do Ensino Superior (milhões) por continente, 1959-1997 

 1950 1960 1970 1980 1990 1997 

Total Mundial 6,5 12,1 28,1 51,0 68,6 88,2 

África 0,1 0,2 0,5 1,5 2,9 4,8 

Ásia / Oceania 1,2 3,2 7,4 14,6 23,9 36,1 

Europa 2,5 4,5 9,0 16,4 18,9 21,8 

América Latina / Caribe 0,3 0,6 1,6 4,9 7,3 9,4 

América do Norte 2,4 3,7 9,5 13,5 15,6 16,0 

Fonte: Unesco, 2000, p. 67. 

Os números são indicadores importantes. Entretanto, devemos considerar que, 

ocultos nesses valores, encontram-se as variações acarretadas pelo processo de 

democratização, que oferece um novo perfil de aluno, advindo de diferentes classes 

sociais, diferentes culturas, e, principalmente, de uma sociedade contemporânea 

marcada pela entrada da tecnologia em suas vidas. 

O papel e o potencial da Educação a Distância têm-se evidenciado fortemente 

nos últimos tempos. Trata-se de assunto que trouxe polêmica para a sociedade brasileira 

quando sua maior proposta de democratização da educação esbarrou nas dificuldades de 

fazer das tecnologias modernas uma aliada à sua aplicação. A tecnologia na escola deixa 

inclusive de ser um desafio para a população se compararmos a outro ainda maior: 

freqüentar a escola. 

A educação para a vida na sociedade tecnológica deve incluir o aprendizado dos 

princípios que regem o funcionamento das técnicas e o das máquinas, com os quais 

todos haverão de lidar. E é o contato de uma nova geração com novas ferramentas de 

mídia que oferece grandes promessas de um modelo inédito de aprendizado, a que as 

instituições educacionais devem se adequar em busca de espaço e eficiência.  

A economia hoje está relacionada à produção do conhecimento. No passado, o 

capital da empresa, juntamente com fórmulas e patentes, consistia em bens tangíveis. 

Hoje, o mercado descobriu o valor de conhecimentos explícitos e implícitos, que pode 
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ser agregado por meio de um funcionário, com origem em seu próprio processo de 

evolução ou em sua relação com a sociedade. Portanto, o patrimônio de informação 

encontra-se nas mãos de um empregado, que adquire a possibilidade de transferir esse 

capital para outra empresa sempre que lhe convier. (TIFFIN; RAJASINGHAN, 2007) 

Os autores ainda trazem elementos da evolução da participação da escola no 

processo de aquisição do conhecimento. Segundo eles, nas primeiras escolas da Grécia e 

Índia, o conhecimento era buscado na orientação do professor. Nas universidades 

teológicas, esse saber era divino e buscava-se compreendê-lo com a ajuda do professor e 

livros. Na escola moderna, ele se tornou algo que é possível descobrir e repetir 

individualmente, algo que pode ser capturado. A maneira como a sociedade lida com 

esse conhecimento encontra-se diretamente relacionada ao tratamento que a escola dá a 

ele. 

A Educação a Distância traz sua parcela de colaboração ao tornar-se um veio 

cuja produção alimenta o desenvolvimento de produtores de conhecimento. Esta é a 

proposta inovadora que a escola traz, procurando unir o perfil social contemporâneo às 

exigências para o sucesso no mercado. Adaptando-se às tendências atuais e 

irreversíveis, as instituições educacionais encontram, na modalidade, uma forma 

diferente de participar das atividades econômicas que sustentam sua sobrevivência. 

Valendo-se do desenvolvimento de novas tecnologias, a Educação a Distância mergulha 

em um mundo sem fronteiras claramente definidas, ou seja, abrange um público que 

independe de limite espacial. A modernização e a aliança oferecidas pelo mercado às 

instituições educacionais, objetivando a formação dos profissionais, impulsionam esse 

modelo de educação para atuar em específicas áreas: ensino superior e pós-graduação 

(GIUSTA, 2002). 

O avanço da Educação a Distância tem levado universidades a iniciarem estudos 

para a criação de novos cursos de graduação. O resultado entre o cruzamento da 

necessidade e do perfil do público que se pretende atingir com as estruturas básicas de 

aplicação desse modelo educacional são os determinantes do melhor rumo a ser tomado. 

São consideradas, então, as variáveis metodológicas e organizacionais permitidas nessa 

modalidade e o produto a ser oferecido (MORAN, 2003). 

Esse é, certamente, mais um desafio para o professor: nova sala de aula, novas 

metodologias, nova organização temporal, novos instrumentos e um ambiente de 

trabalho onde seus movimentos estão mais expostos.  
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Algumas questões surgem a respeito dessa mudança, na busca de um melhor 

entendimento de suas vantagens: aumentam ou diminuem as possibilidades de trabalho? 

É possível desenvolver esse trabalho sem aumentar o esforço físico, o tempo e a 

dedicação em relação ao presencial, visto que propõe um atendimento individualizado? 

E aqueles professores que ainda não se adaptaram à chegada do computador, terão 

oportunidade? Como aprender as metodologias e uso do ambiente virtual de 

aprendizagem proposto pela instituição? Como medir o tempo de trabalho do professor 

para uma remuneração adequada? Certamente, logo obteremos as respostas para essas 

questões, pois o próprio desenrolar da história exigirá essas definições para garantir os 

melhores rumos dessa evolução.   

Quanto mais próximos os professores se encontram da nova realidade, maior é o 

impasse. Percebem que é uma mudança sem volta e a sua adaptação é a condição para 

que continuem a atuar no mercado de trabalho com o mesmo espaço conquistado até 

então. Entender o sentimento do professor nesse momento se faz importante para 

garantir o sucesso da implementação da Educação a Distância nas instituições, pois a 

história e conhecimento do docente é que trará a garantia de uma aprendizagem 

eficiente. A busca por um processo adequado de adaptação fornece a razão principal da 

pesquisa: que fatores contribuem para a aceitação ou rejeição dos professores para a 

implantação da Educação a Distância em cursos superiores? Reconhecendo a 

importância da adaptação do professor às mudanças propostas pela escola, a 

compreensão dos benefícios que podem ser alcançados por meio de um processo de 

mudança cuidadoso, leva-nos a levantar hipóteses para a composição de um modelo 

adequado. 

 Com vista a essa questão, este trabalho buscou investigar e analisar as causas 

geradoras de rejeição ou de aprovação, por parte do corpo docente da Instituição 

pesquisada, da adoção da modalidade a distância. É necessário compreender o 

significado que as mudanças metodológicas acarretam para a carreira do professor. Tal 

entendimento viabiliza possibilidades de otimização do processo de adaptação. Por 

meio da metodologia de pesquisa proposta, consideraram-se como elementos de análise: 

a investigação dos diferentes níveis de conhecimento sobre o tema Educação a Distância 

e o grau de intimidade com ferramentas tecnológicas.  

 Na corrida para estabelecer a melhor proposta e, conseqüentemente, garantir o 

espaço no mercado, vêem-se os mais variados tipos de serviços sendo oferecidos. 

Porém, um ponto já pode ser considerado determinante: a importância do papel do 
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professor na garantia de um aprendizado de qualidade nessa modalidade. Essa 

personagem, que há muito registra sua história na educação, independente da linha 

metodológica adotada pela instituição, sempre participou ativamente do processo como 

agente transmissor de conhecimento, ou seja, como mediador. Para esse professor, as 

mudanças registraram-se lentamente, visto que essa seria uma transformação individual 

que receberia, ou não, a aprovação da comunidade à qual se dedicava. Reconhecendo 

esse valor e entendendo as mudanças propostas no papel do professor para atuar nesse 

novo ambiente de ensino, faz-se necessário compreender também seus receios e 

resistências, de forma a possibilitar uma adaptação que fortaleça o novo perfil proposto. 

A aceitação dessa mudança no contexto educacional viabilizará o sucesso do 

empreendimento. Os docentes do ensino superior têm sido os primeiros a se depararem 

com essa mudança. Vários são os posicionamentos percebidos: uns entendem a 

Educação a Distância como uma forma de ampliar as oportunidades para o professor, 

outros já a visualizam como uma ameaça.  

O entendimento da percepção e sentimento do professor, na aceitação ou 

rejeição das transformações ocasionadas pela Educação a Distância na sua estrutura de 

trabalho, pode apontar formatos que garantam a adaptação tranqüila do professor à 

modalidade. 

Inicialmente, o trabalho apresenta a história da Educação a Distância buscando 

evidenciar o processo de mudança claramente marcado pelos instrumentos e abordagens 

metodológicas que caracterizam os vários modelos de ensino-aprendizagem. Serão 

descritos os formatos que vêm sendo propostos e os números que indicam a adesão 

crescente à modalidade. 

Será abordado, em seguida, o esclarecimento dos vários papéis encontrados em 

diferentes estruturas organizacionais compostas para a área e suas abordagens. 

Buscamos esclarecer as relações entre as personagens para que melhor se compreendam 

as possíveis alterações ocorridas entre a Educação a Distância e o modelo presencial.  

Em uma próxima etapa, encontra-se a abordagem metodológica que especifica o 

contexto da pesquisa, dos sujeitos e dos procedimentos de coleta e análise de dados. Ali 

são discutidos os agrupamentos e instrumentos de apoio construídos a partir dos 

referenciais. 

No quarto capítulo, os resultados são descritos e realiza-se então a análise e 

discussão dos mesmos. O estudo foi concluído no quinto capítulo com a indicação, pela 

autora, dos pontos significativos encontrados durante o desenvolvimento da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E 

SUAS PARTICULARIDADES 

 

 A opção por iniciar o trabalho com uma síntese histórica da Educação a 

Distância justifica-se pela necessidade de maior compreensão do seu contexto e 

organização, de forma a tornar evidente o papel do professor como elemento 

fundamental para o sucesso do empreendimento. Partindo desse princípio, faz-se 

necessário o esclarecimento dos diferentes formatos disponibilizados para a modalidade 

e os marcos de sua evolução. 

 

2.1 ORIGEM DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Entende-se que a Educação a Distância (EaD) firmou seus primeiros registros no 

século XIX, pela necessidade de garantir uma formação acadêmica em virtude de 

problemas relacionados à localização e acesso das pessoas às escolas. A criação de 

serviços postais baratos e confiáveis, adicionados à grande expansão das redes 

ferroviárias, iniciaram os avanços tecnológicos que possibilitaram os primeiros ensaios 

da modalidade. (ALVES, 2001) 

Peters (2003) lança essa data histórica ainda mais atrás no tempo, quando retoma 

os movimentos religiosos realizados com o objetivo de ensinar as comunidades da Ásia 

Menor por meio das epístolas de São Paulo. Ainda que em época considerada “pré-

industrial”, pode-se constatar que a Igreja valeu-se de tecnologia para evitar grandes 

viagens, tratando o processo ensino/aprendizagem de facilitadores. As empreitadas eram 

realizadas por meio de correspondência e com a ida de missionários que, por 

pertencerem à Igreja, tinham seus espaços garantidos nos transportes do povo ou dos 

governos. 

Essa modalidade de ensino estabeleceu, oficialmente, os primeiros marcos 

vinculados a instituições educacionais nos Estados Unidos e Europa com temas 

relativos a ofícios de baixo valor acadêmico.  
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Nesse contexto, pode-se destacar o trabalho desenvolvido pela Calvert School
2
 a 

partir do ano de 1905. Envolvia a educação de crianças em casa, por meio de 

orientações enviadas pela escola. Assim, estabeleceu seus princípios acreditando que o 

reino inteiro do conhecimento é o campo verdadeiro do estudo e que a escola não é a 

preparação para vida, o conhecimento é vida. Essa instituição, hoje centenária, tornou-

se responsável pela formação de atletas, artistas e missionários, garantindo a essas 

pessoas uma formação nos parâmetros americanos, independente de onde estivessem 

vivendo. Calvert School, que apresenta hoje sua estrutura respaldada por uma 

tecnologia avançada, iniciou seus trabalhos pela preparação de mediadores que ficariam 

encarregados do acompanhamento dos alunos. Esse papel poderia ser cumprido por 

familiares e pessoas sem formação pedagógica, e o material prometia garantir a 

eficiência do aprendizado. Essa versão possibilita a compreensão e a discussão de várias 

definições que vêm tentando explicar o conceito de Educação a Distância.  

É perceptível a lógica dos conceitos abordados pelos diversos autores em 

coerência com o trabalho discorrido por eles. Ainda assim, as diferenças que marcam o 

ensino a distância e o ensino presencial trazem uma comunhão de idéias.  

De acordo com documento institucional publicado pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), a Educação a Distância tem os seus integrantes, alunos e 

professores, mas reforça o valor da tecnologia utilizada para comunicação e mediação 

dos trabalhos. 

 

Processo, de desenvolvimento pessoal e profissional, no qual professores e 

estudantes podem interagir, virtual e presencialmente, por meio da utilização 

didática das tecnologias da informação e da comunicação, bem como de 

sistemas apropriados de gestão e avaliação, em larga escala, mantendo a 

eficácia do ensino e da aprendizagem (GLOSSÁRIO INSTITUCIONAL, 

2007). 

 

 

Já Moran (1994) aborda o assunto com uma definição mais voltada para a 

interação entre as personagens. 

 
Educação a Distância é o processo de ensino-aprendizagem, mediado por 

tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e/ou 

temporalmente. É ensino/aprendizagem onde professores e alunos não estão 

normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, interligados 

por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a Internet. Mas 

                                                 
2
 http://www.calvertschool.org/home-school/  
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também podem ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-

ROM, o telefone, o fax e tecnologias semelhantes. (MORAN, 1994, p.1) 

 

 

Garrison (1987) sintetiza a Educação a Distância como a comunicação entre 

professor e aluno mediada por tecnologia. 

Após vários estudos sobre o assunto, Lobo Neto (2001) apresenta sua conclusão: 

 

Uma modalidade de realizar o processo educacional quando, não ocorrendo 

– no todo ou em parte – o encontro presencial do educador e do educando, 

promove-se a comunicação educativa por intermédio de meios capazes de 

suprir a distância que os separa fisicamente. Assim, não é verdade que a 

Educação a Distância seja uma educação distante, em que o aluno esteja 

isolado. Ele se mantém em interação com tutores/professores, pelo trabalho 

de administração de fluxos de comunicação exercido por uma organização 

responsável pelo curso e suporte facilitador dessa interação. (LOBO NETO, 

2001, p.100) 

 

 

Independente das especificidades que diferenciam os diversos conceitos, todos 

conduzem a uma estrutura de autonomia de estudo. Há comunhão, entre todas as 

definições, de que a Educação a Distância não se caracteriza necessariamente por cursos 

on line. Apesar de esta apresentar seus maiores avanços com a chegada de novas 

tecnologias, há uma relação de aprendizado gerado na relação entre aluno, professor e 

material oferecido, em tempo e espaço escolar diferenciados. 

Tal idéia fica clara na evolução da concepção elaborada por Peters, apud Nunes 

(1992),  que, a princípio, conceitua Educação a Distância: 

 

 
[...] é um método racional de partilhar conhecimento, habilidades e atitudes 

por meio da aplicação da divisão de trabalho e de princípios organizacionais, 

tanto quanto pelo uso extensivo de meios de comunicação, especialmente 

para o propósito de reproduzir materiais técnicos de alta qualidade, os quais 

tornam possível instruir um grande número de estudantes ao mesmo tempo, 

enquanto esses materiais durarem. É uma forma industrializada de ensinar e 

aprender. (PETERS, 1992, p. 26) 

 

 

 Mais tarde, ele despreza a importância da abordagem conceitual, visto que as 

possibilidades de variações dentro de uma mesma idéia, por sua consistência, podem ser 

caracterizadas como modelos. Ele destaca como sendo modelos:  

A preparação para exame – forma totalmente autônoma de estudo, onde o material foca 

um conteúdo específico como etapa de preparação para uma prova ou exame; 
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A educação por correspondência – apresenta materiais impressos e um nível médio de 

comunicação demandada da necessidade do aluno. É bastante utilizada por ser 

economicamente viável e não necessitar de conhecimentos e acessos a tecnologias mais 

avançadas;  

A multimídia – oferece uma variedade maior de materiais didáticos, pois além do 

material impresso, utiliza as transmissões de rádio e televisão;  

Educação a Distância em grupo – aqui também há uso de transmissões, porém os 

alunos a recebem em um determinado local onde o grupo, após assistir, é incentivado a 

discutir o tema orientado por um mediador. Não há impressos;  

Aluno autônomo – por meio dessa proposta, são disponibilizados ao aluno diferentes 

possibilidades de exploração de conteúdos. O aluno faz o próprio planejamento de 

trabalho, optando pelo tipo de material a cada aula oferecida, além da construção do 

cronograma; 

Educação a Distância baseada na rede – nesse modelo os alunos passam a se articular 

em um ambiente informatizado de aprendizagem. Há possibilidades de trabalhos on-line 

e off line, acesso de material disponível no ambiente ou CD-ROMs e contatos com 

outros colegas e professor da turma em diferentes propostas de ferramentas de trabalho 

(chats, fóruns, trabalhos de grupo, correio e outros);  

O ensino em sala de aula estendido tecnologicamente – esse modelo utiliza 

transmissões de imagens de maneira que, ao dar a aula para um determinado grupo, 

outros grupos possam assistir a ela em tempo real e também interagir por meio da 

mesma ferramenta de transmissão. 

Peters (2003) reforça que não é possível estabelecer uma ordem de excelência 

entre os modelos, visto que cada proposta atende a necessidades e culturas diferentes. 

Cabe à instituição desenvolver o trabalho dentro dos padrões adequados a cada grupo. 

Pode-se acreditar que seja esse o grande desafio para mudar os rumos da história 

da credibilidade da modalidade no Brasil, pois os resultados de pesquisa em âmbito 

nacional, apresentados mais à frente, apesar de positivos, são ainda tímidos. 

A Educação a Distância, no Brasil, iniciou seus primeiros registros com cursos 

voltados para propostas de um aprendizado conceitualmente mais básico e atendendo 

alunos que possuíam dificuldades, de tempo e/ou localização, para ter acesso à sala de 

aula presencial. Caracterizada por envio de documentação impressa e limitada nas 

possibilidades de interação do aluno com colegas ou professor, a princípio oferecia 

cursos relacionados a habilidades domésticas e conteúdos iniciais do ensino 
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fundamental. Esse padrão deixou marcas culturais. Desde então é percebido um pré-

conceito em relação à Educação a Distância, no que se refere à sua qualidade e eficácia 

(ALVES, 2003). 

As mudanças ocorridas nas tecnologias que viabilizaram o processo para essa 

modalidade na Europa e nos Estados Unidos, no início dos anos 60, chegaram ao Brasil 

ainda no final dessa mesma década.  Deu-se, então, início a uma nova era de cursos 

facilitados por transmissão via rádio e televisão, ou gravados em fitas de vídeo cassete. 

Essas estratégias foram, posteriormente, usadas em projetos de capacitação,
3
 e 

oferecidas pelo governo em diferentes instâncias. Ainda assim foi lenta a inserção da 

modalidade no veio acadêmico formal (ALVES, 2001). 

Alguns programas podem ser destacados como significativos na história da 

Educação a Distância no Brasil: Programa de Tele-Extensão Rural, inserido por 

empresas privadas, focado na formação de adultos (1967); Programa Nacional de 

Teleducação - PRONTEL, iniciativa dos Estados do Maranhão e Ceará, focado no 

ensino do conteúdo programático de 5ª a 8ª séries (1969); Projeto Minerva, transmitido 

em rede nacional por emissoras de rádio AM, contemplava os conteúdos dos primeiros 

anos do ensino fundamental, do período anteriormente denominado ginásio (1970). 

Outros projetos fizeram história nesse período. Destacaram-se, neste contexto, o 

Projeto Tele-curso de 2º grau, de iniciativa da TV Cultura, com apostilas vendidas em 

bancas e programas transmitidos pela televisão, e o MOBRAL, Movimento Brasileiro 

de Alfabetização que, em 1979, por meio da TV Educativa (TVE), passou a transmitir 

aulas dramatizadas com apoio de material didático (AZEVEDO, 2003). 

De acordo com NUNES (1992), são vários os motivos que minaram a 

credibilidade e o sucesso dos projetos desenvolvidos nesse período: 

 Organização de projetos-piloto sem a adequada preparação de seu 

seguimento;  

 Falta de critérios de avaliação dos programas projetos;  

 Inexistência de uma memória sistematizada dos programas desenvolvidos e 

das avaliações realizadas (quando essas existiram);  

 Descontinuidade dos programas sem qualquer prestação de contas à 

sociedade e mesmo aos governos e às entidades financiadoras;  

 Inexistência de estruturas institucionalizadas para a gerência dos projetos e a 

prestação de contas de seus objetivos;  

                                                 
3
 Exemplos: 

 PROCAP - Programa de Capacitação de Professores de Minas Gerais, resultado de uma ação 

conjunta efetivada do Poder Público Estadual e Municipal, por meio das Secretarias de 

Educação e pelas IES de Minas Gerais. 

 Programa TV Escola, primeira experiência de formação de professores do Ensino Básico feito a 

distância no Brasil. 
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 Programas pouco vinculados às necessidades reais do país e organizados 

sem qualquer vinculação exata com programas de governo;  

 Permanência de uma visão administrativa e política que desconhece os 

potenciais e as exigências da educação a distância, fazendo com que essa 

área sempre seja administrada por pessoal sem a necessária qualificação 

técnica e profissional;  

 Organização de projetos-piloto somente com finalidade de testagem de 

metodologias. 

 

O trajeto desafiante da modalidade, na cultura brasileira, se mostrou promissor 

em outras nações que fizeram uso de suas possibilidades mais cedo, favorecidas pelo 

próprio formato da educação muitas vezes medido pelo nível de conhecimento do aluno 

e não pela jornada de aprovações acadêmicas. 

 Ainda que divergentes, alguns dos registros quanto à instituição precursora na 

modalidade de cursos a distância para o ensino superior, são unânimes quanto ao 

valioso papel da Open University, da Inglaterra, que integrou ferramentas, como 

material impresso, rádio e televisão, em um único empreendimento (ALVES, 1994). 

Esta se favoreceu da organização educacional inglesa, em que o aluno, necessariamente, 

não precisa cursar todos os anos escolares para ingressar em cursos de graduação. 

Mede-se o nível de conhecimento avaliando a preparação deste para a participação no 

curso escolhido. 

A evolução dos meios utilizados como ferramenta para a modalidade pode ser 

identificada em três gerações que explicitam uma linha tênue com a evolução 

tecnológica. 

QUADRO 2 - As gerações do ensino a distância 

Geração Início Características 

1ª 

 

até 1970 

 

Estudo por correspondência, no qual o principal meio de comunicação 

eram materiais impressos, geralmente um guia de estudo, com tarefas 

ou outros exercícios enviados pelo correio.  

2ª 

 

1970 

 

Surgem as primeiras Universidades Abertas, com design e 

implementação sistematizada de cursos a distância, utilizando, além do 

material impresso, transmissões por televisão aberta, rádio e fitas de 

áudio e vídeo, com interação por telefone, satélite e TV a cabo.  

3ª 1990 Esta geração é baseada em redes de conferência por computador e 

estações de trabalho multimídia. 

Fonte: BARCIA et al, 1997, apud LOBO, 2000. 
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A 3ª geração citada no quadro aponta para a entrada da Internet nos meios 

acadêmicos e familiares, oportunizando novas metodologias e diferente espaço no 

mercado. 

 O Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância (Abraed), 

registrou o crescimento considerável de 54% no número de alunos matriculados em 

cursos a distância nas instituições autorizadas pelo setor de ensino, entre os anos de 

2005 e 2006. Foi contabilizado um total de 778.458 alunos matriculados em cursos na 

modalidade, no ano de 2006. Segundo a mesma fonte, 225 Instituições de Ensino 

Superior encontram-se credenciadas ou com cursos credenciados em 2006. Percebe-se o 

grande investimento da modalidade em metodologias e materiais focados em adultos. 

Tal situação explica a evolução da discussão de um trabalho de Educação a Distância 

fundamentado na andragogia,
4
 ciência que estuda o desenvolvimento da aprendizagem 

do adulto na Educação a Distância.  

Em discussões nesse campo, Moore (2007) destaca alguns diferenciais entre a 

educação de crianças e adultos, estabelecidos na teoria de Malcolm Knowles, citado por 

Moore (2007): a dependência da criança em contrapartida à necessidade de controle do 

adulto; a aceitação da criança a respeito do que deve ser aprendido e o questionamento 

do adulto sobre o significado do mesmo; a tendência do adulto em utilizar sua própria 

vivência em outros processos; necessidade da criança em obter motivação externa para 

aprender, enquanto o adulto se apresenta voluntariamente. Essas variáveis trazem a 

discussão dos agentes colaboradores da modalidade para uma dimensão em que se 

busca compreender as demandas e características específicas desse novo aluno. 

Fundamentando-se nessas diferenças, a Educação a Distância tem sido desenvolvida 

com o enfoque na fase adulta, pois se acredita que, nesse período, pode-se contar com o 

benefício da consciência do querer e precisar. 

 

Os progressos da aprendizagem baseada na rede se baseiam não apenas em 

espetaculares avanços tecnológicos e no surpreendente entusiasmo de um 

grupo relativamente pequeno de defensores acadêmicos de experimentos 

pedagógicos baseados na rede, mas também na prevalência de novos ou 

renovados insights teóricos sobre a natureza da aprendizagem (PETERS, 

2003, p. 247). 

 

 

                                                 
4
 Esse tema merece uma abordagem aprofundada. No entanto, esta tarefa está além do escopo deste 

trabalho. 
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 Esse aspecto nos leva a entender o valor de se estabelecer diferentes modelos de 

forma que a aprendizagem do sujeito possa ser contemplada na própria necessidade. 

 Rodrigues (1998) cita cinco modelos de transmissão/recepção, descritos por 

Saraiva (1995), e encontrados nos diversos formatos estruturados para um curso na 

modalidade Educação a Distância: 

  

Livre – Proposta sem perfil de receptor definido em espaço de tempo ilimitado. 

Exemplo: programas informativo-culturais.  

Isolada – Destinada a um processo autônomo de estudo, independente de tempo, 

monitoramento, com sua organização pautada no número de inscrições para a garantia 

do volume de materiais produzidos e controle avaliativo. Exemplo: o programa Tele-

curso 2000, da Fundação Roberto Marinho.  

Controlada – Para esse modelo, presume-se um monitoramento de tempo com 

disponibilização de orientadores que atendem em momentos presenciais e por meio de 

ferramentas de apoio (fax, correio, telefone, e-mail), individualmente ou em grupo, para 

solucionar dúvidas. A avaliação é processual. Utilização realizada pela maior parte das 

Universidades Abertas.  

Integrada – Este formato propõe a adoção de programas de apoio por meio de 

ferramentas eletrônicas (rádio, televisão, computador) como reforço e enriquecimento 

ao processo de sala de aula. Exemplo: os programas do TV Escola e o uso da Internet 

nas escolas.  

Organizada – Esta proposta tem como característica principal o orientador de 

aprendizagem permanente no ambiente educativo como facilitador para o uso do 

material disponibilizado e controle avaliativo. Exemplo: programa “Salto para o 

Futuro”.  

Rodrigues (1998) acrescenta ainda que o autor não cita o envolvimento de ferramentas 

mais recentes e complementa, então, a classificação: 

Informatizada – Proposta com a oferta de materiais preparados especialmente para os 

cursos (impressos, vídeos, CD-ROMs, links) com a dinâmica desenvolvida por meio de 

interação síncrona ou assíncrona por meio de discussões em chats com o professor e os 
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outros alunos. Este modelo pode ainda oferecer momentos presenciais para oficinas e 

avaliações. Este formato foi adotado pela Instituição pesquisada a partir de 2006. 

 Interativa – Esse modelo apresenta aulas em forma de vídeo-conferência, em que o 

professor e alunos podem se comunicar por meio de áudio e vídeo em tempo real. 

Permite-se o uso de materiais de apoio como apresentação de vídeos, documentos e 

imagens de computador. Raros encontros presenciais. Trabalhos, avaliações e 

orientação ocorrem durante as aulas, que exploram o potencial dos periféricos. Citam-

se, como exemplo, os cursos ministrados pelo Praetorium, instituição que investe em 

cursos preparatórios para concursos e cursos de pós-graduação lato sensu.  

 

Do material impresso e da correspondência, do rádio e da televisão, até as 

mais recentes tecnologias da comunicação, a variedade dos meios passíveis 

de adoção isolada ou combinadamente, em sistemas de multimeios, impõe 

critérios de seleção. Certamente a escolha deve basear-se na solução da 

questão de promoção da efetiva
 

interação pedagógica que, obviamente, passa 

por critérios de viabilidade, conveniência e custo-benefício (SARAIVA, 

1995, p.17).  

 

 

2.2 NOVOS TEMPOS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A chegada da Internet aos meios acadêmicos trouxe novos rumos à Educação a 

Distância. Em uma sociedade em pleno investimento em novas tecnologias, foram 

criados sistemas e ferramentas com objetivo de dinamização das interações que ocorrem 

na sala de aula virtual. Torna-se importante lembrar que, ao tratar-se de sistemas on-

line, ainda hoje, no Brasil, essas estratégias são desafiantes, visto que a maioria da 

população não possui acesso à Internet e a computadores. Isso explica o grande 

investimento de algumas universidades credenciadas pelo MEC para desenvolverem 

cursos superiores na modalidade promovendo-os por intermédio de materiais gráficos e 

tele-aulas. 

Os esforços para modificar a história da Educação a Distância no Brasil 

apresentaram resultados oficiais em 2007 por meio de exame anual do MEC, que avalia 

o ensino superior (ENADE), e que registrou seus primeiros índices em cursos 

superiores. O estudo comparou 13 áreas de conhecimento afins e comprovou que, em 
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sete delas, os alunos em fase de encerramento de curso, que desenvolveram seus estudos 

na modalidade, saíram-se melhor do que os alunos que fizeram o mesmo curso no 

formato presencial. Nas análises feitas com alunos na fase inicial dos cursos, o resultado 

apresentou-se ainda mais positivo: nove áreas de conhecimento registraram resultados 

superiores nos cursos a distância. 

Peters (2003) relembra a teoria de Garrison (2000), que afirma serem a 

acessibilidade e a interatividade os pontos positivos mais importantes na Educação a 

Distância. Porém, reflete sobre o que realmente ocorre nas instituições atuais: quanto 

maior a acessibilidade, maior o número de alunos, o que torna mais desafiador o 

processo de atendimento. 

A Internet não desqualifica as outras estratégias metodológicas da modalidade, 

mas vem otimizar o contato entre corpo discente e docente, possibilitando a construção 

de materiais didáticos para uma instância educacional que, até então, desenvolvia seu 

processo de ensino/aprendizagem baseando-se apenas em livros técnicos. A Internet, 

por si só, deixa a desejar para um ambiente acadêmico. É necessário, por meio dela, 

disponibilizar um material criativo e de qualidade, gerar possibilidades de interação 

entre professor e aluno, e gerenciar as informações que sustentem o acompanhamento 

do professor e as demandas administrativas da instituição. Partindo desse princípio, 

tem-se procurado renovar discussões metodológicas que possibilitem a adequação do 

sistema ao professor, e não a adequação do professor ao sistema. Ao inserir a educação 

nesse novo mundo virtual, passa-se a pensar e a desenvolver novas estruturas de 

trabalho (ambientes, regras, agentes, e outros) que, conseqüentemente, inaugurem novos 

padrões de relacionamento entre escola/professor/aluno. 

Por outro lado, Peters (2003) defende a Internet como o maior beneficiário da 

Educação a Distância devido ao seu potencial para quebra de limites, ou seja, possibilita 

que as distâncias terrestres sejam vencidas em frações de segundo. 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) apresentam um formato 

acadêmico específico: o Learning Management System (LMS), um sistema de 

gerenciamento de aprendizagem. Atualmente, estão disponíveis no mercado diferentes 

versões de LMS que apresentam uma estrutura principal única e tornam-se singulares 

em particularidades do sistema, normalmente desenvolvidas por demandas específicas 

de clientes. Empresas de tecnologia vivenciam uma corrida no mercado educacional 

para disponibilizar um produto que apresente possibilidades criativas de uso e também 

de estabilidade no desempenho do sistema. Essa corrida gera a queda de custos que 
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favorecem o reforço do uso dessa tecnologia como colaborador do processo de 

Educação a Distância. A crescente demanda no uso de LMS estimulou comunidades do 

mundo virtual a desenvolverem versões que são disponibilizadas gratuitamente na 

Internet. São denominados softwares livres, softwares que possibilitam, ao usuário, 

acesso e transformação do código fonte, com o intuito de aperfeiçoamento, e que 

possuem, na sua razão de ser, o objetivo de socialização, em busca de ajudar o próximo. 

Muitas são as instituições que fazem uso dos softwares livres e contribuem para essa 

corrente democratizadora da tecnologia (FONTES, 2003). 

Independente da versão escolhida, a logística de funcionamento básico é, ainda, 

a mesma para todos. São consideradas ferramentas clássicas para o uso nas interações 

da sala de aula: atividades dissertativas ou objetivas, Fórum de Discussões, Chat, 

Biblioteca e Correios Eletrônicos. Outras ferramentas foram desenvolvidas pelas 

instituições que possuem trabalho no campo e perceberam a necessidade de evoluir o 

sistema para melhoria do processo ensino/aprendizagem: Trabalho em Grupo, 

Publicação Coletiva, Textos compartilhados, Sistema de Atendimento, Base de 

Relatório e Caderneta de Anotações. Apesar das funções específicas de cada ferramenta, 

o desafio está em adequá-las às intenções educativas do professor e às metodologias 

apropriadas a um novo perfil de aluno, descobrindo como esse aluno aprende. 

 

Peters (2003) discute sobre novos paradigmas da aprendizagem: 

 Ensino expositivo: Substitui as chamadas aulas expositivas e ocorre por 

meio de textos orais e escritos. Esse tipo de aprendizagem se favorece 

dos avanços das possibilidades de webdesigners, que desenvolvem uma 

estrutura com pausas e reflexões, investindo nas possibilidades 

midiáticas; 

 Autônoma: Definitivamente, essa aprendizagem marca a mudança de 

papéis entre professores e alunos. Espera-se um aluno mais autônomo, 

independente e organizado nas suas ações de estudo e acompanhamento. 

O aluno passa a ser agente da própria educação e o professor entra como 

orientador, incentivador e mediador; 

 Exploração: Esse enfoque de aprendizagem não apresenta a verticalidade 

do ensino padrão. Ao possibilitar estruturas de materiais compostas por 

hipertextos, dão-se novas direções à ação de aprender. Cada aluno segue 
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um rumo a partir dos próprios interesses, respeitando as linhas de 

pensamento individuais; 

 Procurando por informação: Ao oferecer um ambiente autônomo e 

informativo, estabelece-se, de forma oculta, uma responsabilidade de 

manuseio desse material e desperta-se o aluno para a busca de outros 

materiais a partir do próprio ambiente virtual; 

 Armazenando e gerenciando informações: Ao conquistar a 

responsabilidade pela própria aprendizagem, o conhecimento para o 

aluno torna-se algo significativo, possibilitando-lhe relacionar, reter, 

lembrar, verificar e aplicar; 

 Comunicação: São várias as possibilidades de comunicação em um 

ambiente virtual. Essa característica permite que o aluno se destaque no 

grupo na medida em que ele se relaciona nesses espaços, coletivos e 

individuais. O aprendizado se dá na obrigatoriedade dessa comunicação 

para que se possa verificar a presença e o nível de intervenções 

necessárias; 

 Colaboração: As relações de grupo propostas para os AVA são vistos 

como processos pedagógicos capazes de apresentar e desenvolver 

competências na relação com o outro, em respeito às diferenças, 

compromisso, maturidade e outras; 

 Representação e simulação: A exemplo do ensino presencial, aqui 

também o “exercício da aprendizagem” se faz necessário. A prática de 

situações trabalhadas torna-se reforço para a compreensão da informação 

apresentada; 

 Interpretação: É significativa a capacidade de evolução do aluno nesse 

quesito, visto que por todo o tempo ele é alimentado por diferentes 

sentidos e códigos. O trabalho com a leitura e escrita estabelece 

claramente o seu espaço de privilégio quando é utilizado pela maioria das 

ferramentas. 

 

 De acordo com o mesmo autor, o foco do ensino/aprendizagem no aluno traz 

conseqüências positivas: maior cooperação dos estudantes com o meio acadêmico e, 

principalmente, a responsabilidade pela própria aprendizagem. O autor ainda acrescenta, 
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lembrando que, por ser a aprendizagem um processo altamente individualizado, a 

proposta de ensino/aprendizagem não pode ser uma armadura rígida. Esta deve 

contemplar atender as características individuais para manter sua essência. 

Carvalho (2005) busca em Brunner (2004) referências para esclarecer as 

diversas ferramentas que marcaram lugar na história, mostrando que, muitas delas, 

permanecem nos modelos mais atuais de educação. A autora ressalta, como registrado 

na FIG. 1, o aumento das possibilidades de controle de aprendizagem à medida que se 

marca o avanço tecnológico. 

 

 

 

FIGURA 2 - O contínuo de Tapscott: evolução das tecnologias educacionais 

Fonte: CARVALHO, 2005, p. 25. 

 

A autora explica que a evolução que se dá do modelo Broadcast ao modelo 

Interação e relaciona-se diretamente às propostas educacionais que exigem maior 

participação do aluno para que ocorra a aprendizagem. Para Peters (2003), essa 

mudança é lenta e ocorre quando oportuna: 

 

Se estudantes e professores são encorajados a imaginar espaços reais de 

aprendizagem em espaços virtuais de aprendizagem como modelos, parece 

óbvio para muitos deles manter o comportamento de ensino e aprendizagem 

com os quais estão familiarizados dos espaços reais de aprendizagem e, na 
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medida do possível, transpor isso para o espaço virtual de aprendizagem. 

(PETERS, 2003, p. 149) 

 

Os serviços educacionais tendem a ser contaminados por ferramentas da 

tecnologia: conseqüentemente, sua metodologia é substituída por formas flexíveis de 

acesso, permitindo o desenvolvimento do aluno sem necessidade de sua presença física, 

como acreditam Lang e Zao (2000), citados por Carvalho (2005). Os provedores de 

informação digital, como biblioteca e editores eletrônicos, passam a ser discutidos como 

uma maneira de viabilizar o agenciamento de materiais de apoio para cursos que 

extrapolam fronteiras físicas, visto que esses setores citados dependem de um grande 

investimento financeiro para suprir as necessidades de todas as regiões de implantação 

das atividades virtuais educacionais. 

Com respeito a todas essas alterações na história da educação, dá-se a 

necessidade de construção de uma legislação que respeite essa evolução e garanta 

padrões mínimos de qualidade. 

 

 

2.3 NOS CAMINHOS DA LEI 

 

Embora a Educação a Distância não seja um tema novo, a regulamentação que 

oficializa a gestão desta nos meios acadêmicos é bastante recente. Seu primeiro registro 

oficial deu-se por meio do Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 1990, com a 

criação da Secretaria de Educação a Distância, legitimada pela Lei de Diretrizes Básicas 

da Educação Nacional (LDB), art. 80, que busca assegurar a expansão da modalidade 

garantindo a qualidade do ensino. Sobre isso, o Plano Nacional de Educação reitera: "À 

União cabe o credenciamento das instituições autorizadas a oferecer cursos de Educação 

a Distância, assim como o estabelecimento dos requisitos para a realização de exames, o 

registro dos diplomas e a autorização para a sua implementação" (Art. 87, §§ 1º- 3º). 

O Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, veio regulamentar o Art. 80 da 

LDB, definindo, no seu Art. 1º, a compreensão dessa modalidade de Educação quando 

diz: 

 
Art. 1º Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-

aprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 

organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 

isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação. 



32 

 

 

 

Parágrafo Único. Os cursos ministrados sob a forma de Educação a 

Distância serão organizados em regime especial, com flexibilidade de 

requisitos para admissão, horário e duração, sem prejuízo, quando for o 

caso, dos objetivos e das diretrizes curriculares fixadas nacionalmente 

(DECRETO n. 2.494, 1998). 

 

 

Oficialmente citada, a Educação a Distância tomou o palco para ser constante 

tema de discussão, fortalecida pela necessidade de se democratizar o ensino no Brasil e 

torná-lo possível em regiões distantes, com realidades diferentes. 

 

A abertura propiciada pela LDB à Educação a Distância, no âmbito da 

política educacional, pode ser constatada pela determinação ao poder 

público de incentivar o desenvolvimento de programas de Educação a 

Distância, em todos os níveis e modalidades de ensino. No entanto, adverte 

o referido plano: é preciso ampliar o conceito de Educação a Distância para 

que se possam incorporar as muitas possibilidades que as tecnologias de 

comunicação propiciam a todos os níveis e modalidades de educação 

(HADDAD, 2003). 

 

 

O Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, revoga o Decreto nº 2.561, de 

27 de abril de 1998, que estabelecia a necessidade de regulamentar a oferta de cursos ou 

de programas para a Educação a Distância, tornando-a mais consistente. 

Atualmente, as Instituições de Ensino Superior, não credenciadas, estão 

liberadas para ministrar cursos na modalidade Educação a Distância, desde que atendam 

aos dispositivos da Portaria nº 2.253, de 18 de outubro de 2001, do MEC, que autorizou 

a oferta de disciplinas nessa modalidade, em cursos de graduação presenciais 

reconhecidos, até o limite de 20% da carga horária total cursada pelo aluno. Qualquer 

extrapolação nesse tempo proposto é sujeito ao processo de credenciamento formalizado 

pela legislação brasileira. 

A Portaria Normativa n° 2, de 10 de janeiro de 2007, estabelece novos 

dificultadores para a viabilização do credenciamento, quando estabelece a verificação in 

loco de cada pólo presencial indicado no Plano de Desenvolvimento Institucional como 

regra para funcionamento. Esse posicionamento originou um movimento das 

instituições envolvidas em projetos de Educação a Distância. Elas alegam que a 

estrutura mínima exigida para cada pólo, a espera dessa verificação e seu custo 

financeiro tornam inviável a implantação de cursos na modalidade. Essa discussão 

esteve presente em todos os congressos nacionais da área, em 2007. 
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Como conseqüência da formalização das regras para a Educação a Distância, as 

instituições se deparam com novas dificuldades, sugerindo um estudo que permita a 

compreensão dos diferentes formatos que atenderiam as organizações educacionais com 

essa demanda específica. 

Carvalho (2005) baseia-se em Starling (2000) para caracterizar as diferentes 

tendências de configurações que vêm sendo percebidas. São citados então, três modelos: 

ágora, agregação e alianças. 

O primeiro, ágora, caracteriza-se a partir do surgimento da web. Nesse formato, 

o professor seria um agente ativo na produção e na oferta, estando na mão dele todo o 

movimento do curso que estariam vinculados, preferencialmente, à capacitações 

personalizadas. Para um processo formal, o professor necessita da instituição 

educacional para emissão de certificados. 

O segundo, agregação, propõe um foco de caráter educativo e a instituição 

assume um papel mais atuante no processo, como organizador e controlador. Esse 

formato possibilita a modularização do curso, com objetivo de atender diferentes 

demandas com o mesmo produto. 

O terceiro, alianças, defende a parceria entre diferentes instituições para a 

implantação de um único processo, muito conhecido como "rede". Nessa organização, 

haveria uma contribuição das partes, por meio de suas especificidades ou mesmo 

disponibilização de espaço físico para momentos presenciais estabelecidos na lei, 

tornando viáveis os custos aumentados a partir de definições básicas da legislação. Esta 

pode ser uma opção mais econômica, porém o autor ressalta que, na medida em que 

uma instituição se expanda, suas possibilidades tendem a enfraquecer os parceiros. 

 Independente dessas, o processo de desenvolvimento da Educação a Distância já 

define os papéis que movimentam o cenário, solicitando a revisão dos posicionamentos 

dos profissionais que já vinham atuando em ambientes educacionais. 

 

 

2.4 ATORES EM CENA 

 

A transformação, iniciada pela disponibilização dos instrumentos de apoio, 

induz os agentes participantes a definir novos paradigmas para os papéis até então 



34 

 

 

estabelecidos. A diferença inovadora não se encontra na distribuição das funções, mas 

na metodologia de interação e acompanhamento.  

Nesse contexto, a interação é vista como uma inter-relação entre professores e 

alunos em uma situação que propõe uma separação física, ampliando, 

conseqüentemente, o valor das ferramentas de linguagem. Por outro lado, os registros de 

movimentos ou ausência deles oferecem, para a coordenação do curso e administração 

do mesmo, dados que alimentarão sua adequação à demanda do mercado.  

Explicitam-se, a seguir, cada uma dessas personagens e a relação entre elas. 

Assim será possível, ao final, fazer referência ao professor, por ser ele o foco de nossa 

análise. 

 

 

2.4.1 Um novo perfil de aluno 

 

A composição de um diálogo que tornará clara a estrutura e composição do 

trabalho ocorre essencialmente com a participação de alunos e professores. O volume da 

comunicação e a variação permitida pelo ambiente, para que ela ocorra, mostram o grau 

de interatividade do curso e oferece dados para levantamento comparativo entre projeto 

e realidade, o que favorece sua classificação dentro dos programas de Educação a 

Distância. 

A participação ativa do aluno é fator condicionante do resultado que se obterá, 

pois a autonomia é uma das características importantes a serem desenvolvidas para a 

composição desse papel. Na Educação a Distância, a autonomia é explicada pela 

capacidade do aluno para tomar decisões que levam ao desenvolvimento do próprio 

aprendizado. Dessa maneira, pode-se dizer que quanto menor a interatividade proposta 

para o curso, maior a necessidade de o aluno desenvolver sua autonomia.  

Ao contrário dos fatores que caracterizam e registram o processo do ensino 

presencial, na Educação a Distância, o aluno com mais necessidades de intervenção e 

monitoramento é aquele que mais se fará presente no ambiente educacional, pois, como 

responsável pela própria aprendizagem, buscará mais auxílio do que o que possui 

facilidade para o acompanhamento do programa. Dessa forma, pode-se entender que 

quanto mais complexo for o tema abordado, maior deverá ser a proposta de interação 

para o curso.  
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Essa personagem, como gestor do próprio desenvolvimento, passa a ser também 

um cidadão mais consciente dos seus direitos e exigente na escolha, apesar de sua 

preocupação em atender as expectativas da instituição e as suas próprias.  

De acordo com Moore (2007), uma pesquisa realizada pelo Conselho de 

Educação e Treinamento a Distância (DETC – Distance Education and Training 

Council – United States) identificou os seguintes grupos dentre os alunos inscritos na 

modalidade, após uma pesquisa em 61 instituições credenciadas: 

 

QUADRO 3 - Características dos alunos de Educação a Distância 

Características dos alunos de Educação a Distância 

 A média de idade dos alunos era 31 anos. 

 48% dos alunos eram do sexo masculino. 

 90% estavam empregados na ocasião da matrícula. 

 31% tinham suas práticas escolares pagas por seus empregadores. 

 82% dos alunos tinham cursado uma faculdade. 

 O índice médio dos alunos que não iniciaram o curso foi de 16% 

Fonte: DETC, 1998. 

 

Conforme descrição de resultados da pesquisa, esse alunos são, basicamente, 

adultos. Moore (2007) justifica esses dados por meio de reflexões sobre a vida na fase 

adulta, quando a pessoa já não se permite ter o mesmo tempo para dedicação aos 

estudos. O adulto é absorvido pelo mercado de trabalho e pelas relações sociais e 

familiares mais complexas, ou seja, a sociedade influi diretamente na sua lista de 

prioridades. É também significativa a mudança da representação da escola e do 

professor: o aluno já não se permite participar de um processo controlado, estabelecido 

pelo ensino presencial. Situação contrária vive a criança, que necessita do ambiente de 

contato físico com colegas e professores, para formar sua capacidade de se relacionar 

com o mundo.  

É também relevante observar que as possibilidades de atender a dificuldades de 

localização e tempo têm tornado a Educação a Distância um veículo de inclusão social, 

trazendo para o corpo discente pessoas com maior interesse em investir nos estudos. 

Assim, as instituições deparam com alunos mais maduros, economicamente 

independentes e, conseqüentemente, mais senhores de seus direitos e deveres.  

Os alunos que optam por cursos de Educação a Distância procuram fazer uma 

análise da própria capacidade de gestão de tempo e de ferramentas que terão 

disponíveis, para então avaliar se as metodologias estarão adequadas à sua organização.  
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Gottwald e Sprintkart (1998, p. 59) apud Peters (2003, p.185) referem-se a cinco 

habilidades como pré-requisitos para os alunos com capacidade de aprender em 

ambiente informatizado: autodeterminação, orientação, seleção, capacidade de decisão e 

organização. Peters (2003) argumenta ainda que, apesar dessas características serem 

necessárias também em outros formatos de ensino-aprendizagem, elas se tornam 

fundamentais para o espaço virtual, uma vez que os estudantes assumem a maioria de 

funções dos professores, o que cria um comportamento de aprendizagem 

estruturalmente diferente. 

Giannella (2003) reconhece o valor do aluno quando defende o desenho de uma 

metodologia de trabalho: 

 

Tendo em vista a idéia de que o aluno a distância deve encontrar em si 

mesmo as motivações e as necessidades para aprender, sendo capaz de fazer 

opções sobre seu próprio processo de educação, apresenta-se um grande 

desafio para a EaD, que é o de estabelecer pedagogia menos diretiva, onde 

os alunos possam definir seus próprios ritmos, preferências curriculares e de 

metodologias de aprendizagem. (GIANNELLA et al., 2003, p.83) 

 

 

2.4.2 Coordenar é preciso 

 

 

 Nota-se uma dificuldade das instituições na avaliação do verdadeiro papel de um 

coordenador de curso. Seria ele um apoio ao professor na gestão de sala de aula, 

buscando levá-lo à reflexão sobre a prática e auxiliando-o no enriquecimento e 

viabilização dos trabalhos propostos ou teria o papel de organizador das demandas dos 

alunos e da administração do curso? Essas questões não serão analisadas nesse trabalho, 

mas sugerem campo para novas pesquisas significativas na organização desse setor em 

uma instituição educacional. 

 Acredita-se que a Educação a Distância venha oportunizar um auxílio a essas 

questões, pois, ao iniciar a sua organização, buscando atender pré-requisitos básicos das 

instituições educacionais e famílias, analisou e distribuiu funções sem se deixar 

influenciar pela estrutura da escola tradicional. O ensino presencial descarta a 

necessidade de uma formação específica para esse cargo devido à força cultural da 

estrutura de ensino já presente na vida da sociedade. Ou seja, o professor tem 

movimentos previstos, o aluno também e, conseqüentemente, todo o corpo de apoio.  
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Ao tratar de uma nova metodologia, de um novo ambiente educacional e de um perfil de 

aluno a ser conhecido, volta-se a refletir sobre a necessidade de uma adequação 

pedagógica para a viabilização dos projetos de curso.  

 Gianella (2003) reforça a necessidade de revisão do papel do coordenador, 

alertando para a necessidade de acompanhamento minucioso do desenvolvimento dos 

trabalhos: 

 

É fundamental que a coordenação do curso se coloque no papel dos tutores 

para conhecer e vivenciar o processo educativo e melhor gerenciar a 

dinâmica do curso. A coordenação deve assumir o papel de integração da 

equipe, potencializando as atividades dos tutores. (GIANNELLA et al., 

2003, p. 83) 

 

 

 O papel do coordenador na Educação a Distância apresenta um caráter 

principalmente pedagógico. Ele atuará ao analisar o material didático produzido, 

fazendo a leitura e discutindo a linguagem; ao intervir na proposta de planejamento do 

professor, refletindo que outros ambientes do Ambiente Virtual de Aprendizagem
5
 

poderiam ser aproveitados; e ao acompanhar o professor durante o desenvolvimento do 

curso, para a adequação das metodologias escolhidas, em busca de garantir o processo 

de aprendizagem. Mesmo tendo sido possível um estudo mais específico na área da 

educação, o professor necessita de um agente que o leve a refletir as suas práticas 

pedagógicas. Em primeira instância, essa é atuação esperada do coordenador, que é um 

colaborador para a formação continuada dos profissionais envolvidos.  

  

 

2.4.3 Administração na Educação a Distância 

 

 É comum encontrar, nas instituições, dificuldades na socialização de 

informações entre as figuras participantes do processo educacional. Vários são os 

elementos polêmicos que fazem parte da administração escolar nos padrões do ensino 

presencial: históricos, alteração de prazos, publicação de notas e outros. Contudo, esses 

procedimentos podem ser considerados essenciais na necessidade de assegurar o 

controle e legitimidade dos processos. Mesmo possuindo um sistema de gestão de 

                                                 
5
 Doravante tratado por AVA. 
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informação, por este não se tratar do ambiente de gestão de sala de aula, necessita ser 

alimentado com as informações geradas no dia-a-dia acadêmico, ou seja, depende de 

finalizações para que os lançamentos possam ser resumidos e fáceis de serem incluídos.  

 Essa mesma característica ainda resiste nos cursos a distância que utilizam 

meios de comunicação como o rádio, correio e tele-transmissão. Todas as informações 

administrativas dependem da ação em um espaço temporal diferente do movimento do 

ambiente de aprendizagem e conta com a eficiência e riqueza dos dados registrados. 

 Tal situação apresenta mudanças quando nos referimos aos cursos a distância, 

pela Internet, que utilizam o AVA. Nesse caso, pode-se dividir a área administrativa em 

duas instâncias: acadêmica e tecnológica. 

 É denominado “acadêmico” o setor responsável pelo registro de matrículas, 

pagamentos e resultados dos cursos, e denominamos “tecnológico” o setor responsável 

pela publicação de materiais, controle de cronogramas e gestão de informação. 

 Os sistemas desenvolvidos para esse formato têm se mostrado cada vez mais 

eficientes no armazenamento de informações e registros acadêmicos. O cruzamento dos 

dados gerados pelo movimento educacional permite que os agentes envolvidos no curso 

tenham uma fonte sempre atualizada de informação e resultados.  

 Ao proporcionar o registro dos processos ocorridos na interação professor/aluno, 

estabelecer prazos para interações e gerenciar resultados paralelamente aos trabalhos 

desenvolvidos, o AVA colabora para a fluência da comunicação e favorece a 

transparência do projeto educacional. Conseqüentemente, professores e alunos não se 

tornam dependentes dos prazos de atendimento de secretaria e tesouraria, e estas não 

necessitam de ações isoladas de professores e alunos para dar encaminhamento aos 

processos administrativos acadêmicos. 

 Já a administração tecnológica é responsável pela eficiência do AVA, tanto no 

seu funcionamento quanto no atendimento ao planejamento estabelecido pela 

coordenação e professores. Esse setor tem como função também fazer o 

acompanhamento e análise das demandas de informação para que estas estejam 

disponíveis no sistema por meio de uma interface amigável além de disponibilizarem 

auxílio imediato nas necessidades tecnológicas dos usuários. 

Considera-se que uma das tarefas mais importantes da administração, no 

acompanhamento da Educação a distância, é o gerenciamento das informações que vão 

diagnosticar os pontos falhos no desenrolar do desenvolvimento dos cursos. Azevedo 
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(2000) observa que os dados avaliativos podem ser utilizados para objetivos distintos: 

apurar os resultados da aprendizagem; verificar a qualidade do conteúdo do material 

didático e instrucional; avaliar o desempenho dos tutores; enfim, avaliar se o curso 

provocou no aluno, e no pessoal docente, mudanças cognitivas.  

 

2.4.4 Tutores, novos gestores da educação 

 

 O tutor é um papel que vem sendo repensado pelas instituições. Sua origem veio 

da necessidade de ampliar as possibilidades de atendimento para que fosse possível 

aumentar o número de alunos inscritos no curso, sem que fosse necessária a contratação 

de um professor com as exigências mínimas estabelecidas pela instituição. O tutor seria 

um auxiliar, um apoio ao professor e ao aluno, orientado pelo professor, porém a custos 

menores. Não lhe cabe transmitir conteúdos, pois isso é função do professor, mas de 

reforçar o processo de auto-aprendizagem dos alunos. Os padrões para esse atendimento 

são definidos pelo projeto do curso, podendo variar o número de alunos para cada tutor 

e os formatos e ferramentas utilizadas.  

 As instituições que atuam com essa personagem delegam-lhe funções 

importantes. Struchiner (1998) analisa o sentido primeiro da palavra: “Pensar nesse 

mediador ultrapassa o conceito de tutoria já que, analisando o significado da palavra, 

tutor é aquele que tutela, que ampara, confere proteção, dependência e sujeição.” 

(STRUCHINER et al., 1998, p. 7). 

  Sua função é acompanhar, interagir, corrigir atividades e fazer a gestão de sala 

de aula, podendo vir a solucionar as questões teóricas, função similar à do professor. As 

responsabilidades cobradas do tutor têm feito com que algumas instituições revejam 

esse papel. Sindicatos e até mesmo a ABED (Associação Brasileira de Educação a 

Distância) argumentam que esta função é a de professor e que essa forma de tratamento 

desvaloriza a classe docente.  

A necessidade de uma dedicação e acompanhamento diário no atendimento de 

sala de aula exige que a carga horária dessa função seja maior, de forma a proporcionar 

um atendimento individualizado, caso necessário, e um incentivo para que o processo 

educacional ocorra independente dos horários estabelecidos por cada aluno para a 

própria participação. Domínio do conteúdo e habilidade para estimular os alunos na 

busca de respostas são as principais características demandadas por esse papel. 
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2.4.5 Professores, a essência 

 

 Nascida no âmago de uma instituição dominante e conservadora, a Igreja 

Católica, a profissionalização do docente dá seus primeiros passos na história brasileira 

com a chegada de Dom João VI. Villela (2000) fornece informações ao fazer uma 

rápida retrospectiva da história no texto “O mestre-escola e a professora”. Registra os 

marcos que definiram regras para a carreira do professor, ressaltando que esse 

profissional sempre foi dominado ou vigiado, independente do contexto histórico em 

que estivesse inserido. Como constituía parcela de um projeto dominante, os 

movimentos do professor foram pautados por regras que impuseram desde condutas 

para sua atuação na atividade docente até patamares de exigência para sua formação e 

crescimento profissional: 

 

A trajetória da profissão docente no Brasil seria definida, durante o século 

XIX, pelo projeto conservador que a instituiu. Nesse projeto se inseriram as 

escolas normais, que se encarregariam de definir os saberes e as formas de 

fazer dos futuros professores. Mas como apenas preparar o professor não 

bastava para garantir sua adesão ao projeto dominante, criaram-se normas de 

admissão e de controle do exercício da profissão (VILLELA, 2000, p.131). 

 

 

 

  

 Complementando sua abordagem, Villela (2000) reflete que a necessidade e 

consciência de uma identidade profissional são o que marca a evolução da classe. 

 Porém, ao avaliar o papel desse profissional em um contexto voltado para a ação 

pedagógica, nota-se a precisão de adaptações mais freqüentes demandadas pela 

sociedade, que se encontra cada vez mais mergulhada em novidades tecnológicas, 

proporcionando um novo perfil às necessidades e competências de cada um dos 

envolvidos. 

 
Os professores também são afetados pelas amplas mudanças estruturais. O 

comportamento do ensino é determinado por um deslocamento do centro de 

gravidade – para longe da apresentação e na direção de supervisão e apoio 

para os alunos que aprendem autonomamente (PETERS, 2003, p. 187). 

 

 

Na modalidade, o professor se destaca como principal responsável pelo 

resultado final, tanto relativo à aprendizagem como na qualidade do curso e freqüência 

dos alunos. 
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Diferente do que ocorre no ensino presencial, na Educação a Distância, os 

professores possuem uma sala de aula constantemente aberta e toda a interação é 

mantida como histórico de curso. Essa personagem ainda encontra-se presa ao tempo 

escolar estabelecido pela escola. Ainda assim, as principais características da 

modalidade impõem seus princípios: priorizar a necessidade individual de cada aluno e 

estimular a troca entre eles, em busca de movimentos geradores de aprendizagem. 

Segundo Rodrigues (1998) o papel do professor na Educação a Distância é o de 

dirigir o fluxo da informação para o estudante, baseado em duas categorias gerais:  

 toque humano: capacidade de estimular e motivar o aluno, manter o seu 

interesse, dar apoio e encorajá-lo no processo de aprendizagem. 

 diretor de aprendizagem: papel que representa ao organizar as matérias 

(o design do curso) e de providenciar o máximo de oportunidades de 

aprendizado ao aluno. 

 A construção de conhecimento, possibilitada pelos sistemas de hipertexto e 

hipermídia requer, dos atuais professores, novas competências, principalmente, relativas 

ao planejamento e estratégias de ensino em rede. É necessário que o professor reflita em 

“por que” e “para que” investir em Educação a Distância, pois outras habilidades se 

tornam pré-requisitos para a função, exigindo que ele se apresente como um profissional 

com experiências e saberes diferentes dos exigidos na modalidade presencial. Além 

dessas observações, Nogueira (2002) lembra que é fundamental para o sucesso do 

processo interativo de aprendizagem que o professor domine o meio ou o sistema de 

transmissão de informação adotado.  

 
[...] o professor nunca foi tão importante e necessário como nesses novos 

tempos de virtualização do saber e de novas tecnologias interativas de 

comunicação em rede. Ele é o grande responsável pela motivação dos alunos 

virtuais, distantes geograficamente uns dos outros, unidos, basicamente, pela 

força do conteúdo apresentado e pelas atividades colaborativas, interativas e 

de integração promovidas e mediadas, não pela tecnologia, mas pelo 

professor (MAIA, 2000, p. 9). 

 

 

 Maia (2000) ainda completa afirmando que a modalidade de Educação a 

Distância amplia o leque de atuação do professor trazendo o desafio de abrir as portas 

de sala de aula para o mundo. 
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2.4.6 Trançando papéis 

 

 Assim como na estrutura organizacional proposta para a educação presencial, na 

Educação a Distância o aluno continua em seu papel de destaque. Porém, ao estimular 

sua autonomia, o processo educacional acaba atendendo uma demanda social inovadora, 

de formação de indivíduos inquietos, no papel de receptores, e ativos, no papel de 

produtores de conhecimento. Carvalho (2005), baseando-se em Brunner (2004), defende 

que a demanda de atendimento ao aluno, em formato individualizado, sofre reflexos de 

transformações nas organizações do trabalho e no contexto sócio-cultural. Segundo ela, 

tal situação pode ser associada à ética da realização e do triunfo individual, emergindo 

como corrente da sociedade moderna, sendo necessário, então, que as pessoas tenham 

esse papel ativo, "diretores de suas próprias geografias e identidades” (BRUNNER, 

2004 apud CARVALHO, 2005). Lobo (2000) resume a nova característica do aluno: 

 

[...] um aluno com poder, no sentido de que ele é um agente que define e 

procura pelos conhecimentos e habilidades que formam seu perfil de 

educação acadêmica e o tipo de sua inserção no mercado de trabalho. 

(LOBO et al., 2000, p. 6). 

 

 

 Em face de todas as considerações tecidas anteriormente, o professor é 

convocado a exercer um novo tipo de liderança caracterizado por um perfil de 

companheiro e animador comunitário. Segundo Azevedo (2003) é incorporada, ao 

talento do professor, a habilidade de mobilizar o aluno em torno de sua própria 

aprendizagem, tornando-o mais responsável pelo aprendizado, por meio de sua 

capacidade de colaboração. Nesse caso, o autor destaca o significativo aperfeiçoamento 

do professor, que necessita acompanhar os avanços tecnológicos para sustentar essa 

relação professor/aluno.  
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Relação entre os papéis da Educação a Distância 

 

FIGURA 2 - Relação entre os papéis da Educação a Distância 

Fonte: Figura elaborada pela autora da dissertação 

 

O professor torna-se, então, um vértice entre as linhas que acompanham a 

organização: planejamento e acompanhamento (coordenação), controle (administração) 

e cliente (aluno). 

Faz-se importante ressaltar que, conforme aborda Carvalho (2005), essa 

organização, que sugere a figura do professor como gerenciador do processo, impõe, 

para o mesmo, maior investimento no desenvolvimento dos trabalhos, inaugurando 

novas tarefas de docência e, conseqüentemente, aumentando significativamente o tempo 

de dedicação para a sala de aula.  

Na contribuição dada por Azevedo (2000) percebe-se que, pela Educação a 

Distância, abre-se um mercado com novas oportunidades para profissionais de 

Administração. As atividades administrativas, quando exercidas por profissionais da 

área, juntamente com professores e pedagogos, permitem o aprimoramento do processo 

ensino-aprendizagem, visto que esse não está livre de elementos facilitadores e 

agenciadores distantes da competência do educador. 

 

 

2.5 SER OU NÃO SER? 

 

Tecnologia 

 Professor 

   Aluno 

 Administração  Coordenação 
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 Moran (1994) nos lembra dos sonhos mais modernos dos professores que 

acreditam que trabalhar junto pode ser uma soma de valores e competências: 

 

Poderemos ter professores externos compartilhando determinadas aulas, um 

professor de fora "entrando" com sua imagem e voz, na aula de outro 

professor... Haverá, assim, um intercâmbio maior de saberes, possibilitando 

que cada professor colabore, com seus conhecimentos específicos, no 

processo de construção do conhecimento, muitas vezes a distância 

(MORAN, 1994, p.1). 

 

 

 O uso de tecnologias ocasiona um efeito de ações e reações diferenciadas nos 

usuários em face dos estímulos do desenvolvimento técnico e científico. Essa 

virtualidade, que gera uma recorrente busca de atualização, desafia aquele que a utiliza 

a se rever, mudar de postura e se educar. Simultaneamente é percebida uma necessidade 

de criar e ampliar o instrumento, buscando novas formas de trabalho que aumentem sua 

capacidade e possibilidade de desenvolvimento. A técnica permite ao homem 

posicionar-se de forma mais flexível e lógica, possibilitando-lhe formular novas idéias e 

entender processos (RIBEIRO, 2002).  

A prática pedagógica, ao se favorecer do uso de tecnologias, ainda as posiciona 

apenas como máquinas de ensinar, na transmissão de conteúdos. Ribeiro (2002) afirma 

que é necessário restaurar uma reflexão sobre o conteúdo veiculado, a fim de que os 

usuários possam tirar, além de suas próprias conclusões, um sentido das mesmas para 

suas vidas, num processo permanente de construção do conhecimento. O autor ainda 

registra em seu trabalho que “o comportamento do docente assume diferentes estilos: 

reativo, inativo, pré-ativo.” Considera que todas as organizações se favorecem das 

diferenças, pois a própria ciência é construída no confronto. 

Sabe-se que a tecnologia não é o que garante o sucesso da Educação a Distância 

e que o papel do professor no processo de ensino/aprendizagem não pode ser eliminado, 

mas constantemente refletido e avaliado, independentemente da modalidade em que está 

inserido. Em análises mais críticas das funções da educação, responsabiliza-se a didática 

pelos percursos mais coerentes de avanço desse processo. Essa idéia confronta-se com 

argumentos que defendem a suposição de que o domínio do conteúdo seria o bastante 

para fazer um bom professor. 

Maia (2000) enriquece a discussão afirmando existir certo receio diante das 

novas tecnologias e de como deve ser o desempenho didático e metodológico de um 

professor que estabelece uma interface com uma tela do computador. Afirma ainda que 
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a primeira reação, por parte do professor, com certeza, é de desconfiança, medo, 

insegurança. E é justamente aí que entra o papel da instituição de ensino à qual o 

professor está relacionado. Maia (2000) acredita que é esta instituição que precisa dar as 

condições, os recursos e a segurança necessários para que seu docente possa 

desenvolver-se e lançar-se nesse novo campo de trabalho. 

 

[...] as novas tecnologias não vieram apenas para oferecer novas 

possibilidades para a EaD tradicional, mas estão exercendo um importante 

papel na melhoria de qualidade do ensino tradicional presencial que as IES 

vêm oferecendo até então, tornando o melhor possível o trabalho do 

professor na sala de aula, oferecendo ao aluno novas áreas e recursos de 

pesquisa e possibilidade de acesso aos conteúdos que antes ficavam 

limitados às pastas dos professores, ao xerox da universidade ou às quatro 

paredes da sala de aula tradicional (MAIA, 2000, p. 11). 

 

 

O autor reconhece a necessidade de adaptação do corpo docente para as novas 

tecnologias e aponta como primeiro movimento das escolas a renovação das 

possibilidades da sala presencial. Entendemos que é uma preocupação relevante, pois 

não há como mantermos os dois ambientes educacionais, virtual e presencial, como 

realidades tão distantes.  
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3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Há muito se busca compreender o mundo e seus significados. Os conhecimentos 

adquiridos ao longo dos anos podem levar-nos a diferentes rumos de aprendizagem, 

todos gerados por uma construção pessoal, fundamentada ou não em bases científicas. 

O resultado dessa evolução dependerá da forma por que foi percebida. Porém, a 

produção de conhecimentos científicos nos direciona a desenvolver estudos, 

metodologicamente orientados, que formalizem o processo de busca, tornando-o 

sistemático e passível de divulgação e de aplicação. Pode-se considerar que os 

conhecimentos produzidos podem ser comuns, quando baseados apenas nas respostas 

aos estímulos do ambiente, de forma mais ou menos aleatória, ou científicos, quando 

rigorosamente orientados por um método, cuja principal característica é a 

sistematização e a reprodução de suas etapas. 

O conhecimento comum, ligado ao senso comum, é muito importante para o 

nosso cotidiano, ainda que, às vezes, pareça conservador ou superficial. Refere-se a um 

“conjunto de opiniões e valores característicos daquilo que é correntemente aceito em 

um meio social determinado” (JAPIASSU; MARCONDES, 1996, p. 245). Ou ainda,  

como afirma Contrin, seja um "[...] vasto conjunto de concepções geralmente aceitas 

como verdadeiras em determinado meio social recebe o nome de senso comum" 

(COTRIM, 2002, p. 46, apud FRANCELIN, 2005). 

Já o conhecimento científico irá caracterizar-se, segundo Freire Maia, “[...] 

conjunto de descrições, interpretações, teorias, leis, modelos, etc., visando ao 

conhecimento de uma parcela da realidade [...], por meio de uma „metodologia 

especial‟, no caso, a metodologia científica” (FREIRE-MAIA, 1998, p. 24).  

Vários são os posicionamentos que colocam em conflito essas duas vertentes. 

Morais (1988), entretanto, defende a proximidade entre elas lembrando que é "[...] 

inestimável o valor daquilo que o povo levanta de suas experiências cotidianas, pois 

este é o seu saber. Mais ainda: não se pode negar que é do conhecimento vulgar que 

parte a atividade científica" (Morais, 1988, p. 23 apud FRANCELIN, 2005). 

Na história da ciência, predomina uma separação entre conhecimento do senso 

comum, caracterizado como superficial, falso e ilusório, e conhecimento científico, 

considerado como verdadeiro, experimentado e comprovado. A cientificidade era 
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atribuída ao uso de ferramentas e metodologias utilizadas pelas ciências exatas e 

biológicas ou da natureza. Porém, esse cientificismo não é partilhado pelas Ciências 

Humanas e Sociais, entre elas a Educação, que necessitaram e necessitam desenvolver 

métodos de pesquisa específicos, dados os seus objetos e sujeitos, ou seja, os seres 

humanos com que lidam. 

Ao refletir sobre algumas questões, Patrício reforça a concepção de que a 

pesquisa qualitativa colabora para a leitura mais humanizada, respeitando o ser humano 

na sua individualidade e gerando um produto que pode vir a favorecer o 

desenvolvimento social:  

[...] que métodos dariam conta de abordar a cultura e as emoções de prazer e 

dor expressados pelo próprio sujeito do processo? [...] que métodos dariam 

conta de captar as situações humanas, tendo em vista diferentes 

interconexões e as suas diversas interações nos diferentes cotidianos da vida?  
(PATRÍCIO, 1999, p. 64 apud TREVISAN, 2005). 

 

Bogdan e Biklen (1994) ressaltam a importância do pesquisador no processo 

investigativo, visto que esse ocorre dentro do ambiente que gera a questão de pesquisa. 

Portanto, o pesquisador pode favorecer uma abordagem mais próxima, contribuindo 

para a descrição do ambiente educacional de forma  mais viva, com palavras e imagens. 

A ênfase substancial se dá no processo – de que ele participa – e não apenas nos 

resultados ou produtos da investigação. 

Ao iniciar-se este trabalho, pretendeu-se abordar o tema em que o problema se 

situa, com o objetivo de inserir o leitor num contexto histórico longamente construído. 

Por meio de um levantamento bibliográfico, foram abordados os pontos que oferecem 

clareza, na evolução da Educação a Distância, acerca das estruturas metodológicas 

utilizadas na modalidade e sobre o papel do professor na educação. Ressalte-se a 

importância da análise da mudança ocorrida para as funções que os agentes da referida 

modalidade desempenham. 

Os objetivos estabelecidos pela proposta de pesquisa conduziram a um 

planejamento de uma pesquisa de enfoque qualitativo. A opção por essa metodologia de 

pesquisa demandou a realização de uma leitura mais aprofundada da metodologia para o 

desenvolvimento do trabalho.  Este se baseou no recolhimento de dados, em ambiente 

natural, trazendo a riqueza de palavras dos depoentes, que podem descrever 

sentimentos, emoções e percepções que muitas vezes não se encontram na 

documentação existente sobre no meio em que se propõe estudar. Como pesquisa 

qualitativa, dela faz parte a obtenção de dados, mediante contato direto e interativo do 
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pesquisador com a situação objeto de estudo. Para tal, buscou-se entender os fenômenos 

no ambiente natural, como fonte de dados, a partir da perspectiva dos participantes 

envolvidos na situação estudada, com um enfoque indutivo para, a partir daí, atingir 

uma interpretação mais profunda. 

A primeira etapa da pesquisa ocorreu por meio da aplicação de um questionário, 

com o objetivo de caracterizar o perfil dos participantes de dois grupos de foco 

(Apêndice A). 

 Elegeu-se a pesquisa qualitativa para possibilitar a coleta de informações mais 

aprofundadas, possibilitando uma escuta mais atenciosa e interativa das idéias e 

preocupações abordadas pelos participantes. A segunda etapa, desenvolvida pelo uso da 

metodologia de Grupo de Foco, justificou-se pela possibilidade de esta favorecer o tema 

abordado por meio da discussão das diferentes experiências e crenças dos envolvidos. 

Entende-se que essa metodologia traz vantagens e desvantagens podendo, essas últimas, 

depender da capacidade de compreensão do pesquisador a respeito do ponto de vista do 

outro, do contexto e da mediação imparcial durante o evento. Por meio da pesquisa 

qualitativa, tornou-se possível estabelecer as prováveis variáveis a que estão submetidos 

os objetos de estudo, assim como identificar em detalhes o padrão de ocorrência dos 

elementos relevantes. Ela permite captar a percepção, as motivações e o nível de 

aceitação em relação ao objeto desafiador. 

 Lankshear e Knobel (2008) apontam para algumas vantagens dessa metodologia 

de pesquisa: proporciona aumento do número de amostras em um estudo qualitativo, 

maximiza as possibilidades de levantamento de questões não previstas, estimula mais os 

respondentes, é rica em dados e mais barata. 

 A atuação do moderador é fundamental e coube à autora, que optou por exercer 

essa função, direcionar a atenção dos participantes para o assunto, estimular a 

participação de todos e evitar a dispersão do grupo. 

 A condução do grupo foi realizada por meio de um questionário semi-

estruturado, que serviu de parâmetro para conduzir o rumo da discussão (Apêndice B).  

Com o roteiro de entrevista, foram levantadas informações diretamente no grupo 

de interesse, composto por professores de graduação, da instituição pesquisada, de 

forma a recolher elementos que expliquem comportamentos verbais e não-verbais que 

oportunizaram o registro de informações, embasando assim uma descrição mais positiva 

e, possivelmente, mais conclusiva. 
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3.1 UNIVERSO E AMOSTRA 

    

 A pesquisa foi desenvolvida junto ao corpo docente de uma universidade privada 

de Belo Horizonte, que possui um total de cerca de seiscentos professores. Visto que 

não há um percentual obrigatório do número de pesquisados para uma pesquisa 

qualitativa por meio de grupos de foco (VERGARA, 2004), o trabalho foi desenvolvido 

com uma totalidade de dezesseis participantes, homens e mulheres, em amostragem 

estratificada pelos seguintes critérios: 

 

 Professores que nunca tiveram contato com a Educação a Distância; 

o Professores que não possuem conhecimento sobre o assunto e não 

acreditam na modalidade; 

o Professores com o posicionamento positivo em relação à Educação a 

Distância, porém não possuem conhecimento sobre o assunto; 

 Professores que tiveram contato com a Educação a Distância; 

o Professores que participaram de Curso de Formação de professores ou 

algum outro curso por meio dessa modalidade; 

o Professores que já desenvolveram trabalhos na modalidade Educação a 

Distância. 

 

O objeto de observação foi a reação e sentimento apresentados pelos professores 

que compuseram os grupos, à perspectiva da entrada da Educação a Distância no seu 

ambiente de trabalho: segurança, satisfação, desafio, perspectiva de futuro, 

credibilidade, entendimento. 

 Faz-se importante ressaltar que todos os professores que participaram dos grupos 

e tiveram contato com a modalidade estiveram envolvidos no Curso de Formação de 

Professores em Educação a Distância oferecido pela universidade. O curso foi oferecido 

para os professores inclusos nos projetos em andamento e para aqueles que 

apresentassem interesse no assunto. 
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3.2 COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados teve seu primeiro registro por meio de um questionário que 

definiu as características principais dos participantes para respaldar sua classificação em 

um dos grupos propostos, procurando contemplar os quatro subgrupos destacados. 

 Foram elaboradas cinco questões, que buscaram contemplar dados suficientes 

com o objetivo de atender as características que respaldariam os agrupamentos. 

 A primeira questão, “Que nível de contato você já teve com a modalidade 

EaD?”, teve como objetivo posicionar os professores entre os dois primeiros grandes 

grupos: pessoas que possuem informação e pessoas que desconhecem o assunto 

(ALVES, 1994; ALVES; NOVA, 2003). 

 A segunda questão, “Qual é o nível de contato que você já teve com textos sobre 

EaD?”, esclarece quais professores estão envolvidos em uma leitura mais aprofundada, 

quais não tomam conhecimento do assunto e quais têm a atenção despertada, apesar de 

não participarem de algum processo formal. (LOPES, 2005) 

  A terceira questão, “Trabalhou ou trabalha em outra instituição que desenvolve 

trabalhos na modalidade EaD?”, buscou identificar os professores que, de alguma 

forma, estiveram envolvidos em trabalhos na modalidade Educação a Distância 

(KUHN, 2000). 

 A quarta questão, “Gostaria de desenvolver trabalhos na modalidade?”, visou 

identificar professores que possuem resistência à modalidade (MAIA, 2000). 

 A quinta questão, “Participou de algum curso para formação de professores na 

modalidade EaD?”, esclarece com precisão a participação do professor no grupo de 

professores que participaram do Curso de Formação de professores em Educação a 

Distância ou algum outro curso por meio dessa modalidade (RIBEIRO, 2002; 

VILLELA, 2000; LOPES, 2005). 

 Foram aplicados, no total, 30 questionários que resultaram em dezesseis 

participantes propostos no projeto de pesquisa. Os participantes compuseram os quatro 

subgrupos estabelecidos, com quatro participantes cada um. 

A coleta de dados foi realizada por meio do registro em gravação de voz das 

quatro reuniões realizadas e de anotações das reações físicas, obtendo assim 

comentários e observações abertas sobre as temáticas abordadas.  
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As reuniões tiveram como base um roteiro previamente desenvolvido que 

contemplou as principais unidades de observação: segurança, satisfação, desafio, 

perspectiva de futuro, credibilidade, entendimento.  

 

3.3 DEMARCAÇÃO CONCEITUAL  

 

 O que leva um pesquisador a optar pela pesquisa por meio da metodologia de 

grupo de foco é, principalmente, a possibilidade de gerar discussão e confronto de 

idéias, em vez da seqüência de perguntas levantadas em uma entrevista. Ao permitir a 

troca entre os participantes, os posicionamentos se fortalecem e os cruzamentos de 

pontos de vista enriquecem as possibilidades de registros, pois esses passam a utilizar 

outros exemplos e abordagens, procurando não serem repetitivos. Lankshear e Knobel 

(2008) reforçam essa teoria quando defendem que essa modalidade de pesquisa mostra 

sua utilidade no conhecimento de pontos de vista alternativos, mas observam também 

que, para evitar que o pesquisador se perca do propósito, é necessária a construção de 

uma matriz tendo como base as principais características buscadas nos objetivos do 

trabalho. Os autores lembram ainda que a coleta de dados é sempre seletiva, pois o 

pesquisador deve cuidar na escolha do que é ou não relevante para a pesquisa. 

 Para tal procedimento, foi construído um mapa considerando quatro pontos 

básicos para a construção da lógica da entrevista. (Apêndice B) 

“O que abordar?”: A primeira coluna apontou os temas que seriam usados 

como norteadores da discussão. Os temas foram levantados a partir da estrutura textual 

desenvolvida no “Referencial Teórico” e que apresentaram uma seqüência evolutiva na 

abordagem do tema.  

“Autores Referência”: A coluna de autores apresentou os autores que foram 

fontes de consulta e referência para cada tema levantado.  

“Para que abordar?”: O esclarecimento dos objetivos que se tem ao aplicar 

uma pergunta torna mais eficiente a questão a ser elaborada. Foram levantados os 

objetivos que o tema teria, justificando sua abordagem durante a discussão. Foi 

necessário confrontar o objetivo da pergunta com os objetivos da pesquisa para garantir 

o foco da discussão. 
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“Como abordar?”: Foram elaboradas questões a partir dos objetivos de cada 

tema, que procuraram ampliar as possibilidades de retorno e interação entre os 

participantes e, ao mesmo tempo, amarrar a discussão no tema principal. 

 Ainda que tenham atendido à seqüência lógica proposta para a evolução do 

assunto, em algumas entrevistas, os próprios participantes levantaram questões, sendo, 

então, desnecessária a inserção destas pela moderadora. 

 

3.4 TRATAMENTO/ ANÁLISE DOS DADOS 

 

 As gravações foram transferidas para o computador e transcritas de forma literal. 

Estas, juntamente com as observações registradas durante as duas reuniões, serviram de 

objeto de análise para colaborar com a precisão da descrição das afirmações realizadas 

pelos participantes e para garantir exposição clara das idéias abordadas. Uma vez 

coletados os dados, foram definidos modos de organização dos mesmos, esclarecidos a 

seguir. 

  

3.5 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

 A organização dos dados para análise se deu no mesmo perfil de quadro 

proposto para a roteirização das entrevistas: o tema foi eleito como base para a 

classificação das falas. Deu-se atenção à manutenção dos agrupamentos iniciais 

segundo critérios propostos (3.1), de forma a entender melhor os fatores ocultos que 

levam o participante àquele posicionamento.  

 

3.6 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

 Os registros de cada grupo foram analisados quanto ao seu conteúdo, 

procurando-se traçar um paralelo entre as diferentes amostras geradas pelo perfil 

traçado para os participantes, segundo as especificidades do grupo. As aproximações 

entre elementos da entrevistas foram estabelecidas na elaboração do roteiro inicial e 

respeitadas na seqüência proposta para análise. 

 Os próximos capítulos, 4 e 5, dedicam-se, respectivamente, à descrição dos 

resultados e à análise e discussão dos mesmos. 
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4 EMOÇÕES E PALAVRAS 

 

A análise das questões propostas por meio da metodologia de pesquisa nos leva 

a buscar compreender um contexto que vai além das respostas. Procuramos cruzar os 

diferentes movimentos surgidos dentro dos grupos para relacionar posicionamentos e 

identificar pontos que devem ser considerados na introdução de uma proposta para o 

contexto educacional. Ressaltamos que a interpretação foi realizada com base no 

referencial teórico de forma a justificar a lógica construída para explanação.  

 Escrever sobre mudanças significativas na vida da sociedade envolve entender a 

história, as personagens, as expectativas e os elementos dificultadores. 

 

 

4.1 NOVOS VELHOS TEMPOS 

 

 

As modificações do papel do homem na sociedade remetem a uma reflexão 

sobre as mudanças ocorridas na escola em busca de uma identidade que atenda ao perfil 

do processo de modernização, que significa a adaptação aos usos e necessidades 

modernos. Não há como desvincular a escola dos avanços do mundo, pois professores e 

alunos são sujeitos da história. Esses papéis se misturam quando o aluno se torna 

professor e carrega consigo as marcas eficientes da escola em que viveu, reforçando 

alguns posicionamentos e remodelando outros aspectos já referidos anteriormente 

(FREIRE, 1980). 

Alguns marcos históricos podem ser claramente identificados no processo de 

modernização da escola e contribuem na revelação de elementos que apontam as 

transformações decorrentes das demandas sociais. 

Basicamente, dois elementos foram apontados pelos grupos de discussão: papéis 

e tecnologia. Este último foi visto positivamente em todos os grupos, conforme 

transcrição feita abaixo. 

 

(i) “Vejo a modernização da escola por meio dos recursos que são 

oferecidos para o professor ministrar sua disciplina. Antigamente, 

não há muito tempo atrás, o professor usava quadro com giz ou 

mesmo transparências para enriquecer suas aulas. Houve um 
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avanço nas possibilidades que ajudam o professor a passar o 

conteúdo: recursos áudio visuais e o próprio quadro com pincel 

atômico.” 

(ii)  (ii) “Quando eu me formei a Internet era raríssima.   Eu já trabalhava 

quando tive meu primeiro email. A Internet facilitou a vida dos 

estudantes, pois permite até acesso a livros que hoje também estão 

disponibilizados na Internet.  Nem sempre você consegue baixá-

los, mas consegue ler.  Isto facilitou o acesso à informação para a 

pessoa que quer estudar.”  

(iii) (iii) “A evolução da escola aparece, para mim, primeiramente na 

estrutura de equipamentos, por exemplo, hoje podemos encontrar 

computador e data show à disposição na sala de aula. O professor 

traz a aula em arquivo, pronto. Antes se perdia muito tempo 

escrevendo a matéria no quadro, hoje essa estrutura de informática 

possibilitou que o conteúdo fosse passado rapidamente e sobrasse 

mais tempo para discutir sobre o conteúdo.” 

 

 

 
 Lopes (2007) enfatiza que, historicamente, no Brasil, as reformas na Educação 

deram pouca ênfase ao professor e a seus saberes, restringindo seu reconhecimento 

como sujeito de fundamental importância do universo escolar. Nesta direção, os 

impasses profissionais, os conhecimentos e as concepções do professor podem ser 

captados nos dilemas apontados pelos grupos que percebem o papel do professor 

“minado” por uma nova sociedade. Os discursos são contraditórios quando se percebe 

que, em um mesmo grupo, os professores concordam ao se referirem às mudanças do 

docente, na sua interação com o aluno, como benéfico à educação e, paralelamente, de 

forma oculta no discurso, se mostram indignados com elas: 

 

Antigamente o professor era o rei, era o deus, hoje em dia, com essa geração 

de informação fácil e de Internet, o aluno chega às vezes, a deixar o 

professor apertado, pois lê um assunto muito recente que você não teve a 

oportunidade de ler ainda. E como você tem uma aula menos expositiva, que 

não é só você falando, que é aberta a discussão, está mais exposto a 

confrontos. Isso para mim foi muito diferente, por que a gente, como 

professor, acaba aprendendo também muita coisa com a discussão. 

 

Ontem mesmo eu tive um problema danado em relação a respeitar o 

professor. Meu aluno disse que gostaria de ser meu colega, meu amigo. Eu 

respondi que ele me desculpasse, mas ali eu tenho uma relação, 

infelizmente, de professor/aluno. É necessário haver esse cuidado já que a 

atual dinâmica de trabalho abre brechas para a intimidade. Você acaba se 

expondo mais e abrindo mais a possibilidade deles quebrarem a figura a ser 

respeitada. Da mesma forma que dentro da família não existem mais o 

tratamento “senhor/senhora” ou mesmo que o “sim” significa “sim” e “não” 

significa “não”. 

 

 

 Nesse paradoxo, os papéis de aluno e professor se fundem com o primeiro 

elemento identificado como modernização, quando eles associam o reposicionamento 
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do professor à velocidade e possibilidades das novas tecnologias como forma de 

difundir o conhecimento. Alguns entrevistados afirmaram que, ao possibilitar acesso 

rápido à informação, a sociedade fez com que o professor perdesse seu lugar de fonte, 

pois passou a ter menos poder sobre a informação. Embora todos os grupos 

apresentassem discursos semelhantes, o grupo de professores que tem algum 

conhecimento sobre a Educação a Distância acrescentou que percebem-se as melhoras 

nos recursos oferecidos aos professores, mas a didática do professor continua a mesma, 

“no cuspe e giz” e caracterizou esse processo de mudança como modernização 

epidérmica, ou seja, ocorre somente por fora. 

 No grupo de professores que já se encontram desenvolvendo trabalhos na 

modalidade EaD, os docentes mostram-se mais positivos ao afirmarem que a escola 

privilegiava muito algumas classes e passa agora a atender outros públicos, não se 

permitindo mais ignorar os problemas sociais. Percebem que, com isso, existe a 

tendência de que esses alunos sejam vistos mais na sua individualidade, que sejam 

atendidos respeitando suas diferenças pessoais e que o trabalho com integração oferece 

ao colega o benefício de aprender com o próximo. 

 
(i) Os alunos são vistos mais no individual. Não sei como é a experiência 

dos demais, mas o que vejo por meio de relatos na sala dos 

professores é que o índice de depressão dos alunos esta altíssimo, 

ou seja, esses são problemas pessoais que os alunos têm trazidos 

para dentro da escola. A escola tem percebido isso e respeitado 

esses problemas, essas características individuais. 

(ii) O atendimento às diferenças, para a população, é muito bom porque 

todo mundo pode ter acesso à escola, mas para o professor é um 

desafio imenso porque entre você dar um conteúdo para pessoas 

diferentes com graus de dificuldades diferentes, tentando não 

prejudicar a sala e o próprio conteúdo, o formato tradicional é mais 

fácil. 

 

 
 Ao mesmo tempo em que percebem a conscientização do sujeito mediador de 

conhecimento, destacam também as dificuldades que o professor encontra para cumprir 

essa missão: 

 
(i) O aluno hoje vem para a escola com uma série de questões que não 

podemos ignorar, mas também a que não temos como dar um 

tratamento tão individualizado como nos é solicitado. 

(ii)  O professor hoje já percebeu que para ensinar não basta ter 

conhecimento, não basta apenas saber o conteúdo ou técnicas de 

ensino, mas tem que saber também conhecer o aluno e entender a 

realidade dele. Ser professor agora é mais difícil do que antes. 
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Belloni (1999) eficazmente observa que "os dois novos atores principais no 

teatro da educação do futuro [são]: o professor coletivo e o estudante autônomo." 

 Dentre diferentes exemplos que indicam as mudanças no contexto escolar, vale 

destacar que prejuízos e benefícios foram fortemente discutidos. A forma de estudo foi 

apontada como um benefício e identifica-se a relação desta com a mudança de postura 

do docente nas palavras de um professor:  

Antigamente a gente estudava muito decorando, e as provas, que tinham 

questões abertas, deveriam receber respostas previamente elaboradas e 

memorizadas, ou seja, na hora da prova a gente copiava, literalmente, aquilo 

que tinha sido decorado. Hoje, a forma de cobrança, pelo menos a que tenho 

com meus alunos e vejo que a maioria também tem, exige que o aluno 

compreenda e extrapole o conteúdo que está sendo discutido. 

 

Contudo, foi citada como aspecto negativo a decadência da escrita, de um modo 

geral, acarretada pelos novos códigos de linguagem criados no ciberespaço que 

contaminam a língua culta e a capacidade de redação:  

Uma outra coisa que percebo de mudança, e esta seria negativa, é que, 

antigamente, o aluno escrevia muito, pois se copiava muito a matéria do 

quadro e, conseqüentemente, o aluno tinha uma caligrafia melhor e uma 

forma de redigir melhor do que os alunos de hoje apresentam. Eu vejo que o 

acesso dos alunos ao computador, escrevendo de forma cifrada, com 

códigos, acarreta erros muito grotescos de português e dificuldades de 

expressar pensamentos no momento de redação de provas e trabalhos. 

Portanto, eu vejo que a modernização apresenta pontos positivos e outros 

negativos. 

 

  

 As observações feitas pelo participante devem ser vistas como uma situação que 

vai além das responsabilidades da escola. As ferramentas tecnológicas já fazem parte da 

vida dos alunos e, sendo usadas ou não pelos professores, já foram adotadas como meio 

de comunicação entre as pessoas. Seus códigos de linguagem surgiram 

independentemente da aceitação da escola. 

 

Alcance e até adaptação da escola para essa moçada que está chegando. 

Cada dia que passa estou mais convencido de que nossa maneira de dar aula 

está completamente equivocada à realidade do ensino aprendizagem. 

Principalmente para os professores de graduação. 

 

 

Eis a grande encruzilhada proposta pelas mudanças: a adequação da demanda 

social pela modernidade com a fidelidade à tradição. 
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Esse modelo que existe hoje para os alunos que já estão em sala já não 

sustenta mais. Na minha aula, há alguns anos atrás, a sala estava cheia. 

Hoje... você consegue? Não tem jeito. Os valores externos são maiores. Os 

alunos estão utilizando outra linguagem. E nós temos que aprender a 

linguagem, pois é esse o caminho. Não sei se é o melhor ou mais 

interessante do que o formato que temos hoje. 

 

 

As dúvidas levam o professor de uma ponta a outra no seu próprio discurso: ele 

sabe que o modelo não se sustenta, mas não consegue ter certeza de que o outro é 

melhor. Percebe-se mais adiante que a reflexão sobre o assunto permite que o professor 

se posicione mais firmemente. Destacam-se, no próximo subitem, as respostas dos 

entrevistados às questões referentes à adaptação dos professores à modernização do 

ensino. 

 

 

4.2 NADA SE PERDE, TUDO SE TRANSFORMA 

 

A chegada dos computadores à escola estabelece nova relação entre professor, 

aluno e educação, exigindo mudanças na forma de condução dos trabalhos em sala de 

aula. Lopes (2007) defende o professor como um profissional em contínuo 

desenvolvimento, atuando como sujeito na formulação dos objetivos e estratégias 

presentes em seu trabalho. Nesse sentido, apresenta-o como sujeito em formação 

contínua, trazendo consigo representações de educação que foram tecidas, na maioria 

das vezes, ao longo de sua própria trajetória escolar. O desempenho do professor é 

influenciado, de certa forma, por modelos de ensino internalizados ao longo de sua vida. 

Esse quadro pode ser ilustrado pela fala de um dos participantes dos grupos de 

discussão, que relata ter feito um levantamento para detectar que estratégias 

metodológicas seriam menos cansativas, obtendo um retorno de que os alunos preferem 

as aulas de quadro, aulas baseadas na oratória do professor. Reforça o relato afirmando 

que as diferenças básicas de natureza das disciplinas indicam a pertinência de um 

instrumento como um quadro. 

É possível analisar esse relato sob um outro ponto de vista, colocado também 

pelo grupo: o aluno só pode realmente fazer uma escolha metodológica se conhecer as 

diferentes opções. Acrescenta ainda que o professor pode usar recursos tecnológicos 

atuais de forma tradicional. Nesse caso, a aula será sempre expositiva, seguindo aquele 

preceito de passar informação. 
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Os professores que não possuem contato com a EaD concordaram com a 

observação de um dos colegas, que coloca que a questão de adaptação do professor 

passa por mudanças e essas, para o ser humano, são uma coisa complicada: 

 

Gera certo incômodo. Existem pessoas que ficarão presas a modelos antigos, 

modelos que ele vivenciou e em que acredita. Entendendo esse modelo 

como ideal, ele não buscará coisas novas. 

 

 

 O comentário obteve reforço de outro participante: 

 
A modernização, por si só, é um processo lento, pois as pessoas têm 

resistência a mudar. Porém, entre os profissionais, acho que o professor é 

aquele que mais resiste. 

 

 

 

 Todos os grupos apontaram a tecnologia como grande desafio para adaptação do 

professor e identificam emoções: 

 
(i) Alguns professores demonstram pânico em relação à tecnologia na 

escola. Pessoas que simplesmente não se adaptam ao uso de 

computadores. Pessoas que até pouco tempo atrás não sabiam o 

que era Excel. 

(ii) Percebo que os professores sofrem com a necessidade da adaptação à 

tecnologia. Ela gera um desgaste pessoal muito grande por ser uma 

incógnita. Tudo que você não sabe gera uma emoção de ansiedade. 

 

 

 Os dois grupos de professores que não fizeram o Curso de Formação de 

Professores em EaD encaminharam a discussão para a falta de preparo do professor de 

cursos superiores em geral para a jornada acadêmica: 

 
O professor do ensino superior não é preparado para ser professor. O foco, a 

valorização fica no conhecimento do professor, nos títulos que ele carrega, 

pois ele é expert numa determinada área, porém são ignoradas: a forma que 

o professor usa para ensinar, a didática e a metodologia. Questões como - 

qual a melhor forma de levar o aluno à construção de um conhecimento ou a 

melhor forma de estimular o aluno a aprender? - “são irrelevantes.” 

 

  

Ao receber reforço de outro participante, que se mostra indignado por conhecer 

cursos de pós-graduação stricto sensu em que a disciplina Metodologia de Ensino é 

opcional, ou seja, não necessariamente o professor de ensino superior fez uma matéria 

relacionada à teoria da aprendizagem, surgem as ilustrações: 
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(i) É possível perceber claramente quando professores que atuam junto a 

uma disciplina não alteram o formato de trabalho quando esta vem 

atender um curso diferente. 

(ii) Vou dar um exemplo: um professor, por trabalhar com uma disciplina 

na área de biológicas, mantém a mesma dinâmica, independente de 

ser um curso de Educação Física ou Enfermagem, ou seja, pessoas 

diferentes, perfis diferentes. Mesmo utilizando recursos 

tecnológicos, as questões didáticas e pedagógicas são 

freqüentemente desconsideradas. A utilização de recursos 

didáticos que ensinam como montar um seminário, como organizar 

uma atividade em grupo, como estimular o aluno a ser menos 

dependente, não se encontra no conhecimento da tecnologia. Ela 

está no conhecimento do professor sobre metodologias 

educacionais.  Os professores não têm uma formação 

metodológica devido à estrutura educacional brasileira. 

 

  
 Os participantes que se encontram atuando em cursos a distância apontaram para 

um outro ponto a ser considerado no processo de adaptação do professor: para eles, os 

professores que possuem jovens na família estão mais propensos a adquirir novas 

habilidades do que aqueles que vivem cercados por pessoas mais velhas.  

 Esse mesmo grupo reconhece que há também um duelo injusto entre as gerações 

de docentes. Quanto mais jovem for o professor, mais próximo ele estará da nova 

geração e mais fácil será acompanhar as mudanças. Acrescentam que, por mais que o 

professor “corra atrás” em busca dessa modernidade, o aluno tem mais tempo 

disponível para explorá-la e acaba fazendo dela um complemento de sua rotina. Esse 

aluno acaba pressionando a escola a adotar procedimentos sem que os professores 

estejam preparados. 

 
(i) Essa modernidade que houve, quadro, data show, computador, essas 

coisas todas vieram de reclamações de alunos que comparavam as 

salas de aula daqui com outras mais modernas. 

(ii) Não acho que o grupo de profissionais daqui são pessoas habilitadas, 

capacitadas e que usam hoje em dia toda a estrutura e 

equipamentos disponíveis. 

(iii) Tem uma turminha aí que precisaria de um suporte para ter mais 

segurança, para ter mais habilidade, para ter mais foco e não ficar 

sofrendo. 

 

 
 Conforme as citações anteriores, todos os grupos apresentaram consciência da 

insegurança ainda existente dentro da instituição a respeito de novas tecnologias em sala 

de aula, porém todos se excluíram desse perfil. Contudo, ao abordarem a pressão do 

aluno na infra-estrutura da escola e até mesmo na adequação do professor, percebe-se 

um stress: 
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Para todas as instituições que trabalhei percebi que o importante é se os 

alunos estão reclamando ou não. Se chegar alguma reclamação é porque o 

professor não é um bom [professor]. Porém às vezes não chega reclamação 

porque o professor é o amigão de todo mundo. Aquele professor pode não 

dar uma aula de qualidade, mas como ele cativa a turma, não vai chegar essa 

reclamação. 

 

 

 Apesar de identificarmos essa pressão, foi também unanimidade entre os grupos 

o reconhecimento de uma evolução do corpo docente na aceitação das mudanças 

propostas pela tecnologia: 

 
Algumas pessoas, porém, já são mais dispostas a buscar novos desafios e 

novas experiências. As instituições, de forma geral, não estimulam a 

adaptação do professor às novas tecnologias. O professor não recebe 

treinamento para as mudanças que ocorrem à revelia dele: sistema 

acadêmico, data show e outros. 

 

 

Segundo os entrevistados, quanto mais o tempo passa, maior é a diferença entre 

aqueles que se atualizam e aqueles que não, interferindo na postura comodista de muitos 

docentes. A velocidade com que a tecnologia se desenvolve atualmente tende a tirar o 

professor do mercado se ele ficar parado por cinco ou dez anos. 

Os professores que já estão envolvidos com a modalidade de Educação a 

Distância mostram-se mais comprometidos com o processo de mudança e relatam as 

próprias experiências:  

 

(i) Eu acho que a questão da tecnologia na escola é natural. Ao 

solicitarem meu trabalho por meio da modalidade EaD, percebi 

essa mudança como um instrumento disponível para trabalhar a 

sala de aula e acho que será uma coisa diferente. Não podemos 

ignorar esses recursos tecnológicos que existem. Eles devem ser 

incluídos no contexto escolar, pois a sociedade usa esses 

instrumentos e se a escola deixar de utilizá-los não estará 

caminhando junto com a demanda social.  

(ii) Minha experiência mostra que um dos pontos a que eu custei para me 

adaptar é a regularidade com que você entra no ambiente virtual, 

que é a sala de aula. Tenho um espaço no presencial que é uma vez 

por semana em horário determinado, no espaço virtual tenho que 

entrar, no mínimo, três vezes por semana, às vezes domingo, e me 

organizar para que ele aconteça, pois sou eu que definirei quando 

será. Isso foi extremamente difícil para mim. Preciso me adaptar a 

isso porque essa é a demanda para o outro formato. Ninguém cria a 

rotina para mim. Eu tenho que fazer isso, mas a escola precisa 

respeitar meu processo individual de adaptação.  
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 A intimidade com a tecnologia mostra-se gratificante para alguns que ensaiam 

discursos positivos a favor da modalidade. 

 

A Educação a Distância me ajudou possibilitando que eu trouxesse do 

invisível uma ilustração com movimento. Na minha época não existia isso, 

no máximo encontrava-se um retro-projetor. A imagem somada à 

informação fixa melhor o conteúdo na mente dos alunos. 

 

 

 Ao medir o nível de contato dos professores com a Internet, logo a seguir,  se faz 

importante entender os diferentes processos de adaptação.  

  

 

4.3  INTERNET, DE NOVIDADE PARA ESSÊNCIA 

 

 A chegada da Internet trouxe muitas promessas ao meio acadêmico. Na 

avaliação de Tiffin e Rajasingham (2007) a web é a maior compilação de palavras que o 

mundo criou até hoje. Segundo eles, a Internet propunha uma forma de conhecimento e 

informações libertadoras. Ao ser comercializada, a Internet abriu as portas também para 

o lado escuso da sociedade, uma espécie “gueto poluído por pichações”, onde as 

informações científicas se misturam. Os autores ainda insinuam que o futuro dela como 

meio acadêmico é uma incógnita, não por sua capacidade, mas pelo lixo virtual que 

carrega. 

 Mesmo em processo de adaptação a Internet já faz parte da vida dos docentes. 

Todos os participantes dos grupos fazem uso diário da Internet. Há uma variação entre a 

freqüência utilizada, porém em todos os depoimentos encontra-se o uso da web indo 

além da caixa postal.  

 

(i) Utilizo a Internet para buscar informações para as aulas, pois por meio 

dela é possível ter acesso a materiais com que antes não se poderia 

contar por se tratarem de arquivos que pertencem a pessoas 

externas ao seu convívio. Os próprios alunos, por meio da Internet, 

conseguem contribuir com materiais relacionados aos conteúdos 

explorados. 

(ii) Acesso a Internet pelo menos uma vez por dia. Utilizo para ler emails, 

para a preparação de material para as aulas; busco sempre sites de 

referência para o meu trabalho. 

(iii) Grande parte dos trabalhos que desenvolvo, utilizo a Internet. Em 

algumas atividades, antes de ser professor, já exigiam o meu acesso 

à Internet ou até a utilização de outras tecnologias como imagens 

digitais e DVD. 
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Pode-se observar que a busca de materiais por meio da Internet já se tornou algo 

habitual na vida de todos os participantes. Percebemos também que os movimentos dos 

alunos induzem esse acontecimento: 

(i) Costumo trocar e-mails com os alunos também, porque facilita a 

comunicação com os grupos de alunos. Faço as orientações de TCC 

por meio da Internet. Isso me consume muito tempo. 

(ii) Uso também a Internet para entrar em contato com os alunos, 

inclusive em Orkut e MSN.  

(iii) Eu disponibilizo para meus alunos meu endereço de email para que 

possam enviar algum material ou agendar alguma coisa, mas aviso 

que meu email não é uma extensão de sala de aula. Muitos alunos 

acham que você deve ficar respondendo questões de aula via email. 

 

  

 São várias as ferramentas da web que vem sendo utilizadas para contato entre 

professor e aluno. Percebemos que, ao aprofundar seu contato com a Internet, vão se 

ampliando o número de ferramentas que mediam essa interação. Ainda assim, os 

sistemas disponibilizados pelas instituições ainda mostram ser os preferidos: 

 

(i) Prefiro me comunicar com o aluno pelo sistema acadêmico. Acho 

arriscada a troca de email, pois acabamos fazendo atendimento 

particular para sanar dúvidas.  

(ii) Faço muito uso do sistema acadêmico. Ele facilitou a minha vida de 

professor, pois deixo recados, avisos e materiais para os alunos a 

qualquer hora. 

(iii) O sistema respalda o professor que mantém no histórico o que foi 

enviado ou registrado pelo professor. 

 

 

 Houve ainda referência ao sistema implantado na universidade como a atual 

agenda do aluno. Ali são registrados os compromissos, mas, diferente do uso que se faz 

do caderno de programação, o professor faz o registro e garante assim que o aluno não 

alegue desinformação. 

 Professores que apresentaram mais intimidade com a Internet afirmaram que o 

uso dentro da sala é muito útil, pois acessam arquivos que estão disponíveis na rede sem 

se preocupar em transportar o material. Contudo, alguns participantes se mostraram 

aborrecidos com a universidade e relataram que apesar do esforço dos professores, há 

muita dificuldade na utilização da Internet na sala. Segundo eles, a instituição barra a 

navegação em sites de vídeo, impedindo a apresentação nas aulas.  
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No meu caso, gostaria de poder usar vídeos na sala de aula que com certeza 

auxiliariam muito na minha disciplina justamente por suas características. 

Mas na escola em que dou aula existe um pessoal que é tarado por segurança 

e, por causa disso, para fazer uso desse tipo de material eu devo chamar um 

técnico do laboratório, no meio da aula, que possibilite o acesso. Eu tenho 

que convocar um cara, em outro andar, que demora cerca de 35 a 40 minutos 

para me atender, o que leva a minha aula a terminar antes de viabilizar a 

técnica. Então, muitas vezes, a falta do uso adequado não está relacionado 

ao nível de apoio oferecido pela escola. É pior. Ela barra, impossibilita o seu 

trabalho. Isso é muito mais grave. 

 

 

 A indignação pelos entraves acarretados pela ausência de políticas de tecnologia 

apontado é notória. Essa abordagem é feita porque os professores já buscam uma forma 

de incluir a Internet na metodologia de ensino planejada para a sala de aula. 

 Outros fatores relevantes foram apontados: 

 

A Internet é facilitadora, mas também excludente. Se a pessoa não tiver 

acesso a ela não poderá fazer o curso. A classe mais baixa deverá despender 

um dinheiro para se adequar às necessidades do ensino a distância. 

 

 

 A discussão relativa à inclusão social apresentou-se bastante significativa para o 

grupo que encontra-se desenvolvendo trabalhos em Educação a Distância. Foram feitos 

discursos e relatos sensibilizados com oportunidade de inclusão tecnológica oferecida 

pela modalidade. 

 Contudo, o grupo que não participou do Curso de Formação de Professores 

fixou seu receio, destacando a diferença entre os níveis de conhecimentos tecnológicos 

de docentes e discentes: 

 

(i) Acho que seria bem mais fácil se o professor circulasse pelos mesmos 

meios que os alunos andam. Talvez utilizando o MSN, coisas 

desse tipo. A forma de comunicação dentro da aula é diferente de 

como os jovens se comunicam foram da aula. Há então um 

confronto de idéias. 

(ii) Eu faço muito o uso da tecnologia como instrumento e tenho              

dificuldade para usá-la como diversão. Eu estou me adaptando 

porque meus alunos vivem naquele mundo virtual, mas eu não 

vivo. 

 

 

Serão apresentados outros posicionamentos favoráveis no próximo subitem, 

relativo ao pedido de que os professores compartilhassem seus conhecimentos sobre 

Educação a Distância. 
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4.4  EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: ALGO NOVO OU VELHA CONHECIDA? 

 

 
(i) A Educação a Distância é uma tentativa de transpor os limites da sala 

de aula. É você levar o conhecimento ao aluno sem se prender a 

uma situação física, usando os recursos que possibilitam esse 

movimento.  

(ii) [...] é ministrar e discutir o conteúdo sem um espaço físico comum e 

tempo comum. 

 

 

O conhecimento é um fator importante para a real aceitação do homem por tudo 

que o cerca. Quanto menor for o esclarecimento sobre um assunto, menor será a chance 

de que as pessoas se arrisquem em investir nele.  

Independente da apreciação que se tenha sobre a Educação a Distância, não se 

foge à regra: ela tem sido evitada pelas pessoas até que se saiba realmente qual o melhor 

posicionamento para se ter perante a sua implementação.  

Os entrevistados que tinham algum conhecimento sobre o assunto procuraram 

dar uma resposta para a questão conceitual do tema.  

 
(i) Educação a Distância é passar o conhecimento sem estar presente. 

(ii) Proporcionar o ensino sem haver um encontro real. 

(iii) Utilizar os avanços tecnológicos para suprir a ausência do professor. 

(iv) Educação a Distância, pra mim, é tudo aquilo que envolve o processo 

de ensino aprendizagem que não é presencial, ou seja, no mesmo 

instante. Eu não tenho que estar no mesmo momento que o meu 

aluno para colaborar com a aprendizagem dele. 

 

 

Nos dois grupos que, de alguma forma, já estiveram em contato com a 

modalidade, percebe-se maior tranqüilidade de expor uma definição. Muitos deles 

relacionaram essa definição com a presença da tecnologia quando afirmaram que ela 

existe há muito tempo, mas somente agora temos novos recursos advindos da tecnologia 

para praticá-la. Nos dois grupos formados por professores que não possuem informação 

e não tiveram contato com a área, a relação entre a Educação a Distância e a tecnologia 

é abertamente explicitada: 

  
(i) Nunca fiz nenhuma aula na tecnologia Educação a distância. Posso 

chamar de tecnologia? 

(ii) Mesmo estando na área de informática e no meio acadêmico, não 

tenho conhecimento sobre o assunto. Se eu não tenho essa 

informação, as pessoas fora do ambiente acadêmico têm menos 

ainda.  
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(iii) Fiz algumas leituras, mas não sei qual é a estrutura necessária para que 

ela aconteça. Imagino que seja necessária uma estrutura de 

comunicação pesadíssima. 

 
 

Em algumas respostas, é possível identificar que o contato com a modalidade 

colabora para que os discursos sejam mais positivos, apesar de se basearem nos 

resultados que vêm sendo obtidos. Não se identifica, nesse caso, um avanço ocasionado 

por fundamentação teórica ou resultado do próprio Curso de Formação de Professores.  

 
(i) Eu já percebo na educação a distância um retorno maior do que no 

presencial. Eu consigo identificar o aluno individualmente. Ele 

participa mais do que na sala de aula presencial. 

(ii) Mesmo sendo o primeiro ano na educação a distância, utilizo o fórum 

e percebo um retorno maior do que aquele que tenho no presencial. 

Tive 159 participações em um fórum da turma. É possível ver os 

alunos participando. Achei o resultado ótimo. Dá pra sentir o que o 

aluno esta compreendendo. Sinto falta, um pouco, da presença, 

mas estou ainda aprendendo a usar a ferramenta e terei mais 

segurança na próxima turma.  

(iii) Eu sinto minha turma com um maior grau de participações muito mais 

do que a aula presencial. Eu tenho 2 horas/aula para cuidar da 

turma inteira e na educação a distância eu tenho uma semana 

inteira pra ele poder entender. Tenho, conseqüentemente, mais 

tempo para poder capturar esse aluno. 

 

 
 A evolução que se dá no processo de apropriação faz com que as pessoas 

busquem a melhoria do que vem sendo realizado e, conseqüentemente, se tornem 

agentes ativos na construção do produto. Isso também ocorre com a Educação a 

Distância. Seus movimentos na sala de aula virtual emitem resultados importantes que 

estimulam os envolvidos para a busca de solução e para a responsabilização pelo 

resultado do processo. Um exemplo a ser dado é o de uma professora que, não satisfeita 

apenas com o acompanhamento que a equipe do setor de apoio à modalidade fazia para 

não permitir que o aluno se acomodasse, sugeriu, para o próximo semestre, um 

mapeamento do aluno com o objetivo de tornar possível o entendimento da construção 

da aprendizagem na modalidade. Apesar de consciente do esforço que deve se 

despender para tal, vê-se que seu envolvimento pessoal não abre espaço para um 

discurso passivo, daqueles que querem ver o resultado, mas do que é responsável por 

esse resultado. “O ensino a distância é algo que pode dar resultado com um trabalho 

muito grande e bem feito.” 

 Ribeiro (2002) conceituou o conhecimento como fruto da ação do sujeito sobre 

o objeto e, quanto mais o sujeito explora o objeto, mais o resultado desse trabalho 
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influencia o sujeito que, a partir daí, vai avançando em níveis cognitivos superiores, 

cada vez mais, desligando-se do concreto, passando para as atividades mentais ditas 

superiores, tais como reflexão, abstração e manipulações verbais. Dessa forma, ao 

serem questionados sobre o que é a Educação a Distância, alguns professores, distantes 

de manipulações verbais, não querem arriscar o discurso em uma resposta, e expressam 

sua esperança de que a modalidade venha acrescentar um novo prazer para os 

freqüentadores da escola atual. A dificuldade de o professor dar aula, atualmente, e a do 

aluno em assisti-la, justifica-se no modelo de educação que não é mais apreciado e que 

sugere mudanças para uma novidade, a qual ainda não se sabe o que é. Esse grupo 

acredita que a Educação a Distância possa ser esse algo novo que venha agregar valores.  

 Os conceitos dados apresentaram-se sempre adicionados de informações que 

caracterizam, “[...] a EaD ultrapassa o espaço físico e permite um acesso maior ao 

público, tanto quanto em quantidade de pessoas envolvidas quanto em extensão de 

território. Ela tem a capacidade de ultrapassar fronteiras, de espaço e tempo...” e 

procuram dar significado histórico, “[...] sobre a EaD oferecida atualmente você ainda 

não ouviu falar. Ouve-se falar é naquela revistinha do Instituto Universal Brasileiro que 

se estudava em casa. Só que a coisa evoluiu.” 

 Independente do nível de informação apresentado pelos grupos, em todos se 

apurou receio pelo desconhecido. Por meio das falas é possível identificar alguns fatores 

preocupantes: eficiência, esforço e tempo. 

  

(i) É complicado o professor transmitir, por meio de uma mídia qualquer, 

tudo aquilo que é baseado na sua experiência. Se fosse simples o 

caso, não era necessário o aluno ter aulas, bastava receber o vídeo 

da aula gravada que ele aprenderia. O diferencial da sala de aula é 

que você tem um contato com o aluno que te possibilita orientá-lo 

em vários aspectos. É a informação que não está formalizada. O 

professor filtra e traduz o que seria realmente relevante para o 

aluno.  

(ii) Não sei se atenderia todas as áreas nas suas especificidades, pois 

acredito que as disciplinas que dependem de uma leitura mais 

cautelosa do lado interpessoal não têm como ser atendidas. 

Elementos que na conversa pessoal em atendimento a um paciente 

devo ensinar ao aluno, não é possível passar a distância. A questão 

teórica e conceitual é tranqüila, mas o lado interpessoal é 

complicado.  

(iii) A minha preocupação com relação a EaD é como aproveitar o material 

que o professor já tem nessa sala de aula. Não gostaria de elaborar 

o material todo novamente. Eu usaria sem sombra de dúvida desde 

que eu pudesse aproveitar o que eu tenho.  

(iv) Eu tenho vontade de dar aula a distância, mas não tenho conhecimento 

e tempo para me dedicar a uma formação agora. Não sei o que me 

custaria me envolver em um trabalho desse tipo. Quanto tempo eu 

gastaria? 
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A ausência de informação mostrou-se determinante quanto ao posicionamento 

favorável ou desfavorável dos professores. Percebe-se que os entrevistados que têm ou 

tiveram contato com a Educação a Distância tendem a ser mais positivos em suas falas 

e, ao mesmo tempo, se permitem questionar as incoerências trazidas pela 

vulnerabilidade do processo. Ao trazer sua colaboração, uma professora ressalta que a 

Educação a Distância abre portas dependendo de como essa educação se fará a 

distância. Esse termômetro mostra sua eficiência quando o grupo de professores que não 

acreditam na metodologia oferecida pela modalidade. Eles afirmam que, se a instituição 

investir em propaganda, anunciando que grande parte da carga horária dos cursos 

poderá ser realizada a distância, as matrículas para o vestibular cairão. Nesse caso, não 

há conhecimento para apostar nesse modelo de trabalho e os pais querem uma escola de 

acordo com a que eles vivenciaram. Ou seja, há também uma necessidade de 

amadurecimento da melhor forma de divulgação para introduzir a Educação a Distância 

na cultura das famílias.  

Ao investir em nova estrutura de ensino e de sala de aula, a escola faz ciência. O 

engajamento dos sujeitos que compõem os papéis para o espetáculo é o grande 

diferencial nos possíveis resultados. Ao tentar entender, contribuir e redirecionar os 

movimentos da sala de aula virtual, percebe-se a ciência que vai além de um domínio 

técnico. São descobertos os cientistas da educação que trazem, unidos à sua experiência, 

diagnósticos elaborados com base em sentidos possibilitados pelos “olhos de 

professor”: 

 

Existe uma questão que me incomoda bastante. Acho que todo mundo gasta 

bastante tempo tentando fazer com que o aluno acredite que ele é capaz de 

adquirir o conhecimento. Eles procuram ficar ocultos nas suas dificuldades, 

às vezes por causa de vergonha. Eu achei que com o ensino a distância, por 

não ter o olho, o colega vendo, isto seria diferente. Ainda não sei. Acho que 

a participação é pequena e não estou satisfeita com minhas atividades. 

Gostaria de uma interação mais avançada para poder sentir o aluno por meio 

do material que ele apresenta. Tenho vontade de saber se o aluno está 

realmente aprendendo. Isso me deixa insegura. 

 

 

Para Kuhn (2000), a novidade surge da dificuldade e o significado das crises 

possibilita indicadores de que é chegada a ocasião para renovar os instrumentos. 

Apesar da consciência já existente da necessidade da Educação a Distância, os 

docentes ainda não discutem o tema fora dos muros da instituição. Ao serem 
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questionados sobre o nível de contato que têm com o assunto, não encontramos pessoas 

que procurem leituras relacionadas. Os professores que já vivenciaram algum tipo de 

experiência com a modalidade declaram que o tema lhes chama a atenção, quando visto 

em jornal:  

 

Como eu também tenho interesse na área apesar de não ter podido participar 

do curso, leio o que cruza o meu caminho. 

 

 

Apenas um professor mostrou uma relação diferenciada com o tema devido a 

especificidade da área que atua.  

 

Já li textos sobre o assunto. Levei um para a sala de aula há muitos anos 

atrás e, na época, o computador era uma coisa meio nova, e a preocupação 

do texto era em como é que nós vamos fazer para saber realmente se o aluno 

fez realmente alguma coisa em sala de aula e como faremos para dar o 

diploma. Já li outras coisas formais, porém extremamente rápidas sobre o 

assunto. Não tenho uma instrução sobre o assunto. 

 

 

Esse profissional, que trabalha com a formação de professores, finaliza sua fala 

reconhecendo a falta de informação sobre o assunto. Percebe-se então que compreende 

a necessidade de abordar a modalidade como metodologia de ensino, porém, o meio 

ainda não permitiu que suprisse sua demanda pessoal. Ribeiro (2002) nos auxilia a 

compreender a demanda desse professor quando lembra a teoria de Vigotsky, que 

aponta para a intervenção do professor como fundamental no estímulo da aprendizagem. 

Destaca então a importância do conforto em atuar na sala de aula, não necessariamente 

com propriedade em todos os assuntos, mas sabendo que as respostas podem ser 

adquiridas. Para esse professor, a estruturação dos modelos de Educação a Distância na 

sociedade ainda é uma incógnita. 

A desinformação preocupa de forma geral a todos os grupos, porém as 

justificativas aparecem rapidamente: 

 

(i) Não é falta de interesse ou dedicação à instituição, é a falta de tempo. 

Não tem como trabalhar em vários lugares e separar mais um 

tempo para as necessidades de atualização de cada uma. Não 

consigo fazer isso. 

(ii) Como não tenho tempo, não me informo e por isso evito discutir o 

assunto com professores que eu sei que entendem muito. 

(iii) A falta de tempo do professor assusta quando temos que pensar em 

um movimento muito grande como a preparação de material. 
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Talvez por não termos ainda a sensibilidade de perceber o que 

realmente significa esse esforço. 

 

 

A falta de tempo foi o argumento mais utilizado para justificar a falta de 

conhecimento e contato com o assunto. Contudo, percebe-se que o incômodo da 

existência de uma espécie de inércia incomoda alguns professores: 

 

A falta de tempo sempre aparece como argumento, só que as pessoas 

precisam perceber que, se esse tempo não acontece, a coisa pára. 

 

 

Para esses, a necessidade de discutir sobre a Educação a Distância não pode se 

afundar na falta de tempo do professor. Reconhecem que os dificultadores das rotinas 

devem ser reavaliados para que, se necessário, esse elemento de transformação seja 

priorizado como um benefício para o próprio docente. Alegam ainda que a falta de 

posicionamento para os parâmetros dessa organização encontra-se na anulação dos 

agentes do processo. Essa reflexão pode ser exemplificada com algumas falas: 

 

(i) Como o professor não tem muito tempo, às vezes até torce para que o 

negócio não vá para frente. Se a EaD vingar ele terá que aprender 

sobre o assunto e mudar a rotina já organizada. 

(ii) O receio do desconhecido faz com que a gente torça para que a vez da 

nossa disciplina demore a chegar. E quando vai se aproximando 

esse tempo a torcida é: “não chega não”! 

 

Ao posicionamento desses professores pode ser adicionado o fato de que, apesar 

de saberem que já estavam envolvidos em um projeto, evitaram o curso de Formação de 

Professores em Educação a Distância até o limite. 

Ainda que seja permitido protelar, aqueles docentes, que iniciam os trabalhos, 

despertam as famílias para essa experiência: 

 

Ontem minha esposa me anunciou que viu uma reportagem criticando a 

EaD. A Educação a Distância vem passando por isso: elogios e críticas aos 

mesmos movimentos. É o processo de consolidação.  
 

 
Alguns relatam a troca de idéias com sobrinhos e filhos, deixando entender que 

é mais tranqüilo discutir a tecnologia na educação com a nova geração. Acrescentam 

ainda que o tema venha sendo interessante nas rodas de conversa, por trazer polêmica às 
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discussões que, segundo eles, vão desde a inclusão tecnológica até a credibilidade no 

processo. 

Por meio dos depoimentos dados, tentar-se a identificar no próximo tópico os 

pontos do tema que acarretam tensão. 

 

 

4.5  RAZÃO X EMOÇÃO 

 

 

 Tiffin e Rajasingham (2007) comparam a relação existente entre professor e 

aluno à existente entre dançarinos: é necessário que ambos conheçam a dança. Ao 

cumprir seu papel nessa parceria, o professor contribui com o que aprendeu quando 

aluno; no entanto, a mudança da dança para uma nova modalidade exige que ambos 

aprendam novos passos, re-significando a participação de cada um. 

 A Educação a Distância sugere a troca da dança, exigindo a mudança nos 

movimentos do docente e gerando conflitos. Ao serem abordados sobre que sentimentos 

eram despertados com a aproximação do momento de entrarem na pista de dança a 

grande maioria falou sobre o medo.  

 

(i) O medo de não conseguir passar as informações e dar aula por meio 

do ensino virtual. Já é complicado dar aula para alunos no 

presencial e a chegada do virtual, inicialmente, traz certa 

insegurança.  

(ii) Eu senti medo. Minhas pernas bambearam. Medo de não dar certo. 

Medo de não conseguir passar os conhecimentos. Receio de não 

obter bom resultado. Será que escreverei de forma que os alunos 

entendam? E olha que eu não fui intimada. Se fosse eu teria um 

ataque do coração. 

  

  
 Ao expressarem a palavra medo, todos os grupos procuraram esclarecer que este 

era relativo à própria atuação. Porém, é possível identificar elementos que mostram que, 

além da preocupação com a aprendizagem do aluno, essa atuação está relacionada a sua 

capacidade de manter seu emprego. 

 

As pessoas podem ter medo por não saberem se conseguirão atender os 

alunos, às expectativas da universidade e a montagem do trabalho. Para 

muitas, a demanda não vem em um momento pessoal interessante. Isso será 

respeitado? 
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 Reconhecido o desconhecimento do tempo em que a escola permitirá essa 

adaptação, apresentaram o termo desafio para justificar seus sentimentos. Alguns 

expressaram o desafio com uma entonação positiva, justificando, inclusive, que este é 

um sentimento bom e que sugere a busca de coisas novas. Segundo eles, participar de 

processos que fazem parte de um movimento histórico é um desafio motivador que nos 

faz crescer. Percebe-se que a forma de abordagem para o convite a desenvolver esse 

trabalho é um diferenciador: 

  

(i) Me senti mais desafiada. E eu posso fazer isso e dar essa aula. Para 

mim foi proposto começar aulas a distância, a disciplina seria usada 

como piloto na instituição e eu achei interessante experimentar algo 

novo, mesmo estando apreensiva. Algumas pessoas me relataram a 

experiência que estavam tendo com aulas a distância em um 

formato com muitas críticas. Não tinha idéia de como seria a 

dinâmica. Mas me afirmaram que eu não teria perda quanto a carga 

horária. Fui assegurada disso. 

(ii) Vi que estava acontecendo. Vi palestras e depois fui convidada com 

direito a negar. Oportunidade de escrever e não dar aula, ou dar 

aula e não escrever e até mesmo fazer as duas coisas. A escolha foi 

minha. 

 

  

Observa-se que as dificuldades ocasionadas em um processo de mudança podem 

ser amenizadas na maneira de conduzir essa demanda. Para os professores que não 

receberam informações ou garantias, o sentido da palavra “desafio” é negativo: 

 

(i) A forma como fui chamado a participar foi meio apavorante. Fui 

convocado a iniciar os trabalhos.  

(ii) Ao me comunicarem eu fiquei um pouco assustado. O contexto da 

minha vida, conturbado naquele momento, me deixou preocupado 

em assumir mais essa responsabilidade. Fiquei receoso do que isso 

significaria para mim em termos de dedicação e tempo. 

 

 

Faz-se importante ressaltar que todos os exemplos dados pertencem aos grupos 

que sofreram alguma espécie de abordagem para o envolvimento com a modalidade. 

Para os professores que não foram ainda solicitados a participar, o medo se aproxima 

mais do termo “ansiedade”. 

 

(i) Não é medo. É ansiedade de tentar fazer da melhor forma possível em 

um tempo que você não tem. 

(ii) A minha ansiedade é porque vou ter que deixar de ficar com a minha 

família para me preparar para essa mudança. Será um transtorno. 
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 É relevante reconhecermos que, nas falas dos participantes, a cada tema 

abordado, surgem comentários incomodados com o desconhecimento do assunto e dos 

melhores rumos a serem tomados. Essa questão torna-se rigorosa quando vindas das 

questões relativas a sentimentos. 

 

O problema do desconhecido da EaD é o conhecido problema da tecnologia. 

 

 

 Ao se referir à falta de informação, os professores no primeiro instante indicam 

os meios tecnológicos como fatores de incômodo. 

 

(i) “Um outro desconforto é a mudança da didática para algo 

desconhecido.” 

(ii) “Algumas habilidades terão que ser trabalhadas antes da entrada da 

tecnologia envolvida na EaD. Talvez a instituição deva investigar 

quem são os professores com dificuldade e fazer um trabalho 

básico com eles. Se o professor cair na EaD sem um conhecimento 

básico ai “neguinho vai subir pelas paredes”. 

 

 

 Ribeiro (2002) lembra que ao se tratar de inovações tecnológicas, não se deve 

ignorar o investimento na formação do professor e a necessidade de discussões que 

esclareçam a pertinência delas na escola, à luz do projeto educativo. Essa empreitada 

pode ser comparada a uma corrente que, ao permitir o rompimento entre os elos, perde 

sua essência. Porém, os desgastes proporcionados pelo desconhecimento também 

apontam outros pontos importantes: 

 

(i) É bom registrar que as informações continuam insuficientes. Nunca 

foi falado sobre dinheiro. Parece mais um tabu. E quando a gente 

pergunta, ninguém sabe a resposta. Aquele que já recebeu não diz. 

Nem o coordenador soube me falar quanto eu ganharia. Resolvi 

trabalhar sem ter esse esclarecimento, mas com desconforto afinal 

estou escrevendo um material composto com minhas palavras. 

Mais de 14 anos de estudos estão sendo sintetizados em uma 

linguagem didática. Trazendo muitas vezes a minha forma de dizer, 

o meu esquema de pensamento. 

(ii)     Usei esse conhecimento para criar algo novo. Há um desconforto e ele 

é real. Eu deveria ter sido chamada a discutir se gostaria ou não de 

vender esse material, se o valor seria justo pelo conteúdo de tanta 

informação. Isso interfere na satisfação do professor. 
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 Faz-se importante contextualizar as falas anteriores, esclarecendo serem 

observações advindas de professores que estão envolvidos na produção de material e 

gestão da sala de aula. Ou seja, foram características de apenas um dos grupos que não 

aborda a tecnologia como um desconforto, mas os processos administrativos. 

 

Quando te dizem o preço antes do trabalho você pode ou não aceitar. Porém, 

quando te mandam fazer e te falam depois do material pronto é uma falta de 

respeito. Muito ruim. 

 

 

 Esse tipo de comentário nos leva a refletir o trato da escola para com os 

profissionais que são o principal agente do seu fazer: cobra-se profissionalismo ao 

exigir resultados, mas não trata com profissionalismo ao fazer negócio. 

 

(i) Dentro do material que agente escreve há um material valioso, um 

conteúdo que você não ira encontrar em nenhum lugar. Nenhum 

livro possui a forma de conduzir o conteúdo que tenho montado de 

forma adequada. Outra coisa, se eu for chamada para escrever 

material em outra instituição não sei como faria diferente. É aquilo 

ali que escreveria mesmo e acabou. Isso, dentro da EaD deveria ser 

visto de uma forma melhor.  

(ii) Me preocupa também o fato de que se eu for chamada, por outra 

instituição, para escrever essa disciplina, o que tenho para falar, as 

minhas palavras, estão ali. Então acabou. Eu não tenho mais direito 

sobre isso. Eu acho isso tétrico. Penso que deveria ser levado com 

mais seriedade. Comprar um material de qualidade de um professor 

sem discutir remuneração? 

 

 

 Nota-se um comodismo da escola diante das questões administrativas, pois a 

compra dessa sistematização dos conhecimentos tratados diminuiria consideravelmente 

a margem de lucro das instituições, que deixariam de tratar com professores para tratar 

com autores. 

 

(i)  Receber uma encomenda X, ter que fazer 2X para que seja de 

qualidade e não poder nem discutir valores? Isso não é nada 

confortável. Estamos falando de autores.  

(ii) Eu também concordo. Eu fui chamada na diretoria e a coisa ficou 

enrolada até o curso entrar no ar. Ainda assim, meu valor de autora 

não foi negociado. Foi estabelecido. 

 

 
 É importante destacar que a ausência de parâmetros financeiros trouxe grande 

polêmica para esse grupo. Ressaltamos que este já poderia funcionar como 

multiplicador dos benefícios por ter vencido o cumprimento da primeira etapa de 
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adaptação à Educação a Distância. Entretanto, os professores referem-se à condução do 

processo como forma doméstica a negociação do maior valor que trazem consigo: a 

interseção entre a teoria e a realidade em linguagem aproximada ao aluno. 

 

Essa questão sobre o conteúdo de sua autoria, mesmo você sendo 

remunerada... o material está desenvolvido e qualquer pessoa pode usufruir 

dele. Isso gera insegurança sim. Um receio por algo desenvolvido da melhor 

forma possível e que deixa de ser domínio seu. Não é justo isso. Achei 

muito ruim isso. 

 

 

 Percebe-se que não há recusa ao novo papel de autor, mas ao tratamento dado a 

ele: 

 

A construção é interessante para nós por nos tornarmos pioneiros nesse caso. 

A produção do material gera um conforto por ter sido nós a fazermos, mas 

não elimina a questão de que você é substituível. Pois você produz algo que 

qualquer pessoa pode utilizar. 

 

 

 É interessante destacar que os mesmos professores, que trazem indignações 

quanto à conduta da implementação da Educação a Distância, emitem mensagens 

positivas codificadas àqueles que são, ainda, meros expectadores do processo. 

 

Acho que tenho visto os olhos dos professores envolvidos brilhando devido 

a essa experiência de renovação. 

 

 

 Provavelmente, encontramos nesses resultados os indicadores de sucesso nos 

caminhos que vêm sendo testados para a adequação da Educação a Distância. O “brilho 

nos olhos” a que um dos participantes se refere pode estar vinculado às novas 

oportunidades de carreira desse profissional ou até mesmo à renovação da sua forma de 

trabalho. 

 

Há uma ansiedade no grupo dos professores que estão envolvidos. 

Diferentes posicionamentos podem ser percebidos. Ao mesmo tempo em 

que há o medo, percebe-se também o brilho no olhar de quem descobriu 

uma nova experiência que vem acrescentar à sala de aula. É possível ver as 

pessoas motivadas a aprender. 

 

 

 A motivação dos professores encontra-se expressa no olhar e também nos 

discurso: 
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(i)  Estou me tornando uma nova professora. Essa é uma nova realidade 

na minha jornada profissional. São competências diferentes que 

estou desenvolvendo para trabalhar com o ensino a distância e, ao 

mesmo tempo, estou repensando minha atuação como professora 

presencial. Esse é um exercício muito interessante. A re-elaboração 

da mesma aula que dou no presencial me leva a refletir sobre ela. 

Portanto, o maior benefício que tiro dessa experiência é para a 

minha carreira. A melhoria da minha qualidade como profissional 

da educação. 

(ii) Querendo ou não a EaD contribui com uma formação didática para o 

professor. Mesmo que não seja esse o objetivo, iniciar os trabalhos 

com EaD tem me ajudado a repensar a prática diária, rever o 

conteúdo e rever a forma de avaliação. 

 

 

 

 Ressaltamos que essa observação advém do modelo de implementação da 

modalidade na instituição escolhida para a pesquisa. O projeto exige que o professor 

tenha contato com um profissional formado em Pedagogia para que receba uma 

orientação específica, acompanhe a montagem do material e a gestão da sala de aula.  

 

Outra coisa que considero fantástica é a presença da pedagoga. Onde, em 

outra instância da universidade, tive acesso a um especialista da educação 

para me levar a refletir sobre o meu trabalho. Esse profissional favorece a 

sua visão sobre possibilidades metodológicas, estimula as novas idéias 

facilita a interdisciplinaridade. No presencial nós não temos acesso a esse 

profissional. 

 

 

 O acompanhamento pedagógico torna o professor mais seguro de estar 

realizando uma ação mais acertada. Segundo os participantes que já estão em contato 

com o pedagogo para o desenvolvimento dos trabalhos, ele acaba tendo uma visão 

macro do curso, sendo possível identificar os pontos de interseção entre as disciplinas, 

proporcionando uma unidade ao curso. 

 

É como se eu deixasse de trabalhar individualmente para trabalhar em 

comunhão. 

 

 

 A comunhão a que se refere a professora está na possibilidade de visualizar os 

pontos em comum entre o seu trabalho e o do colega e, também, na oportunidade de 

discutir seu planejamento com um profissional especializado. De acordo com o grupo, 

no ensino presencial isso não ocorre. Eles não têm acesso a pedagogos e nunca tiveram 
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a experiência de ter algum tipo de colaboração pedagógica na sua rotina de trabalho 

com alunos.  

 A presença de um profissional, com o objetivo de auxiliar para que o professor 

tenha sucesso, oferece segurança para a aceitação dos resultados obtidos. Os 

profissionais, que já participaram de algum processo na modalidade, mostram-se cientes 

de que esta não é para todos os alunos nem para todos os professores.  

 

(i) Acho que deve ser mais difícil. Tenho muito mais facilidade para falar 

do que para escrever. Não sei se vou conseguir manter-me próximo 

do aluno somente da escrita. 

(ii) Acredito que ao iniciar o trabalho eu vá sentir certa insegurança. Não 

sei se irei me adaptar ou não à metodologia. Mas o processo é esse: 

vivenciar e reconhecer se você consegue se adaptar. 

 

 
 O sentimento de insegurança se conforta no pensamento de que o processo de 

adaptação do professor à sala de aula é difícil também no presencial, ainda que ele se 

tranqüilize na medida em que vai se tornando mais experiente. Essas observações 

surgem a partir do momento em que ele vence as primeiras etapas de adaptação. 

 

Eu vejo essa dualidade: angústia no primeiro momento, desespero, pois vai 

chegar a minha vez; e no segundo momento um sentimento de satisfação, 

que coisa fantástica. 

 

 

 Podemos associar essa dualidade, a que se refere o participante, ao próprio 

processo de entrada da modalidade na escola: no primeiro instante, há o 

desconhecimento: portanto, a angústia; e no segundo momento, a satisfação, por 

adquirir informações e reconhecer que há uma possibilidade de se fazer um bom 

trabalho.  

 Ainda que em diversos momentos tenhamos percebido o adiamento do professor 

em investir na formação oferecida, não podemos aceitar que esse fato tenha como 

conseqüência a falta de informação. Os sentimentos, causados pela ausência de clareza 

no processo, aparecem, de alguma forma, em todos os grupos.  

 O grupo que possui alguma informação, porém, não se encontra envolvido em 

trabalhos. Ao ser questionado sobre suas expectativas, devolve a pergunta solicitando 

que se esclareça modelo referido.  
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Qual será a proposta? 24 horas no ar? Estou fora. Vou ter que abdicar da 

companhia da minha esposa pelo EaD? Irão me pagar por isso [24 h]? 

 

 

 As cobranças de diretrizes para a Educação a Distância são feitas à instituição e 

também ao Sindicato dos Professores (SINPRO) e para a sociedade de forma geral: 

 

(i) Hoje eu tenho uma carga horária definida. Mas como definir uma 

carga horária a distância? Não existe um modelo oficial proposto 

que deixe claro para o professor todas as suas condições de 

trabalho. Vai depender do que vai ser decidido para essa 

organização, do que a universidade, estado e governo em geral. 

(ii) Nem o SINPRO ou outra instituição trabalhista tem todas as regras 

para a EaD. Nós vivemos em um país capitalista. Fazemos parte de 

uma sociedade que visa o lucro, e o que eu percebo é que muitas 

vezes as pessoas encaram a EaD como uma forma de lucrar mais. 

Em muitas instituições o professor vem sendo substituído pelo tutor 

e isso me preocupa, pois, historicamente, a escola favorece a 

planilha em detrimento da qualidade. 

 

 

Ainda que reconheçam o despreparo do SINPRO para tratar as questões da 

Educação a Distância, esse grupo descreveu uma reportagem lida no jornal do sindicato 

que alertava os professores sobre o aumento de trabalho em sala de aula gerado pela 

modalidade. 

 

(i) Dependendo do modelo adotado será um prejuízo financeiro, pois vou 

trabalhar mais para ganhar o mesmo tanto. 

(ii) [...] escrever uma resposta é muito mais demorado do que responder a 

uma dúvida, oralmente. 

 

 

 O grupo de professores já integrados no processo não fez referência ao tempo 

que tem sido gasto no acompanhamento aos trabalhos. Mas todos acreditam que a EaD 

traz um ganho financeiro significativo para a instituição. A seguir, exporemos essa 

temática discutida pelos grupos. 
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4.6 EM BUSCA DA SOBREVIVÊNCIA 

 

 Com base na história da Educação a Distância, item abordado no Capítulo 2, 

espera-se que esta seja uma forma mais barata de se oferecer educação. Porém, essa 

idéia vem sendo revista a partir do momento em que as regras vão sendo estabelecidas.  

 O uso de um AVA, a elaboração de material didático, o suporte para alunos e 

professores e até mesmo a implantação de pólos citada no Capítulo 2, estabelecem 

novos parâmetros para o envolvimento de investidores e participantes. Na medida em 

que a estrutura de funcionamento fica esclarecida para a sociedade, passam a ser 

analisados outros valores que estão agregados à iniciativa: adequação da metodologia às 

novas gerações, inclusão, democratização e otimização de tempo e espaço. 

 Com exceção do grupo de professores que não possui informações sobre o 

assunto, todos os participantes já mostram certo esclarecimento dos benefícios 

encontrados na implantação da modalidade. Segundo eles, o retorno financeiro deve ser 

bom em larga escala, pois a implantação é cara, ainda que a capacidade de se incorporar 

um maior número de alunos é um ganho. Eles justificam esse pensamento solicitando 

que sejam feitas contas do custo do funcionamento físico da instituição: metro quadrado 

construído, mobiliário, tecnologias, manutenção e outros. É uma estrutura cara para um 

espaço limitado de atuação. Observa-se a realização de uma análise envolvendo custo e 

benefício. 

 

Você quer ver uma economia rápida que virá em retorno? Imagine a 

quantidade de combustível que você economizaria ao tratar sua sala de aula 

em casa. Imagine a quantidade de combustível economizada quando os 

15.000 alunos não precisarem vir ao campus de carro ou ônibus retirando, 

inclusive, uns 10.000 veículos das ruas e das redondezas da instituição. Essa 

decisão passa a contemplar um beneficio social. 

 

 

 Nota-se que essa mudança pode ser focada para os bens que pode trazer à 

sociedade, ainda que, na visão de muitos, haja dois enfoques diferentes: a Educação a 

Distância, no ensino público, visa a inclusão geográfica, e a escola privada visa o 

mercado. Para essa segunda é uma questão de sobrevivência. 

 

(i)  Não ter EaD é perigoso. Porque você pode ter uma demanda interna 

ou externa muito forte e não pode correr o risco de não ter o 

suporte, até sobre o aspecto estratégico. 
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(ii)    As outras instituições oferecerão, independente do modelo, se elas 

tiverem, e nós não: este será o diferencial.  

(iii)     Se a instituição não amadurecer quanto a isso, o ambiente externo irá 

amadurecer e vai cobrar dela. Tem que ter uma estrutura e tem que 

estar preparado para essa mudança. 

 

 
 É nítido que os professores já têm clareza na necessidade dessa evolução. As 

observações acima pertencem principalmente ao grupo que evita o contato com o 

assunto. Apesar do posicionamento que refuta o envolvimento no dia-a-dia, eles já 

percebem que a extensão da própria carreira está relacionada ao envolvimento. 

 

(i) Os benefícios diretos são estratégicos, Não ter é um risco para a 

instituição, conseqüentemente é um risco para o professor. 

(ii) Caso haja alguma necessidade de mudança e os professores tenham 

que iniciar o trabalho com EaD rapidamente, terão que se adaptar. 

As opções serão: ou se adapta ou se adapta. 

 

 

 É consenso de que a Educação a Distância está prestes a estourar e de que os 

riscos de não se adotar a modalidade não devem ser corridos pela instituição ou pelo 

professor. O prolongamento da carreira do docente relaciona-se diretamente à 

capacidade de adaptação a essa proposta metodológica. 

 Ainda que tenham clareza dos benefícios citados anteriormente, estes não foram 

os únicos elementos, relativos a custos, citados. O aumento do número de alunos por 

sala mostrou ser um fantasma ameaçador. Com exceção do grupo que já se encontra 

trabalhando, esse assunto gerou polêmica nas discussões. Faz-se importante lembrar que 

o grupo citado tem a informação que a instituição pesquisada determinou um número 

máximo de 40 alunos para a sala de aula virtual. Essa quantidade é menor do que a 

encontrada atualmente nas salas presenciais respaldadas pela solicitação de um 

atendimento individualizado solicitado pelo projeto da instituição. No entanto, os outros 

grupos desconhecem esses parâmetros e mostram sua preocupação: 

 

(i) Dependendo do modelo adotado será um prejuízo financeiro, pois vou 

trabalhar mais para ganhar o mesmo tanto.  

(ii) No ensino presencial, você vem àquela hora para tirar dúvidas dos 

alunos e, ao surgir uma questão, você responde; e estará 

respondendo a dez alunos ao mesmo tempo. Ao surgirem dúvidas 

na EaD, você acaba respondendo uma mesma pergunta dez vezes 

por ter que tratá-la individualmente. 

(iii) Eu acho que a vantagem da EaD seria um professor conseguir alcançar 

um maior número de alunos. Em uma disciplina de 72 horas, em 

que teria 50 alunos, no EaD poderiam ser 200 alunos. Neste 

aspecto, isso é uma economia para a universidade”. 
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 Na concepção desses professores sobre o assunto, o número de alunos aumenta e 

o ganho do professor diminui, pois não será possível dimensionar o trabalho desse 

profissional dentro de um sistema. Segundo eles, a instituição medirá o valor da 

disciplina por meio da necessidade de encontros presenciais. Ou seja, a disciplina que 

tiver mais encontros presenciais, valerá mais. O restante terá o mesmo valor pautado no 

mínimo que pode ser oferecido. Atente-se que esse posicionamento indica um 

descrédito dos profissionais da educação na administração escolar. De acordo com eles, 

a escola paga a hora/aula hoje para o professor e esse medidor desaparece quando não é 

possível comprovar fisicamente esse envolvimento. Entendem também que em uma 

sociedade capitalista, uma mudança dessa grandeza deve apresentar boas condições de 

ganho financeiro para sobreviver, e é esta a preocupação da instituição: sobrevivência. 

 

A concorrência vem aumentando. Quando eu me formei, em 1999, eram seis 

faculdades de Educação Física em Minas Gerais. Hoje, 2008, são noventa e 

nove instituições. Somente na região metropolitana são dez faculdades com 

cursos de Educação Física. 

 

 

 Os professores mais antigos na casa acrescentaram que esse quadro ainda não 

atingiu a instituição, visto que o gráfico de evolução da universidade mostrou ter 

crescido nos últimos anos. Mas reconhecem a grande responsabilidade de adequação às 

necessidades desse mercado que têm pela frente e afirmam que esse investimento é 

como se ter uma “espada na cabeça”: ou se sai vivo e feliz ou não há sobreviventes. 

 Esse desafio permite que se levantem benefícios e dificultadores advindos do 

processo. O tempo foi apontado como um agente freqüentador dos dois lados da 

balança. Ele é visto como positivo quando é possível que o professor se beneficie dele 

para trabalhar em locais externos à escola. 

 

 
(i) Mas a flexibilidade de tempo é realmente o maior benefício. Gosto de 

trabalhar de madrugada, pois é quando consigo render melhor. 

Quando vejo um aluno piscando ali no meio da noite... Ah... É uma 

maravilha!  

(ii) A administração do próprio tempo. Isso facilita muito para as pessoas. 

(iii) Flexibilidade para trabalhar no horário que for melhor, podendo fazer 

outras coisas durante o dia. 
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Esse valor encontrado passa desde a possibilidade demandada pela vida moderna, de se 

fazer mais coisa em menos tempo, até o conforto de se “trabalhar de pijama”. Ao 

mesmo tempo, se torna um problema quando deixam de existir os limites para a 

dedicação dele. 

 

(i) Para mim essa flexibilidade é uma desvantagem. Acho complicado     

misturar os espaços. Prefiro tê-los separados: diversão, trabalho, 

descanso.  

(ii) Deve-se ter cuidado com a flexibilidade. Apesar de ser uma    

vantagem, é preciso também ter controle do tempo para não se 

perder em diversas funções e assuntos. É necessário saber 

administrar o tempo para poder trabalhar de forma sadia. Senão 

acaba-se tomando outros tempos também preciosos. O grande 

prejuízo seria você permitir que esse trabalho tome todo o seu 

tempo por causa da organização. Talvez uma ilusão.  

(iii) O tempo na EaD é uma questão de você tratar demandas diversas e 

saber garantir espaço para cada uma delas. A tendência é que isso 

seja exaustivo pois o fato de que o aluno entre no sistema a todo 

momento pressiona para que o professor também esteja 

constantemente conectado. 

 

 

 O desafio de autonomia na gestão do tempo surge para o professor e também 

para o aluno, ambos acostumados, por uma organização que impõe horários a organizar 

a vida de determinada maneira, o que não ocorre na EaD: 

 

Na EaD o aluno organiza o próprio tempo mas hoje, da forma que 

trabalhamos, você obriga ao aluno ficar dentro de sala de aula das 7 às 10 e 

meia da noite. Ele tem que travar a vida dele, o ano inteiro, para isso. Com o 

ensino a distância o aluno se programa: quer tomar cerveja, assistir TV... ok, 

acesse o curso em horário diferente. Não há chamada. O importante é a 

qualidade do que você fez, independente de quando. Mas na educação 

presencial não, ele não vai tomar a cerveja mas nem por isso significa que 

ele esteja ouvindo o professor, apesar da presença física obrigada pela 

chamada. 

 

 

 Para alguns, o aluno é o maior beneficiado, pois encontra outras formas de 

aprendizagem, de buscar informações e acaba tendo maior disponibilidade do professor 

para suas necessidades, no tempo que lhe for oportuno. 

 Todos concordam que a Educação a Distância pode ser lucrativa para as 

instituições de ensino, desde que não entre em choque com a sociedade. Reforçam que, 

como toda mudança organizacional, esta deve ser gradual e consciente da estratégia de 
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marketing que diminuirá os impactos com a tradição e reforçará a modernidade como 

novas oportunidades de sucesso. 

 Trabalhar a educação com visão de mercado significa entender o contexto, a 

demanda, o público e as possibilidades que trarão vantagens para quem oferece e para 

quem procura. Ou seja, em primeira instância, entender o comportamento do cliente 

para desenvolver o perfil adequado do produto oferecido. Tal enfoque sugere a 

compreensão do aluno proveniente da geração tecnológica. No próximo tópico, 

apresentaremos as características desse aluno na visão dos professores. 

 

 

4.7 PENSANDO EM QUEM PARA DESCOBRIR COMO 

 

 

 A possibilidade de oferta do ensino para outras classes sociais e os novos 

padrões impostos pela geração tecnológica são sinalizadores que nos levam a buscar 

entender como os professores percebem o aluno atual. A compreensão de se ter um 

novo perfil de aluno em sala de aula desperta para a necessidade de se ter uma nova sala 

de aula. 

 Ao serem solicitados a comparar alunos de 20 anos atrás com os de hoje, todos 

os grupos apontaram para a falta de compromisso geral da sociedade na educação e 

formação de seus filhos. E caracterizaram os alunos atuais como pessoas que têm 

algumas dificuldades importantes para a escola que temos: em comprometimento, em 

educação, em responsabilidade, em falta de leitura e em preparo, o que vem do Segundo 

Grau. De forma geral, a culpa foi depositada na própria sociedade, que mudou sua 

estrutura familiar e ainda não encontrou a melhor forma de salvar a própria família. A 

mãe, que orientava o filho e o acompanhava em toda jornada escolar, hoje necessita 

ficar fora de casa para ter uma vida profissional. A família passa a deixar as crianças 

com empregados despreparados ou outros entes familiares. Citaram também a falta de 

oportunidade da criança de aprender com o outro e de exploração do espaço, pois vivem 

presas em apartamentos, aguardando a chegada de pais estressados pelo mercado de 

trabalho. 

 

Crianças criadas por avó falando “sim” dentro de um apartamento. 
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 Os professores refletem que essa ausência de pais e mães se reflete diretamente 

no comportamento do filho na sociedade. Complementam ainda que a ausência da 

família, na maior parte do dia, para cobrar os princípios de respeito, compromisso e a 

priorização de valores, leva para a escola problemas que esta não consegue gerenciar. 

 Em todos os grupos, as discussões passaram por esse princípio e evoluíram para 

a realidade difícil imposta para a família que, ainda assim, procura preparar seus filhos. 

Porém, preparam-nos para a escola que conhecem e que não atende ao novo perfil. 

 

Quando o professor tenta estimular que o aluno busque o conhecimento, que 

ele seja o agente do aprendizado, há, ainda, uma resistência dos alunos em 

relação a essa autonomia. O próprio aluno cobra uma escola tradicional em 

todos os aspectos. Na concepção do aluno, eles consideram bons 

professores, muitas vezes, aqueles que são carrascos, que dão muita matéria 

e cobram por meio de provas dificílimas, levando mais da metade da turma à 

repetição. 

 

 

 

 Essa imagem de um docente rigoroso está diretamente relacionada ao início da 

história da escola e, ainda hoje, muitas vezes é reforçada pela família que vê, nela, uma 

forma de economizar esforços. Alguns professores chamaram a atenção para o fato de 

todos pensarem que essa mudança ocorre na infância. Mas, quando os alunos chegam ao 

ensino superior a escola, que é diferente e separada da anterior, recebe a cada temporada 

uma nova surpresa. Não consegue suportar os processos de adaptação. Ao levantarem 

esse tipo de abordagem e pensarem que a Educação a Distância poderia ajudar a escola 

tratar esse aluno, surge outra discussão: 

 

Será que a EaD deveria estar sendo pensada somente para nível superior? 

Será que os alunos já não estão sentindo a falta de entrosamento e interesse 

desde o ensino médio? Será que o modelo do ensino médio, que é o mesmo 

aplicado no ensino superior também não está errado? Será que não deveria 

estar sendo considerado a EaD também para o ensino médio? 

 

 

 Essas questões levam o grupo de professores a relatar o comportamento do aluno 

na sala de aula atual. 

  

Temos que parar de pensar que o fato de o professor estar na frente dele quer 

dizer que ele esteja aprendendo. Muitas vezes, eles sentam na sua sala de 

aula e passam um fio por de trás da cabeça e ficam ouvindo o jogo de 

futebol. Ele está ali olhando para você, mas pensando no Atlético jogando a 

final. Não está nem te vendo. O fato de estar na sua frente não quer dizer 
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que ele está menos ou mais atento. Será que se ele tivesse em casa em um 

momento em que ele escolheu para prestar atenção não estaria dando um 

resultado melhor? 

 

 

 

 Percebe-se esse comportamento nas salas de aula de uma forma geral. Os 

professores que atuam em salas de aulas virtuais acrescentaram que o aluno se dá a 

liberdade de ir e vir dentro da sala de aula, ignorando a dinâmica proposta pelo 

professor. Esse incômodo desapareceu na sala de aula virtual, pois lá o movimento do 

aluno não faz necessariamente barulho ou tira a atenção. 

 

 

A aula presencial é um ambiente onde o professor controla o barulho 

durante todo barulho. Conversas, carteira, brincadeiras... mas a aula tem que 

sair. Dependendo da sala é uma enorme energia que se gasta. Na sala de aula 

virtual de repente você se vê sentado no meio do nada. A aula acontece, os 

alunos contribuem e conversam paralelamente sem atrapalhar o contexto. 

Isso é fantástico. Você consegue que eles se comuniquem da forma que 

quiserem e tem todos prestando atenção em você ao mesmo tempo. O meu 

trabalho é mais produtivo assim. Esse silêncio ajuda na qualidade das 

minhas intervenções. 

 

 

 Essa contribuição nos lembra que o aluno consegue mediar várias fontes e 

movimentos ao mesmo tempo. Porém, ele estabelece sua lista de prioridades. O 

professor também deve tratar com várias competências ao mesmo tempo: estimular, 

atender a todos e assegurar para que haja o desenvolvimento no tempo que se espera. 

Tratar essas demandas no espaço presencial é, para o professor, uma questão de limites 

quando, ao mesmo tempo, é para o aluno sua liberdade de escolha. 

 

Na maior parte das vezes em que o aluno se sente obrigado a ficar em sala 

de aula acaba sendo um incômodo para aqueles que estão ali porque querem. 

Conversam, comentam a professora e quando você pergunta o que foi ele 

fala que estavam discutindo sobre o assunto que a professora acabou de 

falar. Isso é um processo de ilusão. 

 

 

 Tratar esse contexto dentro da escola é hoje habitual. Tornaram-se também 

ponto comum entre os professores as ferramentas de controle que utilizam para 

assegurar a presença dos alunos. 

 

(i) Eu faço chamado no início da aula para ficar em sala quem quer, 

portanto o meu controle é na prova.  

(ii) Eu faço chamada no final da aula para obrigar aos alunos assistirem a 

aula. 
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 As ferramentas de controle citadas por eles, a princípio, destinavam-se a um 

grupo específico, porém, ao diversificarem os agrupamentos que encontram devido a 

cursos diferentes e até mesmo a instituições distintas, a forma de controlar é a mesma. 

 
(i) Muitos dos alunos de escolas particulares, de uma forma geral, têm 

uma postura mais passiva. Eles aguardam receber a aula como 

receita de bolo. Na federal percebe-se um perfil de alunos diferente, 

mais maduros. Não sei se foram particularidades, coincidências, 

mas sinto uma diferença entre alunos da mesma faixa etária e curso 

que estudam na escola particular para alunos que estudam na 

federal.  

(ii) Percebo a diferença entre os alunos comparando os diferentes cursos 

da mesma instituição. Alunos de alguns cursos são mais focados 

comparados a alunos de outros cursos. Alguns são mais 

direcionados. Quando perdem aula buscam saber o que aconteceu, 

pegar a informação. Outros, não, querem a receitinha de bolo, 

querem te obrigar a rever o que foi feito na aula que ele faltou, 

querem as coisas mais prontas. Esses não têm muito esse perfil de 

buscar, de trabalhar extra, ele quer tudo pronto e acabou. Acham 

que como estão pagando devem ter um atendimento especial.  

(iii) Alguns cursos já apresentam um perfil de aluno mais sério. É um 

pessoal mais acadêmico, são mais pesquisadores. 

 

 

 

 Os dois grupos de professores que carimbaram seu contato com a Educação a 

Distância concordam que a passividade dos alunos em sala de aula aponta para a 

inadequação do trabalho para esse aluno. Reforçam que há sempre uma forma de buscar 

o interesse do aluno e que esta não se faz por ferramentas de controle. Ressaltam que 

despertar o interesse passa pela articulação do professor em apresentar tema, proposta e 

ambientes interessantes para desenvolvimento dos trabalhos. Esses profissionais 

reconhecem que os alunos mudaram para melhor, porque podem contribuir mais, e a 

postura ativa desse aluno ameaça a supremacia da escola. Segundo eles, nem mesmo 

pensar em ferramentas de controle em ambientes virtuais resolve o assunto. 

 

A questão de tempo na ferramenta de controle é furada, visto que cada um 

tem um tempo de leitura e assimilação individual. Às vezes eu sou mais 

rápido na leitura e compreensão de um assunto do que o meu colega. Não há 

como medir isso. Muitas vezes você dá um trabalho que um aluno leva 10 

minutos para terminá-lo e um outro leva a aula inteira e não sai do lugar. 
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 Eles ainda acrescentam que a escola presencial trabalha essas diferenças de 

forma humilhante, pois o aluno que tem um ritmo acelerado de trabalho é punido, sendo 

obrigado a ficar sentado, esperando o tempo passar para que o colega termine o trabalho 

e, aí sim, poder considerar sua própria tarefa cumprida.  

 Outro ponto observado pelos professores é que sabem que ser um aluno na 

modalidade Educação a Distância vai exigir competências que o aluno ainda não possui, 

e que isso poderá prejudicá-lo. 

  

(i)  Você colocar uma problematização para o aluno, que o leve a buscar 

informações e soluções é um avanço, porém os alunos, hoje, não 

têm a maturidade de serem ativos e buscarem conhecimento. Eles 

querem fazer parte de um processo menos trabalhoso, e a 

Educação a Distância não permitirá isso. 

(ii)  Se eu fosse me candidatar a um curso a distância, teria que ter essa 

visão: ser disciplinada, organizada e não vai ter ninguém me 

cobrando. Se eu tiver dinheiro e tempo iria preferir um curso 

presencial.  

(iii)  O aluno mostra não ter maturidade para buscar o conhecimento.      

Querem ser passivos. 

 

 

 Essas opiniões, dentro dos dois grupos envolvidos na modalidade, foram 

refutadas por alguns colegas que acrescentaram que o aluno, hoje, também não está 

preparado para a escola presencial e que talvez trabalhar em ferramentas que ele domina 

e por que se interessa seja fator de estímulo. A mudança de comportamento não é um 

problema atual. Os alunos não são freqüentadores de bibliotecas, mas acessam a maior 

biblioteca do planeta por meio da Internet. Resistem aos horários estabelecidos pela 

escola, mas se conectam em rede durante toda a madrugada. Encerrando essa leitura 

social, o grupo que vai iniciar os trabalhos na modalidade conclui que necessita 

urgentemente rever seu planejamento. 

  

 

4.8 RESPONSABILIDADES E COMPROMISSOS 

 

 

Antes de se dedicar à docência, o professor passa pela escola como aluno. As 

instituições educacionais há muito se favorecem desse fator para fortalecer seus 

princípios metodológicos. Ou seja, elas garantem a intimidade com a estrutura escolar 

discutida no início deste trabalho. Contudo, ao adquirir novos formatos demandados 
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pela necessidade de atualização, ela se vê obrigada a quebrar paradigmas. De acordo 

com Morin: “[...] não se pode reformar a instituição sem uma prévia reforma das 

mentes, mas não se podem reformar as mentes sem uma prévia reforma das instituições” 

(MORIN, 2000, p. 99). 

 

 

Identifica-se uma relação de reciprocidade entre pessoas e organização. O 

professor já não vem pronto, pois a própria escola ainda está em processo de evolução. 

São poucos os profissionais que poderiam ser contratados e atender a um perfil de 

trabalho até então inexistente. Podemos, então, entender que a escola torna-se 

responsável pela transformação também do docente. Essa linha de pensamento foi 

encontrada em todos os grupos entrevistados. Os participantes entendem que esta é uma 

missão das instituições educacionais, visto que nenhum curso oferece uma formação tão 

específica ou atualizada. Acrescentam também que as tecnologias educacionais 

adotadas variam de acordo com modelos e projetos institucionais, sendo inviável que se 

faça substituições sem primeiro buscar investir nos profissionais que fazem parte do 

corpo docente. 

 

(i)     Ela deve estar comprometida com isso, pois o mercado ainda não 

apresenta professores que possuam essa formação. E por mais que 

esse número venha crescendo, eu já estou dentro dela e fica mais 

fácil ela investir no profissional que tem do que despedir todos em 

busca de novos.  

    (ii)     É mais barato investir nos profissionais que se tem do que trocá-los                        

por outros.  

(iii)   Os profissionais que estão saindo da escola hoje ainda não têm essa 

formação. Eles podem dominar tecnologia, usar ferramentas, mas 

não estão preparados para o processo ensino aprendizagem por 

meio desse instrumento. 

 

 

 O investimento no professor, dentro de um contexto que ainda se encontra em 

construção é, segundo eles, uma forma de garantir também a excelência do corpo 

docente. Afirmam que, se o professor foi escolhido entre tantos para lecionar na 

instituição, é porque ele tem as principais características exigidas para a área em que 

atua. As metodologias educacionais serviriam de auxílio para a estruturação da melhor 

forma de utilizar a tecnologia na escola. 

 

Eu acho que assim que a escola opta por introduzir uma novidade, no caso o 

ensino a distância, já tem os profissionais das áreas de conhecimento que 
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foram selecionados e atendem a instituição. Ela deve investir na formação 

desses. São eles os profissionais que ela elegeu para cuidar das áreas de 

conhecimento. Assim ela vai torná-lo mais eficiente. Será que trazer pessoas 

com essa formação não seria trazer também outros problemas? 

 

 

 Na visão dos professores, as escolas lucram em oferecer oportunidades de 

formação profissional. Para eles, as empresas já se comportam assim quando 

proporcionam atualizações e cursos para os empregados e a escola ficou mal 

acostumada com a facilidade de dar receitas metodológicas para o professor. Alertam 

que essa evolução é árdua e lenta, pois muitas vezes as instituições não estão preparadas 

para as mudanças que elas mesmas solicitam. 

 

(i) O professor vai mudar a forma de se relacionar com o aluno, portanto 

deve realmente ser nos dado tempo para isso. Por outro lado, os 

professores que vão trabalhar com a modalidade, nós no caso, já 

temos uma bagagem cultural, uma tarimba, experiência de sala de 

aula e vamos nos adaptar mais facilmente do que outros que estão 

iniciando na carreira de docência agora. São duas as experiências 

exigidas aí: a de sala de aula puramente e a de sala de aula virtual.  

(ii)   O ideal é que a evolução seja gradual tanto na formação quanto nas 

decisões administrativas, mas seria muito bom se as pessoas 

pudessem se unir para construírem juntos. Talvez assim fosse menos 

traumático. 

 

 

 
 Tratar a adaptação de forma menos traumática engloba, segundo alguns, em 

descobrir a melhor maneira dessa formação acontecer. Isso inclui modo e tempo. Essa 

abordagem foi feita por alguns participantes, integrantes dos grupos que passaram pelo 

curso de Formação de Professores em Educação a Distância, oferecido pela instituição, 

que não ficaram satisfeitos com o formato proposto.  

 Alguns dos professores que não foram envolvidos no curso não tinham 

conhecimento de sua existência. Esses sugeriram que fosse montado um planejamento 

específico para essa formação. 

 

(i) Eu acho que a instituição deveria se preparar para que essa transição 

fosse o mais tranqüila possível para o professor, de forma que a 

gente pudesse ter contato com o ambiente, ter tempo para se 

preparar, utilizar, testar com naturalidade.  

(ii) Chamar os professores aos sábados para que oportunizem uma 

formação natural. Seria muito bom para o professor se não fosse 

uma imposição. Permitam um tempo X para a adaptação. 
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 Em todos os grupos, a necessidade de um planejamento para a formação foi 

defendida. Observa-se, porém, que o grupo de professores que passou pela formação 

ficou bastante incomodado com a proposta que deveria possibilitar a organização do 

professor para melhor aproveitamento do mesmo. 

 

(i) Tem duas coisas, a adaptação do curso e a realização do curso. O 

curso é interessante, mas tenho que inserir na minha agenda um 

espaço na minha agenda que não foi planejado para acontecer. É 

essencial que se pense em qual seria o momento mais adequado 

para que o curso aconteça. Antes da minha produção de material? 

Durante? Antes da entrada em sala de aula? São diferentes as 

abordagens. Aproveitei muito pouco do curso.  

(ii) Mas fica então um grande desafio para a escola: como montar esse 

curso? Em que tempo? Como apresentar essa idéia para o 

professor? A forma como fui abordado foi péssima. Mandaram-me 

fazer sem considerar minha organização pessoal. Confesso que 

aprendi muito mais desenvolvendo o trabalho junto com uma 

pedagoga do que durante o curso que fui obrigado a fazer e não 

cabia naquele momento na minha vida. 

 

 

 As citações anteriores foram apenas duas das várias que questionaram a 

otimização de se adequar a proposta à realidade. Com raras exceções, os professores 

acreditam que devam iniciar a preparação cerca de um ano antes do início dos trabalhos. 

Apenas dois deles alegaram que percebem professores que entraram para o trabalho sem 

uma preparação e que estão gerando bons resultados. Esse dado faz com que defendam 

que, mais uma vez, o professor deve se formar na prática, como acontece no presencial. 

Alegam ainda que a escola não possui tempo para aguardar a oferta desse profissional 

no mercado. Ela deve dar sua contribuição e inserir nele pessoas com novas 

competências 

 Dentre os que participaram do curso, há aqueles que pensam que esse tipo de 

formação deve acontecer de forma presencial, pois o professor ainda não possui as 

competências exigidas para um trabalho a distância. Há também aqueles que acham 

incoerente uma formação nessa modalidade não atuar a distância, visto que o uso do 

sistema e suas possibilidades é o principal foco. 

 

(i) O curso para professores deveria talvez acontecer em mais momentos 

presenciais, pois ainda não há a cultura da EaD para que sustente 

também a presença do professor no ambiente virtual.  

(ii) Você reforça que o professor tem que conhecer a ferramenta, no 

entanto, o uso desta se faz dentro do ambiente virtual. 
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 Essa divergência de opiniões não ocorre nos grupos que não estiveram 

envolvidos na formação. Estes não se sentem aptos a abordar o modelo, mas se 

preocupam com o tempo que terão disponível para participarem de qualquer proposta. 

Desconsideram quais seriam os custos desse projeto e sugerem uma ampliação de 

possibilidades de horários e até mesmo que sejam pagos para se disponibilizarem para 

isso. Eles consideram que o maior ganho não é para si próprio, é para a instituição. Ao 

mesmo tempo, acreditam que os professores devem ser intimados a participar. Percebe-

se uma incoerência: de um lado, o peso que o envolvimento em um curso é para a vida 

particular do professor; de outro lado, compreendem que esse valor significa serem 

profissionais mais valorizados dentro da instituição. 

  

O próprio processo deve expurgar a pessoa. Você não tem interesse, não 

faça. Precisamos de um professor? Chamaremos então aqueles que se 

encontram preparados. Não é necessário forçar ninguém a nada. A própria 

pessoa tem que enxergar. Exemplo: Tem uma disciplina X que entrará à 

distância. Pergunte ao professor que representa a área: você tem formação 

em Ensino a Distância? Não? Então sinto muito e a cadeira vai para outro. 

 

 

 As próprias falas fazem do processo uma forma de exclusão. É perceptível que 

os professores acreditam que o envolvimento em um processo de formação deveria 

favorecer os participantes dentro da instituição. Dessa forma, aqueles que quiserem 

firmar laços com a escola devem ser proativos perante sua própria carreira. 

 Lopes (2007) defende que o investimento na formação do docente não é a 

solução para os problemas de adequação da escola às necessidades da sociedade, 

contudo não se pode ignorar que este é fundamental para que ela ocorra. Ressalta 

também a necessidade de se rediscutirem os cursos de formação do professor em seu 

período preparatório, re-significando os elementos para a compreensão da aprendizagem 

profissional da docência. 

 Esses elementos já constituem objeto de análise dos professores que 

necessitaram vivenciar a formação para a Educação a Distância. 

 

O professor deve ter uma formação, primeiramente, básica sobre a EaD no 

Brasil: como vem acontecendo, o que deu certo, o que deu errado, quais 

foram as experiências. E também algumas informações que considero as 

principais: qual a demanda do mercado, as perdas e ganhos pedagógicos, as 

ferramentas que vão ser utilizadas, como essas ferramentas devem ser 

utilizadas, as várias formas de uni-las e como, e principalmente otimizar o 

uso delas. A seleção de um bom profissional para poder passar melhor a 

informação com certeza traz benefícios a todos. 
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 Observa-se que, mais uma vez, é possível encontrar pistas para que informações 

sobre o tema circulem dentro da escola.  

 

Eu não conheço o assunto. Acho que a primeira coisa seria mostrar para o 

professor o que é a realidade da EaD. Mostrar todas as possibilidades e o 

que vem acontecendo. Depois deveriam então ensinar a formatar o material 

ou apresentar o sistema. É possível solicitar a participação dos professores 

aos sábados. 

 

 

 A lógica de construção do modelo adequado para um projeto de formação é 

semelhante entre os participantes. Todos citam história, realidade, perspectivas e 

tecnologia. Eles entendem que também faz parte desse processo a oportunidade de ouvir 

a experiência daqueles que já iniciaram os trabalhos. Esse movimento, segundo eles, 

aproxima o discurso da realidade, por vir de um professor, e valoriza aqueles que são os 

desbravadores da atualização. 

 

Colocar pessoas que não vestiram a camisa para falar para professores é 

como colocar uma maçã podre no cesto. Ela irá apodrecer todo o resto. 

  

 

 Cabe lembrar que o processo ensino-aprendizagem se torna bastante eficiente 

quando significativo para todos os que dele participam. Daí a importância de zelar pelos 

agentes divulgadores da missão. Destaca-se que, apesar de a tecnologia ser considerada 

o grande tabu das transformações atuais da escola, os professores possuem grande 

preocupação com a metodologia a ser desenvolvida.  

 A análise dos dados leva-nos a algumas conclusões descritas no próximo 

capítulo. 
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5 ENTRE PROBLEMAS E SOLUÇÕES 

 

 

 Por essa pesquisa, pode-se compreender que o maior desconforto com as 

mudanças da escola não se encontram no comodismo dos profissionais envolvidos ou 

na dificuldade de relacionar com o novo. Lidar com a ausência de informação, apostar 

no desconhecido, estruturar um novo modelo que, no mínimo, garanta o que 

presencialmente já se consegue é o grande desafio da Educação a Distância para com os 

professores. A falta de informação não pode ser considerada característica dos docentes, 

visto que as respostas não estão formalmente compostas pela sociedade. Não se tem a 

informação porque ainda não se obteve o resultado do que já vem sendo construído. 

Observam-se dois tipos de ausência de informação: conhecimentos que não são 

socializados e conhecimentos que ainda não foram consolidados para a modalidade.  

O que significa ser um bom professor em um mundo com novas tecnologias, em 

que estas aceleram o volume de informações e a rapidez em adquiri-las? Seria a 

tecnologia uma ameaça ao professor, que acredita ser o principal elemento gerador de 

aprendizagem no meio acadêmico? A autonomia de trabalho imposta ao aluno, que opta 

por essa modalidade, determina a falta de autoridade do professor? Há diferentes 

posicionamentos relacionados às mudanças propostas pela Educação a Distância. Vê-se 

claramente o desconforto de muitos e as expectativas de outros para inserir a escola em 

um universo que solicitou mudanças adaptativas.  

Não basta ser competente na utilização da tecnologia escolhida para a aplicação 

da modalidade. É necessário ter experiência e conhecimento suficientes para a 

montagem do material, para o cruzamento das contribuições dos alunos e análise dos 

objetivos propostos e alcançados, e para a reformulação dos processos na medida da 

necessidade. Em outras palavras, a idéia não é criar um novo professor e, sim, gerar 

novas possibilidades de trabalho para o professor, por meio de sua formação e 

orientação adequada. 

As mudanças garantem ou minam o mercado do professor? O professor terá 

perdas salariais? Todos poderão aderir à modalidade? São várias as questões, dentro do 

tema, que ainda precisam ser discutidas. As indefinições existentes na lei e nas próprias 

instituições é que são as maiores geradoras de desconforto e ansiedade. É certo que 

adequações deverão ocorrer, e analisar e entender o processo de mudança em todas as 
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suas instâncias é a maneira mais justa de originar as novas regras e demandas. Nesse 

contexto, percebe-se que o investimento na formação dos professores contribui para que 

as discussões do corpo docente possam agregar valores. Estes vêm garantir um modelo 

de Educação a Distância que atenda às demandas da sociedade e a missão da escola sem 

trazer ameaças. 

Não foi observado, em nenhum dos participantes dos grupos de foco, 

características de rejeição às novas tendências trazidas pela Educação a Distância. 

Todos os professores compreendem a necessidade de implementação da metodologia. 

Constatou-se, no entanto, que há uma diferença entre o grupo de professores que 

possuem algum tipo de informação e o grupo de professores que não têm contato com o 

assunto. O primeiro acredita que é uma necessidade tornar a escola mais interessante; já 

o segundo acredita ser uma tendência mercadológica, portanto, questão de 

sobrevivência. Esse dado é um indicador de que, de uma forma geral, as pessoas não se 

posicionam contrárias à implantação da modalidade. Ainda assim, cada uma delas 

mostra a tendência ao adiamento do próprio envolvimento com as mudanças. Adiar os 

movimentos necessários para desenvolver trabalhos em um ambiente virtual está 

diretamente relacionado com os erros que ocorrem na estruturação de novos processos e 

com a informação produzida por meio deles. Dessa forma, quanto mais experiências 

forem obtidas antes do envolvimento de um professor, menores serão as chances de que 

ele repita os mesmos erros. Ressalta-se que essa observação é válida quando a 

instituição oferece uma organização para o projeto de implantação, que favoreça o 

gerenciamento das informações, para a utilização delas em benefício de todos.  

Considero importante salientar que o desconhecimento se justifica menos pelas 

novidades oferecidas na Educação a Distância, e mais pela ausência de publicações que 

tratem da modalidade remetendo-se ao tema numa perspectiva analítica, ou seja, tema 

voltado para educadores. Desafio, angústia, medo são palavras que ilustram as falas dos 

professores, expressando as expectativas com as mudanças prometidas pela modalidade. 

Estas buscam conforto em possíveis movimentos que a instituição faça para amenizar os 

desgastes que ocorrem em qualquer processo de mudança. Contudo, podem ser 

observadas em cada etapa de adaptação do professor na implantação da Educação a 

Distância. Há sempre um desafio pela frente, independente do ponto de envolvimento 

do professor com o projeto de implantação da modalidade. O medo e a angústia não se 

mostram dissolvidos pelo avanço do conhecimento do professor, mas prometem 

dissipar-se quando forem obtidos os primeiros resultados.  



94 

 

 

A construção dos processos educacionais compreende um fluxo contínuo de 

comunicação que pode se favorecer da tecnologia, visto que esta é criação do próprio 

homem em busca de atender suas necessidades. O desenvolvimento de tecnologias para 

a Educação a Distância oportuniza gerenciar um modelo educacional com pretensão de 

abranger um território físico extenso. Fazendo referência à FIG. 2, anteriormente 

apresentada, a relação entre papéis para a modalidade, ao se comporem dentro de um 

ambiente tecnológico, oferece algumas vantagens:  

 A obtenção de respostas mais imediatas. A gestão dos dados recolhidos, 

medidos e gravados por um sistema oferece tempo de retorno mais 

rápido do que o ensino presencial; 

 Memória das etapas vencidas. Essa vantagem é a garantia de que o 

processo educacional fique protocolado seja por um sistema de gestão 

educacional, seja por um sistema gerenciamento de informações. 

Tais elementos podem ser considerados fundamentais para a implantação da 

Educação a Distância, pois se referem à comunicação, item de desafio entre professor e 

escola. 

Outro ponto ressaltado pelas informações coletadas é a satisfação demonstrada 

pelos professores que entenderam ser a Educação a Distância um processo de 

construção menos solitário. O apoio pedagógico, a possibilidade de preparar o material 

didático com apoio de uma equipe especializada e o acompanhamento dos movimentos 

de sala de aula são apontados como pontos que trazem tranqüilidade e conforto. Para 

que compreendamos melhor a razão desse sentimento, basta refletirmos sobre a 

dificuldade de se estabelecer os critérios de “uma boa aula”. Devido à ausência de 

modelos, mais difícil é definir os critérios para “uma boa aula a distância”. Partilhar a 

gestão da sala de aula com as equipes de apoio pode significar dividir responsabilidades 

e, principalmente, falhas. 

Os professores se mostraram cientes da exigência do empenho de um tempo 

maior para o acompanhamento de uma sala de aula virtual. As insatisfações 

relacionadas a essa característica vão diminuindo à medida que se equilibram com bons 

resultados de produtividade, apesar de os pesos e medidas de trabalho do docente ainda 

não terem sido revistos.  

Também não foram revistos o plano de trabalho e a carreira do professor junto à 

modalidade. Identificamos como indignação a reação explicitada pelo grupo que não 

compreende a mudança das funções do professor sem discussão de valores e regras. Ao 
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serem solicitados como autores, torna-se desrespeitoso não tratar o professor 

profissionalmente como tal, ou seja, negociar obra e respeitar aqueles que não gostariam 

de compor esse papel. A Educação a Distância torna-se invasiva quando leva a obra do 

autor sem considerar os diferentes valores de criação. 

Os dados e reflexões levantados durante o trabalho apontam para novas 

demandas de pesquisas que discutam as especificidades da estrutura organizacional e 

planejamento para a implantação da Educação a Distância. Destacam-se as seguintes 

temáticas como sugestão: Remuneração de Professores, Tecnologia da Informação, 

Formação do corpo docente e administrativo, Sistemas Operacionais e Metodologia de 

Ensino. Faz-se importante ressaltar que o desenvolvimento de novos trabalhos na área 

beneficiará a mudança do quadro percebido como resultado dessa pesquisa, pois a 

organização dos processos internos certamente esclarecerá os questionamentos 

identificados nos grupos. 

Percebe-se também que possibilitar um espaço de formação do docente para a 

gestão da sala de aula na modalidade se tornará realmente efetivo quando composto 

pelas diversas nuances de informação que compõem a organização da Educação a 

Distância. Sugere-se, portanto, que o levantamento e registro das informações e 

decisões institucionais sejam base para o início do trabalho com a comunidade. 

Entre amores e dissabores, a Educação a Distância não se encontra mais na lista 

de atividades desclassificadas pela sociedade. Já obteve o seu primeiro saldo positivo: o 

olhar analítico do professor. 
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APÊNDICE A 

 

Questionário para seleção e classificação de participantes para a pesquisa: 

Nome: 

Tempo de docência:  

1- Que nível de contato você já teve com a modalidade EaD? 

 Não tenho informações sobre o assunto. 

 Meus conhecimentos sobre o assunto são apenas sociais. 

 Fiz algumas leituras sobre o assunto. 

 Participei de cursos na modalidade. 

 Participei de cursos de formação de professores na modalidade. 

 Desenvolvi trabalhos na modalidade. 

2- Qual é o nível de contato que você já teve com textos sobre a EaD? 

 Nunca li nenhum texto sobre o assunto. 

 Li alguma coisa, mas não identifico a fonte. 

 Fiz leituras aprofundadas sobre o assunto. 

3- Trabalhou ou trabalha em outra instituição que desenvolve trabalhos na modalidade EaD? 

 Não 

 Sim, porém não tive acesso ao trabalho. 

 Sim e participei de trabalhos propostos nela(s). 

4- Gostaria de desenvolver trabalhos na modalidade? 

 Não, me desagrada a idéia. 

 Sim, porém não tenho conhecimentos que me dêem segurança para iniciar. 

 Sim, porém não disponho de tempo para me preparar. 

 Sim, aguardo uma oportunidade. 

 Sim, estou em processo de formação. 

 Já desenvolvo trabalhos na modalidade. 

5- Participou de algum curso para formação de professores na modalidade EaD? 

 Não e não pretendo participar. 

 Não. Não tive oportunidade. 

 Não, mas pretendo participar. 

 Sim, porém não completei o curso. 

 Sim, porém ainda estou em processo. 

 Sim. Completei o curso. 
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APÊNDICE B 

 

Roteiro para exploração do tema junto aos grupos de foco 

 

O QUE 

ABORDAR? 

AUTORES 

REFERÊNCIA 

PARA QUE 

ABORDAR? 
COMO ABORDAR? 

Modernização da 

escola vista pelo 

grupo de 

professores. 

 

PETERS, 2003 

Identificar o que o grupo 

entende por 

modernização na escola 

e quais mudanças 

identificam como tal. 

- Que mudanças aconteceram na escola que marcam uma 

evolução? 

- Você consegue identificar algum tipo de evolução na sua 

atuação como docente a partir dessas mudanças? 

Dificuldades do 

professor com 

mudanças propostas 

pela escola. 

 

RIBEIRO, 2002 

Perceber quais são os 

maiores dificultadores na 

adaptação às mudanças e 

de que maneira elas 

foram feitas. 

- É possível citar algumas dificuldades que registram o 

desconforto de professores com as mudanças na educação?  

- A escola poderia ter facilitado essa adaptação? Como?  

O professor e o uso 

de novas 

tecnologias. 

 

 

FREIRE,1996 

SILVA & 

AZEVEDO,2001 

MAIA, 2000 

 

Identificar o grau de 

aceitação de 

computadores e outras 

máquinas como 

ferramenta de trabalho. 

- Você faz uso de computadores, Internet e softwares para 

o seu dia a dia de trabalho? 

- Que maneiras você utiliza essas ferramentas? 

- Com que freqüência? 

- Você acha que novas tecnologias de informação foram 

facilitadores para sua rotina de trabalho? 

Conhecimento 

prévio do grupo 

sobre a EaD. 

 

 

 

MORAN,1884 

GARRISON, 

1987 

LOBO NETO, 

2001 

NUNES, 1992 

ALVES, 2003 

Perceber o nível de 

informação que o grupo 

possui sobre o tema e 

relacionar o grau delas 

com o posicionamento 

positivo ou não. 

- O que você entende sobre Educação a Distância? 

- Qual é o seu nível de contato com o assunto? 

- Onde você costuma encontrar informações sobre o tema? 

- Em que tipo de grupo de conversa você esteve envolvido 

em que o assunto foi abordado? (amigos/ profissionais/ 

família) 

Possíveis benefícios 

trazidos pela EaD 

para a educação. 

 

MOORE, 2007 

PETERS, 2003 

Identificar a percepção 

dos professores em 

relação aos possíveis 

benefícios que a EaD.  

- Que pontos favoráveis para a sociedade você consegue  

identificar com o crescimento da EaD? 

Benefícios que a 

EaD pode trazer 

para a carreira do 

docente. 

 

MORAN,1994 

Identificar a as 

contribuições oferecidas 

pela EaD por meio das 

percepções dos 

professores. 

- Você consegue identificar alguma vantagem que  

a EaD pode trazer para a sua carreira? 
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Ameaças que a EaD 

pode trazer para a 

carreira do docente. 

 

Colaboração da 

Internet para a EaD 

 

 

MAIA, 2000 

CARVALHO, 

2005 

 

FONTES,2003 

PETERS, 2003 

Perceber o sentimento 

dos professores, 

positivos e negativos, em 

relação às mudanças 

ocasionadas na carreira 

pela inserção da EaD. 

Identificar o grau de 

conforto do professor 

com a EaD por meio da 

Internet. 

- Que prejuízos a EaD pode trazer para o docente? 

- Você acha que o trabalho desenvolvido na modalidade 

 EaD é mais difícil ou mais fácil do que o presencial? Por 

quê? 

- O uso da Internet na EaD favorece a sua popularização? 

- Você acredita que haja resistência dos professores a  

contatos realizados pela Internet? Por quê? 

Investimento da 

Instituição na 

formação do 

professor para a 

modalidade. 

 

LOPES, 2007 

Identificar o grau de 

responsabilidade da 

escola na formação do 

professor, na visão deste.  

- Você acredita que a escola tem o compromisso de 

oferecer ao professor contratado a formação para a 

modalidade EaD?  

- Como a escola poderia fazer esse investimento? 

- Que tempo seria adequado para permitir a adaptação do 

professor? 

- Você considera adequado, a escola estabelecer como  

condição de trabalho a formação nessa modalidade? 

Perfil de aluno que 

opta por um curso 

em EaD. 

 

 

MOORE, 2007 

GOTTWALD e 

SPRINTKART, 

1998 

PETERS, 2003 

GIANNELLA, 

2003 

Compreender a visão 

que o  professor tem do 

aluno que opta por um 

curso de EaD, visto que 

a modalidade ainda não 

está consolidada. 

- Você percebe diferença entre o aluno que encontra-se  

em sala de aula hoje em relação ao aluno de 10 anos atrás?  

Cite algumas. 

- Você mantém alguma forma de comunicação com seu 

aluno fora de sala de aula? Em que ambientes? 

- Quais são os meios de comunicação mais utilizados pelos  

seus alunos atualmente? Você também faz uso dessas 

ferramentas? 

- Se não, por quê? 

- Que tipo de pessoas procurariam um curso na modalidade 

EaD? 

- Em sua opinião, que critérios um aluno usaria para optar 

por fazer uma certa disciplina a distância? 

- Ele aprenderia mais ou menos do que no ensino 

presencial? 

Objetivos das 

instituições de 

ensino ao 

investirem na 

modalidade EaD. 

 

GIUSTA,2002 

MORAN, 2003 

Perceber a clareza que o 

professor tem sobre a 

realidade que está 

inserida. 

Em sua opinião, por que as escolas estão investindo na 

EaD atualmente? 

 

 

 

 

 

 

 


