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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar as opiniões dos professores-cursistas sobre o percurso 

de aprendizagem na educação a distância (EAD) e a sua influência no exercício da docência 

presencial. É uma investigação de natureza qualitativa, que teve como objeto de estudo as 

políticas públicas de formação inicial de professores, tendo como campo empírico o curso de 

licenciatura em Letras Português-Inglês, primeiro curso de graduação na modalidade a 

distância do estado da Bahia. Foi adotado como procedimento metodológico o Estudo de 

Caso numa abordagem qualitativa. Os instrumentos de coleta de dados foram: pesquisa 

documental e aplicação de questionários. Para análise e reflexão, foi utilizada a técnica de 

Análise de Conteúdo na perspectiva de Bardin (2008). Os resultados da pesquisa apontaram 

que, a partir da vivência do processo educativo na EAD, a maior parte dos professores-

cursistas conseguiram romper com a concepção tradicional de educação, incorporando no seu 

percurso de aprendizagem e, conseqüentemente, no exercício da docência presencial, as 

tecnologias da informação e comunicação (TIC), por meio de uma postura crítica, com vistas 

à melhoria da qualidade da educação. Os resultados ainda mostraram as potencialidades da 

EAD como uma alternativa para os cursos de formação de professores em consonância com 

as novas exigências da sociedade da informação. Afinal, há uma década Lévy (1999) já nos 

convidava a analisar o futuro da educação fundamentada na “mutação contemporânea da 

relação do saber”, que acelerou a renovação dos saberes e modificou a concepção de trabalho 

fundamentada no aprender, no transmitir saberes e no construir conhecimentos. E os 

resultados desta e de outras pesquisas sugerem que a formação na EAD mediada pelas TIC 

favorece novas formas de acesso à informação e novos estilos de raciocínio e de 

conhecimento. 

 
Palavras-chave: Educação a Distância. Políticas Públicas para Formação de Professores. 

Docência Presencial. Percurso de Aprendizagem.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 
This research has as its objective analyze the opinion of the teachers/students about the 

learning way in the Education At a Distance(EAD) and its influence in the presence  teaching 

process . It´s an investigation of qualitative nature that has as its empiric field the course of 

Portuguese/English bachelor degree, first graduation course in the Education at Distance in 

Bahia state. It was adopted as methodological procedure the case study in a qualitative 

approach, the data collection instruments were:  Documental research and the questionnaire 

application. For the analyses and reflection it was used the Bardin`s analyze content technique 

(2008).The results of the research pointed out that, from the educational process in EAD, most 

of the teachers/students overcome the traditional conception of education, adding the 

technologies  of information and communication  (TIC) to their learning path and 

consequently in their presence teaching exercise   through a critic posture aiming the quality 

improvement of education. The results also showed the EAD potentialities as an alternative to 

the teacher preparation course in order to adapt to the new society demanding of information. 

After all Lévy (1999) has been inviting us for a decade to analyze the future of the education 

based on the “contemporaneous mutation of the knowledge relation” that speed the renewing 

of knowledge, modifying the work conception based on learning, on transmitting knowledge 

and on knowledge building. Thus, the EAD graduation through the TIC favors new forms of 

information access, new argumentation and knowledge style.     

       

Key words: Education at a Distance. Public politics on teacher´s formation. Presence 

teaching. Learning Path.   
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Como a medicina a educação é uma arte. E arte é algo muito mais complexo 

e muito mais completo do que uma ciência. 

Anísio Teixeira 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualizando a pesquisa 

 

As políticas públicas de formação de professores a distância na Bahia tem início 

com o programa Rede Educação implementado em 2000, atendendo as exigências da LDB 

9.394/96, estruturada com dezesseis Núcleos de Tecnologias Educacional (NTE)
1
, quarenta 

salas de videoconferência e o canal exclusivo de teleconferências instalado do Instituto de 

Radiodifusão Educativa da Bahia (IDERB). 

O Programa Rede Educação inicia com a formação continuada, a partir da oferta 

do curso de mestrado em mídia e conhecimento para atender 30 cursistas e a complementação 

para Bacharéis, 1050 cursistas em efetivo exercício da docência na rede pública, através do 

convênio firmado entra o governo da Bahia e a Universidade Federal de Santa Catarina. Após 

a implementação programa de formação continuada dá-se início ao programa de formação 

inicial de professores à distância, primeiro com a instalação do comitê gestor, Instalação de 

um Comitê Gestor, composto por nove instituições educacionais (IAT, IRDEB, UESB, 

UESC, UNEB, UEFS, UFBA, UCSAL, UNIFACS), responsável pela elaboração do 

programa de licenciatura para Professores da rede pública. 

O primeiro curso de Licenciatura à distância da Bahia aprovado pelo Ministério 

da Educação (MEC) foi o curso de Letras Português / Inglês ofertado pela UNIFACS em 

2004, ficando com o IAT a coordenação geral e a UNIFACS a realização do curso, atendendo 

a quinhentos professores da rede pública. 

 

                                            
1
 Os Núcleos de Tecnologia Educacional são um equipamento do Programa Nacional de Informática na 

Educação - ProInfo , desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância – SEED, do Ministério da Educação 

- MEC, em parceria com os governos estaduais (e alguns municipais), com estrutura-padrão para o Brasil. Seu 

papel principal é o de introduzir as TIC nas escolas públicas de ensino médio e fundamental. Atualmente 

compõe a infra-estrutura do Instituo Anísio Teixeira (IAT). 
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A pesquisa tem origem na minha inquietação em identificar as opiniões dos 

professores-cursitas (PC)
2
 sobre a sua vivência como aprendentes no programa de formação 

inicial na modalidade a distância implementado pelo estado da Bahia no triênio 2004-2007. A 

minha trajetória com as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) e Educação a 

Distância (EAD)
3
 tem início em 1998, como formador no NTE, nesse período utilizei as TIC 

como instrumento auxiliar na tarefa pedagógica nos cursos de formação inicial e continuada 

para os professores da rede pública. Inserido nesse contexto busco compreender o olhar do 

professor e da professora sobre a sua vivência como aprendentes na EAD.  

Segundo Meksenas (2003), as professoras e professores atravessam um momento 

de crise no ato de professar, ou seja, no modo de ser professor. Destaca a sobrecarga de 

atividades, principalmente no que concerne aos pacotes instrucionais no formato de 

“capacitação em serviço”, baixos salários, pouco reconhecimento social, sentimentos de 

incerteza ou insegurança que provocam um sentimento de vazio, característico da pós-

modernidade4, tendo como conseqüência o descontentamento na realização das suas 

atividades e descrença no seu papel social. 

Os primeiros passos na trilha desta dissertação iniciaram com a abordagem às 

políticas públicas para formação inicial de professores e sua relação com as organizações 

multilaterais, o neoliberalismo, a globalização e tecnologias nas reformas educativas. A partir 

desse cenário, início a discussão das políticas de implementação do programa de formação 

inicial de professores na modalidade a distância do estado da Bahia, sem a pretensão de 

afirmar ou ser apologético em relação à EAD como modalidade educacional que representa a 

melhor opção para a formação inicial de professores. 

                                            
2
 Os professores em formação, alunos da Licenciatura em Letras - Português/Inglês, SEC/IAT/Unifacs, 

identificados pela expressão “professores-cursistas”. 

3
 EAD (Educação a Distância) Distance Education. Cenário educacional em que instrutor e alunos estão 

separados pelo tempo, posição, ou ambos os fatores. Os cursos de educação a distância são levados a lugares 

remotos de forma síncrona ou assíncrona, incluindo correspondência escrita, texto, gráficos, áudio, fita de vídeo, 

CD-ROM, formação na linha de áudio e videoconferência, televisão interativa e fax. A educação a distancia não 

exclui a aula tradicional. A definição de educação a distancia é mais ampla que a definição de e-Learning. 

Disponível em: < http://portal.webaula.com.br/glossario.aspx?sm=glossario&letra=E>. Acessado em: 14/05/08. 

4
 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. (Trad. Plínio Dentzien). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 

______. Vidas desperdiçadas. (Trad. Carlos A. Medeiros). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. LYOTARD, 

Jean-François. A condição pós-moderna. (Trad. Ricardo C. Barbosa, 9 ed.). Rio de Janeiro: José Olympio, 2006. 

HARVEY, David. Condição pós-moderna. (Trad. Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves, 7 ed.) São 

Paulo: Loyola, 1998. GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. (Trad. Raul Fiker). São Paulo: 

Unesp, 1991. ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. (Trad. Marcus Penchel). Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Ed., 1999. 
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Nesta investigação procuro destacar o olhar dos sujeitos implicados, com o 

objetivo de identificar as suas motivações, experiências, aprendizagens vivenciadas na EAD 

(hábitos de estudo, dificuldades, pontos positivos e negativos, autonomia e o impacto no 

exercicio da docência presencial), a partir das suas opiniões, ou seja, do seu modo de ver e 

perceber a EAD. Um dos aspectos mais importantes a ser discutido é a EAD a partir das suas 

potencialidades com a utilização das TIC e a possibilidade de efetivar os discursos de 

democratização, desde que superem as metodologias tradicionais e passem a ser um 

instrumento de mudança, emancipação e inovação. 

Os sujeitos desta pesquisa são os professores matriculados no curso de 

Licenciatura em Letras (Português-Inglês), na modalidade de educação a distância, ministrado 

pela UNIFACS, iniciado em 2004 com 500 professores-cursistas, distribuídos em 184 

municípios dispersos no estado da Bahia. Tendo como pré-requisito ser do quadro efetivo da 

rede pública e não possuir licenciatura plena e estar em efetivo exercício de docência, em 

classes dos ensinos fundamental, a partir da 5ª série, e ensino médio na mesma área do curso.  

Neste sentido, a proposta foi desenvolver uma investigação, a partir de um estudo 

de caso com uma abordagem qualitativa exploratório-descritiva (GIL, 1999), uma vez que as 

informações foram trabalhadas com dados obtidos em depoimentos dos sujeitos, citações e 

documentos, objetivando registrar as opiniões dos professores-cursistas sobre as suas 

vivências como aprendentes na modalidade a distância, mediada pelas TIC, utilizando a 

técnica de Análise de Conteúdo (AC) (BARDIN, 2008). 

Essa proposta possibilitou analisar as opiniões dos sujeitos sobre a EAD, que 

poderão servir às instituições de ensino como referencial para reflexão sobre o processo 

educativo na modalidade à distância. 

A formação de professores e as TIC na educação têm sido tema recorrente nas 

pesquisas educacionais das últimas décadas, devido ao baixo desempenho escolar e as 

reformas introduzidas pelo processo da globalização da economia. 

No que tange ao Estado da Bahia, as estatísticas revelam uma taxa de 18,8% de 

analfabetismo
5
. Comparando com a taxa de analfabetismo no Brasil de 10,0%, a Bahia está 

                                            
5 Percentual de pessoas com 15 e mais anos de idade que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete 

simples, no idioma que conhecem na população total residente da mesma faixa etária, em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado. 
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8,8 pontos percentuais a mais que a média nacional e próxima da taxa da Região Nordeste de 

21,9% (Fonte: IBGE, 2007). Esses dados mostram que o índice de analfabetismo na Bahia é 

um dos mais altos do país. Em 285 municípios, mais de 30% da população nunca freqüentou 

uma escola, o que representa uma significativa parcela da população baiana que não tem as 

condições indispensáveis às mínimas exigências da sociedade contemporânea, o que e reflete 

a baixa qualidade no ensino e o despreparo do professor para enfrentar os desafios que se 

apresentam no atual cenário da Educação no Estado da Bahia. 

Certamente, a solução desses velhos problemas sociais excludentes ultrapassa a 

questão da formação de um novo professor para atender as exigências das novas formas de 

comunicação e informação da contemporaneidade. Esses recorrentes problemas sociais só 

serão resolvidos ou amenizados quando um conjunto de ações for desencadeado; a saber: a) 

categoria profissional tratada como essencial para o desenvolvimento de uma sociedade mais 

justa e igualitária, b) melhoria salarial e de trabalho, c) autonomia para exercer a docência e d) 

formação de professores com qualidade, dentre outras. Essa investigação pode contribuir 

como catalisadora no processo de formação desse novo professor, cônscio do seu papel de 

transformador social. 

Com a finalidade de promover a formação de professores da rede estadual de 

ensino, o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Educação (SEC) e do Instituto 

Anísio Teixeira (IAT), implementou a partir de 2000 o programa Rede Educação
6
 e em 2008 

lançou o novo Programa de Formação Inicial de Professores da Bahia, construindo a 

educação de todos nós
7
, com o objetivo de qualificar os professores, em efetivo exercício 

docente no ensino fundamental e médio, na formação inicial e continuada e na utilização das 

TIC em suas atividades profissionais. 

                                            
6
 Um conjunto de soluções tecnológicas que visa a incentivar o desenvolvimento de programas de educação a 

distância (EAD) formada por uma rede tecnológica estratégica, constituída de 16 Núcleos de Tecnologia 

Educacional - NTE, 356 laboratórios de informática e uma rede de videoconferência, com 40 auditórios e seis 

estúdios de geração de imagem e som. Além desses recursos, a Rede Educação conta com sistemas de recepção 

de teleconferências e aulas, transmitidas por satélite, implantados em 1.500 unidades escolares. (BAHIA. SEC. 

2006). 
7
 O Novo Programa de Formação de Professores visa a oferecer, até o ano de 2011, cursos de licenciatura em 

diversas áreas do conhecimento, nas modalidades de ensino presencial (regular e modular) e a distância, em 

parceria com todas as universidades públicas baianas (UNEB, UEFS, UESB, UESC, UFBA, UFRB, UNIVASF), 

Consórcio Universidade Aberta do Brasil – UAB e o CEFET – BA. Esse programa é uma das ações do Plano 

Estadual de Formação dos Profissionais de Educação, que é um compromisso do Governo do Estado da Bahia 

com a qualidade da educação e foi amplamente discutido com a participação dos dirigentes da SEC, IAT e das 

Diretorias Regionais de Educação (DIREC), além da colaboração de todos os interlocutores parceiros da SEC. 

http://www.sec.ba.gov.br/iat/conteudo_2007/linhasdeacao2.asp 
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Dados da Secretaria da Educação – Bahia, 2004, apontam o total de 49.389 

professores da rede estadual que atuam no ensino fundamental e médio, dos quais 25.269 

(51,2%) possuem licenciatura. 

Tabela 1. Grau de Formação do Professor do Ensino Fundamental e Médio Rede Estadual 

da Bahia – 2004 

Formação 

Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio 

f % f % 

Ensino Médio Magistério Completo 12.364 47,5 5.206 22,3 

Ensino Médio outra Formação Completa 918 3,5 1.094 4,7 

Ensino Superior com Licenciatura Completa 11.200 43,0 14.069 60,3 

Ensino Superior s/ Licenciatura com Magistério 1.092 4,2 1.681 7,2 

Ensino Superior s/ Licenciatura sem Magistério 476 1,8 1.289 5,5 

Total 26.050 100,0 23.339 100,0 
Fonte:  SEC, MEC/INEP         

Os dados apresentados indicavam à Bahia a necessidade de continuidade das 

políticas públicas de formação de professores para melhorar a qualidade do ensino público e 

atender à determinação do artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB, Lei n. 9.394/96), que estabelece que todos os professores tenham a licenciatura como 

condição mínima para o exercício da docência. 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal. 

Para atender à demanda por formação em um estado com grande extensão 

geográfica e conciliar a oferta de cursos de longa duração sem a necessidade de 

deslocamentos constantes e evitar o afastamento do professor de sua sala de aula por longos 

períodos, foi necessário pensar num programa de formação de professores em que a 

modalidade a distância pudesse ser uma alternativa viável para a oferta de cursos de 

licenciatura para o professor em efetivo exercício da docência na rede pública com a titulação 

de ensino médio. 

Na primeira etapa do programa, em 2003, a SEC/IAT iniciou o Programa de 

Formação Inicial de Professores na modalidade a distância, com o objetivo de atender ao 
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recomendado pela legislação vigente (LDB n. 9.394/96), instituindo que até 2010, o final da 

Década da Educação, os professores deveriam estar licenciados. 

O governo firmou parcerias com as instituições conveniadas para implementar o 

programa: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS, Universidade Estadual de 

Santa Cruz - UESC, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Universidade do 

Estado da Bahia - UNEB, Universidade Federal da Bahia – UFBA, Universidade Salvador – 

UNIFACS e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC –RJ, oferecendo 

cursos de licenciatura nas áreas de: Física, Química, Matemática, Ciências Biológicas, 

História, Geografia e Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e em Língua Estrangeira. 

A UNIFACS foi a primeira instituição baiana a obter o credenciamento 

institucional junto ao Ministério da Educação para a oferta do curso de graduação a distância, 

o curso de Licenciatura em Letras Português-Inglês, na modalidade a distância (Portaria/MEC 

n. 52, publicada no Diário Oficial da União de 14/1/2004). 

A proposta da UNIFACS apresentou um modelo de currículo inovador para 

cursos na modalidade a distância, estruturado a partir de unidades: Núcleos, Matrizes, Fluxos 

e Módulos que se articulam na perspectiva de trabalhar a interdisciplinaridade e resgatar a 

totalidade definida pelo perfil profissiográfico proposto no Projeto Pedagógico do curso, 

objetivando promover a aprendizagem colaborativa a partir de redes de aprendizagem, 

transcendendo o processo de ensinar e aprender e a relação professor-aluno, na estrutura 

disciplinar e serial dos cursos convencionais. 

Segundo Assmar (2002, p. 16 e 17), ao lado do Programa de Aperfeiçoamento 

para Professores na modalidade presencial, implanta-se o Programa de Formação na 

modalidade a distância, tendo como objetivo: 

 Desenvolver um processo gerador de formação para professores da rede 

estadual, utilizando a metodologia de educação a distância. 

 Assegurar aos professores não licenciados e em efetivo exercício na 

rede pública de ensino a escolaridade exigida pela Lei de Diretrizes e 

Bases.  

 Realizar Concurso Seletivo e Curso de Licenciatura Plena nas áreas de 

Química, Física, Biologia, Matemática, História, Geografia e Letras. 

 Viabilizar a transferência da tecnologia de educação a distância, 

desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, 
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através do Curso de Mestrado para professores das Universidades 

Estaduais e do Instituto Anísio Teixeira. 

 Utilizar de forma intensiva as estruturas tecnológicas implantadas no 

Estado, para a realização de programas de aperfeiçoamento e formação 

para professores. 

Dessa forma, busco conhecer as opiniões dos professores-cursistas que refletem 

suas motivações, experiências e aprendizagens quanto aos hábitos de estudo e dificuldades 

vivenciadas no curso de graduação na modalidade a distância, utilizando como campo de 

investigação o Programa de Formação Inicial de Professores na modalidade a distância (EAD) 

do Estado da Bahia e tendo como locus de estudo o curso de Licenciatura em Letras 

(Português-Inglês) da SEC/IAT/UNIFACS. 

1.1.1 EAD e a universidade do futuro  

A educação a distância não é uma ferramenta nova; é mais antiga que parece, pois 

já tem mais de um século de existência. Seus primórdios remontam ao ano de 1881, quando 

William R. Harper, primeiro reitor e fundador da Universidade de Chicago, ofereceu, com 

absoluto sucesso, um curso de Hebreu por correspondência. Em 1889, o Queen's College, do 

Canadá, deu início a uma série de cursos a distância, sempre registrando grande procura por 

eles, devido principalmente, a seu baixo custo e às grandes distâncias que separavam os 

centros urbanos. Daquela época em diante, a EAD foi sendo desenvolvida, utilizando-se as 

mais variadas estratégias, ferramentas e tecnologias. 

Na contemporaneidade, a EAD representa as possibilidades para a universidade 

do futuro por sua característica de flexibilidade para a criação, com qualidade, dos diferentes 

processos de ensinar e aprender possíveis, nesta modalidade educacional. Assim, as políticas 

públicas educacionais, nos países ocidentais, começam a ser regulamentadas de forma mais 

clara (ALVES; NOVA, 2003), a exemplo do Brasil, com o Decreto n. 5.622 de 20/12/2005, 

que regulamentou o artigo 80 da LDB n. 9.394/96 e cujo artigo 1º caracteriza a educação a 

distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica, nos 

processos de ensino e aprendizagem, ocorre com a utilização de TIC, com estudantes e 

professores, desenvolvendo atividades educativas, em lugares ou tempos diversos. 

Mesmo assim, a Lei apresenta uma lacuna no que diz respeito à formação de 

professores, o que reflete o atraso atual e a despreocupação com os processos de 
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aprendizagem, criando a expectativa de facilidades para adquirir diplomas (DEMO, 1997, p. 

89). 

Mas, apesar de todo avanço na implementação das políticas públicas 

educacionais, a realidade atual exige uma reflexão mais aprofundada sobre a questão da 

formação de professores e as concepções de educação (NEVES, 2005) que atendam às 

possibilidades que as tecnologias digitais introduzem nos processos formativos a distância. 

Segundo Kenski (2001), o uso das TIC na educação promove uma mudança estrutural no 

trabalho do(a) professor(a) exigindo uma visão crítica do uso das tecnologias digitais. 

Nesse sentido, as reconfigurações a partir da presença das TIC entram em um 

espaço contraditório nas políticas públicas educacionais, pois desaparece o fundamental na 

docência (a formação), para dar lugar à capacitação em serviço que preserva a estrutura 

curricular tradicional dedicada exclusivamente ao ensino. A pesquisa deixa de ser 

privilegiada, abortando as iniciativas fundadas em práticas pedagógicas concretas, visando ao 

desenvolvimento de trabalhos que possam buscar alternativas para a docência presencial de 

forma inovadora. Partindo da premissa que o desempenho dos alunos não depende da 

formação de professores e sim dos chamados “pacotes instrumentais” (BARRETO, 2003, p. 

12). Essa simplificação desloca, com a inserção das TIC, da formação de professores para 

capacitação em serviço. 

1.2 Caminho metodológico 

1.2.1  Problematização 

O tema escolhido (os múltiplos olhares dos aprendentes sobre a EAD mediada 

pelas TIC) está relacionado ao interesse do pesquisador em identificar as opiniões dos 

professores-cursistas sobre as motivações, experiências, aprendizagens (hábitos de estudo, 

dificuldades, pontos positivos e negativos e autonomia, e o impacto no exercicio da docência 

presencial), vivenciadas no curso de graduação em Letras (Português-Inglês), na modalidade a 

distância.  

Assim, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência do/a professor/a de 

ser um aprendente na EAD, ou seja, o que motivou seu ingresso no curso, se o percurso da 

aprendizagem na EAD modificou hábitos de estudo, quais as dificuldades encontradas, os 

pontos positivos e negativos, o exercício da autonomia nos processos pedagógicos 
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vivenciados por esses sujeitos, de forma a tentar responder às seguintes questões: Como os 

professores–cursistas, sujeitos aprendentes na EAD, enxergam o processo educativo nessa 

modalidade? Que opiniões manifestam sobre os percursos de aprendizagem vivenciados no 

curso realizado? Quais as implicações do curso realizado nos hábitos de estudo e no exercício 

da docência presencial? 

1.2.2 Problema  

Há no estado da Bahia políticas públicas de formação dos profissionais da 

educação, tendo como uma das ações o Programa de Formação Inicial de Professores, na 

modalidade presencial e a distância, com o objetivo de valorizar o professor e atender às 

exigências da LDB n. 9.394/96. 

Diante disso, pretende-se investigar, a partir da política pública de formação 

inicial de professores por meio da educação a distância no estado da Bahia, a seguinte 

proposição: A vivência do/a professor/a, como aprendente na EAD, pode modificar seus 

hábitos de estudo e o exercício da docência presencial? 

1.3 Objeto de estudo 

Tais questionamentos direcionam a escolha do objeto de estudo: os professores 

matriculados no curso de Letras (Português/Inglês) na modalidade à distância, para a análise 

do olhar da professora e do professor-cursista sobre a sua vivência como aprendente do 

programa de formação inicial de professores na modalidade a distância do estado da Bahia. 

Nesse sentido, os cursos a distância oferecidos pelas instituições formadoras 

trazem retorno social, uma vez que passam necessariamente pela criação de condições para a 

aprendizagem autônoma, ou seja, um processo de ensino e aprendizagem centrado no 

aprendente, cujas experiências são aproveitadas como recurso, e no qual o professor deve 

assumir-se como recurso do aprendente, considerado como um ser autônomo, gestor de seu 

processo de aprendizagem, capaz de autodirigir e auto-regular este processo (BELLONI, 

2003, p. 40). 



26 

 

1.4 Objetivo geral 

Analisar as opiniões dos professores sobre seus percursos de aprendizagem 

vivenciados como aprendentes, no curso de formação inicial a distância e suas implicações no 

exercício da docência presencial. 

1.4.1 Objetivos específicos 

a) Identificar se os percursos de aprendizagem trilhados pelos professores-cursistas na 

EAD possibilitaram mudanças nos hábitos de estudo; 

b) Analisar possíveis mudanças produzidas pelo curso no exercício da docência 

presencial; 

c) Compreender criticamente o conteúdo das falas dos sujeitos investigados, as 

significações explícitas ou ocultas de suas vozes sobre o curso; 

d) Descrever as opiniões dos sujeitos sobre os percursos de aprendizagem, a 

metodologia utilizada no curso, material didático, sistema de avaliação, equipe 

pedagógica, mídias utilizadas e interatividade nos processos de formação online. 

1.5 Sujeitos da pesquisa 

A população alvo da investigação ficou constituída por quarenta e oito (n = 48) 

professores divididos em 33 cidades do estado da Bahia, devidamente matriculados no curso 

de Licenciatura em Letras (Português-Inglês) na modalidade a distância, do Programa de 

Formação Inicial de Professores do Estado da Bahia, iniciado em 2004. 

1.6 Estrutura organizacional 

Desta forma, com o intuito de analisar a EAD a partir do ponto de vista do 

aprendente nessa modalidade, a dissertação foi dividida em dois capítulos teóricos e dois 

capítulos que compõem a introdução e a metodologia. 

No primeiro capítulo apresento a introdução com as considerações iniciais a partir 

da contextualização da pesquisa, revelando o caminho metodológico, a problematização, os 

sujeitos da investigação e finalizando com a apresentação dessa estrutura organizacional. 

O segundo capítulo aborda as políticas públicas para formação inicial de 

professores e sua relação com as organizações multilaterais, no contexto contemporâneo do 
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neoliberalismo, globalização e tecnologias nas reformas educativas, com foco no programa de 

formação inicial de professores na modalidade a distância. 

Para discutir as categorias políticas públicas e tecnologias, começo com os 

conceitos de neoliberalismo, globalização e as reformas educativas a partir de Apple (2003), 

Gentili (2003), Matos Oliveira (2003). E a origem e os agentes definidores das políticas 

públicas são discutidos a partir de Boneti (2003), Coraggio (2000), Barreto, (2003), Scheibe 

(2006), Lima Jr. (2005), Torres (2000) e Anderson (1995), entre outros. 

Ao abordar a educação a distância, no terceiro capítulo, faço uma retrospectiva 

histórica da EAD e discuto sobre aprendizagem significativa na EAD, dialogando com 

Ausubel (1980), Belloni (2003), Giddens (1991), Demo (2004), Cysneiros (2000), Peters 

(2003) e Lévy (1995), entre outros. 

No quarto capítulo delimito o itinerário metodológico utilizado para identificar as 

opiniões dos aprendentes sobre a EAD e apresento uma abordagem qualitativa que 

fundamenta a realização da pesquisa, a partir do estudo de caso e da técnica de análise de 

conteúdo, tendo como propósito realizar observações, entrevistas e aplicar questionários como 

instrumentos da investigação. Consta a análise dos dados coletados, a partir das opiniões dos 

sujeitos da investigação, com o objetivo de compreender como vivenciar o processo educativo 

a distância pode influenciar no exercicio da docência presencial. 

Nas considerações, não conclusivas, a complexidade das questões pode gerar mais 

perguntas do que soluções. Entretanto, apresento pontos relevantes da investigação do objeto, 

apontando alguns caminhos que podem conduzir à reflexão sobre como os professores-

cursistas vêem o processo educativo na modalidade a distância mediado pelas TIC, e quais as 

influências para a melhoria da qualidade do ensino nos cursos de licenciatura a distância. 
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Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se 

libertam em comunhão 

Paulo Freire 

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS E A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

Este capítulo se inicia com o resgate da gênese das políticas públicas, destacando 

as políticas públicas de formação inicial na modalidade a distância e as relações de poder que 

determinam suas origens e os seus agentes definidores, marcada pela influência do 

neoliberalismo, da globalização e das TIC, nas reformas educativas, no atual contexto 

brasileiro. Após delimitar este cenário, descrevo as conseqüências dos investimentos do 

Banco Mundial (BM) que serviram como subsídio para analisar criticamente o programa de 

formação inicial de professores na Bahia, na modalidade a distância (SEC/IAT). 

 

2.1 A origem das políticas públicas 

Os princípios que geram as políticas públicas, segundo Boneti (2006 p. 63-65), 

antecedem as concepções das próprias políticas públicas. Podemos analisar os processos que 

antecedem sua operacionalização, ou seja, a origem da idéia que resultou em uma ação 

pública e os caminhos para se chegar à sua implementação. Neste sentido, o foco se concentra 

nos interesses político-econômicos e nas leis de mercado subjacentes ao momento histórico, 

que gira em torno da conjugação de interesses, as inserções ideológicas, as concepções 

científicas, as correlações de forças sociais, etc. Assim as políticas públicas em primeiro 

lugar, apresentam-se impregnadas pelo princípio da racionalidade da ciência moderna, ligada 

ao capitalismo que determina um modo de ser e atuar capitalista, portanto, contemporâneo. 

Na contemporaneidade, a influência da razão científica ainda determina a decisão 

política a uma verdade científica universal, a qual permeia todo o processo de elaboração de 

uma política pública, de modo que, a decisão política é determinada a partir de dados técnicos 

que prevalecem sobre a vontade da comunidade atingida pela ação pública. O caráter de 

cientificidade tem como finalidade justificar os interesses das elites dominantes e/ou o jogo 

das correlações de forças políticas dos diversos setores da sociedade. 
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As políticas públicas trazem, em segundo lugar, uma concepção etnocêntrica
8
 que 

dá origem às atribuições de valor de verdade do centro para periferia: o centro domina o 

desenvolvimento das tecnologias, concentra a riqueza e, portanto, detém a verdade, impõe 

modelos sociais, culturais e de desenvolvimento social dos grupos dominantes quase sempre 

ocultos na retórica de seus proponentes. Tais modelos e necessidades das elites dominantes 

são absorvidos pelos grupos dominados como seus, assim como as ações para subvertê-los. 

Outro aspecto das políticas públicas na contemporaneidade, que ocupa o terceiro 

lugar na classificação de Boneti, diz respeito à influência da termodinâmica
9
, na qual a matriz 

epistemológica consta coerente com o modelo da racionalidade da ciência moderna iniciada 

com a Revolução Industrial. Dessa forma, a verdade científica do método experimental e a 

física newtoniana determinam a formação das ciências humanas, associadas à idéia de 

movimento, de força e de energia. Dessa forma, o desenvolvimento social está condicionado 

ao desenvolvimento do capitalismo, princípio que fortalece a concepção etnocêntrica quando 

não reconhece a existência de singularidade no desenvolvimento social, sendo assim, as 

políticas públicas têm como referência modelos preexistentes. 

Seguindo a classificação do referido autor, o quarto lugar refere-se à idéia de 

universalidade e infalibilidade da ciência como o fundante das políticas públicas. Pressupõe 

um caráter universal da racionalidade científica, o qual não se altera com as influências da 

realidade local e contexto histórico e a infalibilidade em relação à técnica. Assim, “tudo que é 

científico, que tem origem na ciência, não se questiona”. O que implica a adoção de modelos 

equivocados de políticas públicas.  

O quinto e último princípio é a importância de considerar o caráter de utilidade 

do conhecimento científico. A conjugação da ciência (e da técnica) ao desenvolvimento 

econômico determina o aparecimento de outra característica do conhecimento científico, o da 

utilidade, ou seja, o de se considerar conhecimento científico aquele que é útil e aplicável, o 

                                            
8
 Visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais 

importante do que os demais. Segundo tal concepção, existe uma verdade única e universal, aceita como centro, 

da qual se instituem as atribuições do certo e do errado. O etnocentrismo tem origem justamente da razão 

científica, do entendimento que a ciência é única e universal, atributos que a distinguem como ciência. É desse 

pensamento que nasce a idéia de dualidade – centro e periferia – como valor da verdade. 

9 Estudo das leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia, mais especificamente a 

transformação de um tipo de energia em outra, a disponibilidade de energia para a realização de trabalho e a 

direção das trocas de calor. 
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que explica a estreita ligação da ciência e da técnica com a produção e o avanço da produção 

econômica (BONETI, 2006, p. 67). 

 

2.2 Os agentes definidores das políticas públicas 

 

De acordo com Castells (1999, p. 111 apud Boneti (2006a, p. 71), [...] o primeiro 

agente definidor das políticas públicas é o Projeto do Capitalismo Globalizado. Nessa 

perspectiva, a concepção e implementação das políticas públicas são determinadas pelos 

“agentes do poder” nacional ou global, definido por uma correlação de forças das elites 

internacionais que interfere diretamente nas políticas públicas nacionais. 

Mesmo que exista uma correlação de força política local ou mesmo nacional, para 

definição das políticas públicas, envolvendo os movimentos sociais e as demais organizações 

da sociedade civil, a definição fica condicionada aos interesses das elites globais, por força da 

economia globalizada e o modo de produção capitalista. Implica que, ao se falar em relação 

entre o Estado e as classes sociais, surge a questão dos agentes definidores das políticas 

públicas, os quais não são apenas nacionais (BONETI, 2006a., p. 71). 

A composição de forças definidoras de políticas públicas não se configuram 

apenas pela luta de classes dicotômica, mas pela ordem de interesses específicos, 

representados por empresas, organizações da sociedade civil e movimentos sociais. A luta de 

classe deve ser considerada relativa, pois são as afinidades de interesses específicos que 

configuram o projeto de determinada classe social, configurando-se quando as especificidades 

se congregam numa afinidade de classe. Portanto é um processo complexo de correlação de 

forças dentro de cada grupo e entre grupos nacionais e as influências internacionais na 

formulação das políticas. 

[...] não se pode pensar que as políticas públicas são formuladas unicamente 

a partir dos interesses específicos de uma classe, como se fosse o Estado 

uma instituição a serviço unicamente da classe dominante. Esta posição 

também é reducionista pelo fato de não considerar o poder de força política 

que têm os outros segmentos sociais não pertencentes à classe dominante 

(BONETI, 2006. p. 67). 
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A correlação de forças globalizada apresenta-se em duas principais atuações 

interligadas, o mercado global que impõe regras e procedimentos que favorecem os países 

ricos e a política apresentada como vetor hegemônico. Segundo Boneti, 

[...] os movimentos sociais hoje se apresentam, em geral, contra 

hegemônicos, porque, diferentemente dos do passado, que buscavam o 

atendimento de necessidades básicas como a sobrevivência física, a 

propriedade da terra ou a defesa de interesses de classe (como os 

movimentos dos trabalhadores assalariados), tendem a ressaltar o que é 

singular, diferente, contrariando uma lógica hegemônica mundial, buscando 

alternativas novas de produção e meio ambiente, de busca de superação do 

convencionalismo da relação afetiva e sexual, etc. Trata-se do resgate da 

individualidade, da singularidade, da diferença, enfim, do sujeito (2006, p. 

72). 

Assim, o projeto neoliberal torna-se cada vez mais forte e agressivo com a 

abertura de novos mercados consumidores e de trabalho, de acordo com Gentili (2007, p. 

247), o mercado é o espaço do não-direito, impõe aos indivíduos uma exclusiva condição de 

“consumidores”. Ao mesmo tempo em que também fortalece a busca da singularidade, o 

respeito às diferenças com a redescoberta de formas alternativas de sobrevivência das 

diferentes organizações da sociedade civil. Estas ações atuam como agentes definidores das 

políticas públicas, 

[...] a participação destes novos agentes traz uma nova interpretação da 

organização de classes, das representações profissionais e sindicais, do papel 

do Estado, do papel das ONGs e dos movimentos sociais e, com isto, o 

aparecimento de um novo entendimento sobre a elaboração, gestão e caráter 

das políticas públicas (Boneti, 2006a, p. 72 e 73). 

De acordo com esta perspectiva de elaboração e implementação das políticas 

públicas, conclui-se que é uma ação gerada a partir das complexas correlações de forças das 

relações de poder das organizações da sociedade civil, grupos econômicos, políticos e classes 

sociais. Dessa forma, o Estado tem o papel de agente repassador à sociedade civil das 

decisões resultantes da correlação de forças dos diversos segmentos sociais, mas não detém o 

controle sobre a “recontextualização” em cada fase da implementação das políticas. 

Entretanto, as políticas públicas nem sempre objetivam atender às necessidades 

das comunidades. Em grande parte, produz-se uma necessidade falsa, fundamentada na 

“verdade” científica, para atender aos interesses de grupos econômicos, de categorias 

profissionais, etc. Por exemplo, a abertura de mercado de consumo pressiona a elaboração de 

políticas públicas para promover a venda de determinados produtos. Trata-se, portanto, de 
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estratégias para viabilizar e sustentar o próprio sistema capitalista neoliberal, no qual o 

público e o privado estão a serviço das elites dominantes. 

Nesse sentido, as políticas públicas são construídas pelo fato político gerado pelos 

“agentes do poder” para justificar a intervenção do estado, passando pelo setor burocrata, 

responsável em transformar as políticas públicas em projetos de intervenção na realidade 

social, em seguida tem o encaminhamento da sua implantação. Segundo Boneti, no Brasil o 

projeto vira “propriedade” política do deputado, ou do partido político que defendeu a sua 

aprovação, servindo como elemento de barganha política para fortalecer o partido e/ou eleitos. 

Não obedecendo a uma lógica de representação, sempre são beneficiados os segmentos 

sociais com maior força política e financeira (2006. p. 74-76). 

Assim, a concepção e a implementação das políticas públicas envolvem pessoas e 

instituições em diferentes níveis (do presidente do FMI à diretora de uma pequena escola da 

periferia), do local ao global, e cada um entra em contato com determinada fase do projeto, 

“recontextualiza” e incorpora um pouco de si e da instituição que representa ou do seu 

comprometimento com grupos sociais diversos. 

É necessário, então, considerar o tipo de organização social em cada momento 

histórico. Na contemporaneidade podemos considerar reducionismo: entender o Estado como 

uma instituição regida pela lei, a serviço de todos os segmentos sociais, como se fosse uma 

instituição neutra ou entender o Estado como uma instituição de dominação a serviço da 

classe dominante. Este entendimento nega a dialética na correlação de forças entre as classes 

sociais, pois, 

Esta posição desconhece também a possibilidade de uma classe dominante 

se fracionar e com isto romper com a tradicional relação existente entre o 

Estado e a classe economicamente dominante. Desconhece ainda esta 

posição a atuação dos movimentos sociais, das organizações da sociedade 

civil, etc. Isto não significa dizer, porém, que a classe economicamente 

dominante não tenha predileção em termos de elaboração e implementação 

das políticas públicas, mas não se pode dizer que esta predileção se constitua 

na única força (BONETI, 2006, p. 68). 

As políticas públicas, portanto, têm bastante complexidade, não sendo possível 

analisá-las sem considerar a inter-relação dos vários atores sociais como: Estado, as classes 

sociais, a classe dominante e, por outro lado, não podemos perder de vista o contexto da 

sociedade contemporânea, com sua nova ordem política, econômica e social, a globalização, 
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que mimetiza os interesses das classes (sejam corporações ou movimentos sociais), mas 

apesar dessa nova configuração, fica evidente a afinidade entre as políticas públicas e os 

interesses das elites econômicas. 

Das implicações geradas pela elaboração e implementação das políticas públicas o 

princípio da homogeneidade como fim e meio de operacionalização se destaca. Para Oliveira, 

(2007), não há respeito à diferença, as políticas culturais inculcam uma ideologia neoliberal 

que reproduz a desigualdade e promove a fragmentação das relações sociais democráticas, 

impondo um modelo homogêneo de cultura reprodutor da exclusão e desigualdade. Até que 

ponto as políticas públicas concretizadas em programas fragmentados presenciais também 

repetem esses erros no que concerne aos projetos a distância e qual a opinião dos professores 

sobre isso? 

2.3 O Banco Mundial e as políticas para educação no Brasil 

As políticas públicas para a educação no Brasil, a partir dos anos 90, sofrem forte 

influência do pensamento dos organismos multilaterais
10

, em especial a relação do Grupo 

Banco Mundial
11

, aplicando a cartilha do capitalismo contemporâneo, que se convencionou 

chamar de modelo neoliberal12. 

                                            
10

 Instituições integradas por vários países com o objetivo de intermediar as relações entre as nações e 

desenvolver padrões sociais para serem implementados pelos países em áreas específicas. Ex.: UNESCO, FMI, 

BANCO MUNDIAL. 

11
 O Grupo Banco Mundial tem quatro partes principais. O Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) é o ramo financeiro público, concede empréstimos baseados nos preços de mercado e 

gestão de riscos, bem como outros serviços financeiros, combinados com uma profunda experiência em 

desenvolvimento. A Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) é um conduto de ajuda que oferece 

empréstimos sem juros e subsídios aos 81 países mais pobres, bem como um alívio significativo da dívida. A 

Corporação Financeira Internacional (IFC) é o ramo do setor privado. Faz investimentos de capital, empréstimos 

e garantias, oferecendo ao mesmo tempo serviços de assessoria nos países em desenvolvimento. E a Agência 

Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) fornece seguro contra riscos políticos (ZOELLICK, 2007). 

12
 O modelo neoliberal pode ser definido como fenômeno diferente do liberalismo clássico, do século XVIII e 

XIX. Tem sua origem no fim da II Guerra Mundial, a partir do texto O caminho da servidão, de Friedrich 

Hayek, escrito já em 1944, como uma resposta teórica e política contra o chamado Estado intervencionista e de 

bem-estar. Defende a desregulamentação dos mecanismos de mercado limitados pelo Estado por representar 

ameaça à liberdade econômica e política. Tendo como objetivo combater o Estado do bem-estar e preparar as 

bases para uma outra forma de capitalismo, apresentando como principais características: a dureza e a liberdade 

de regras. Os neoliberais enfrentaram o auge do crescimento capitalista denominado de idade de ouro, nas 

décadas de 50 e 60. As idéias neoliberais, defendidas por aproximadamente 20 anos, apontavam a desigualdade 

como valor imprescindível para as sociedades ocidentais, mas só a partir de 1973, com a primeira crise do 

modelo econômico do pós-guerra, período em que o capitalismo avançado passa por uma profunda recessão, as 

idéias neoliberais começam a ganhar força (ANDERSON, 1995). 
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Nesse sentido, as políticas públicas para formação inicial de professores na 

modalidade a distância mediadas pelas TIC seguem as determinações do BM, com destaque 

para as concepções e propostas implícitas nas diretrizes homogeneizantes, estabelecidas pelos 

organismos multilaterais para a educação. Portanto, se faz necessária uma postura crítica 

sobre essas políticas, sobretudo para que o programa de formação de professores a distância 

mediado pelas TIC não seja uma mera solução para atender à demanda de capacitação de 

professores. 

O crescimento dos cursos de EAD nas universidades vem sendo potencializado 

por diversos fatores, segundo Ferreira, (2000, p. 45): a rapidez da mudança dos conteúdos dos 

cursos de forma dinâmica e personalizada; a limitação de ordem temporal (ditadas por 

horários de trabalho e dificuldades de deslocamento); a importância crescente da 

aprendizagem continuada; as limitações geográficas (impossibilitando o deslocamento de 

potenciais alunos localizados em regiões distantes); a globalização dos negócios e da 

educação, a evolução das TIC; entre outros. 

A formação inicial de professores na modalidade a distância ganha força no Brasil 

a partir da determinação legal: a Lei n. 9.394/96, artigo 87, parágrafo 4, instituiu que até o 

final da década da educação, somente seriam admitidos professores habilitados em nível 

superior ou formados por capacitação em serviço. Por força da lei, são implementadas as 

políticas públicas para a formação inicial de professores a distância com a utilização das 

tecnologias da informação e comunicação. 

Inicialmente houve forte resistência do movimento na área educacional, por 

entender que o programa oferece uma qualificação insuficiente, por estar direcionado para 

certificação dos profissionais em serviço. Nesse sentido, a crítica às políticas de formação 

inicial para professores, nos cursos de graduação a distância no cenário brasileiro atual, está 

na ênfase de certificação aligeirada, na forma de treinamento em serviço, em detrimento da 

formação (BARRETO, 2003, p. 12; SCHEIBE, 2006, p. 199). 

Desse modo, atendem às reformas educativas que seguem as orientações das 

mudanças estrutural e conjuntural do país a partir da recomendação do BM e outros 

organismos multilaterais, seguindo a lógica do modelo neoliberal, em que acontece um forte 

imbricamento no campo público e privado. 
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Para o BM, a formação de professores representa um tema delicado, direcionado 

quase sempre para posições ambíguas, pois a categoria geralmente é vista como um 

“sindicato”, o que remete imediatamente a reivindicações salariais e greve. Portanto, a 

formação de professores é considerada um problema, ou seja, um recurso educativo 

necessário, porém caro, complexo e difícil de lidar (TORRES, 2000, p. 161). 

Torres (2000, p. 162) acrescenta que o investimento do BM não tem como 

prioridade a melhoria salarial dos docentes. Esse item ocupa um lugar marginal entre as 

prioridades do referido banco, que prioriza a capacitação em serviço, com menos custos, em 

detrimento de investimentos na formação inicial. 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em abril de 2007 pelo 

governo federal, com objetivo de promover a melhoria da educação até 2022, apresenta como 

um dos pontos principais a formação de professores. Meta justificada pelos dados 

apresentados no relatório divulgado em julho de 2007 pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE), que aponta para o risco do “apagão” do ensino médio, com está sendo chamada a crise 

do déficit de professores, se não forem feitos investimentos na formação de professores. 

Helena Freitas (2007)
13

, presidente da Associação Nacional pela Formação de 

Profissionais da Educação (ANFOPE), considera que houve avanços, com o fato de o PDE 

contar com ações nos vários âmbitos da vida social que interferem nos processos educativos, 

mas ressalta que o PDE deveria ter partido de uma avaliação do Plano Nacional de Educação 

(PNE). 

Poderia ter partido de uma avaliação rigorosa do PNE que foi feita pelo 

Conselho Nacional de Educação, mas que não foi sistematizada para poder 

fundamentar o PDE. Assim, temos várias metas que, pelo PNE, deveriam ter 

sido cumpridas em 2006 e outras em 2011, mas foram postergadas para 

2022, sem que se indiquem os motivos de seu não cumprimento. A atuação 

do Ministério, por outro lado, ainda vem se orientando mais pela 

interlocução quase-exclusiva com segmentos do empresariado, ONGs e 

instâncias administrativas dos sistemas de ensino, do que com entidades 

representativas dos diferentes segmentos dos educadores, os professores, os 

estudantes, os pais e os movimentos e entidades que historicamente vêm 

contribuindo com a produção de conhecimento e a indicação de políticas que 

garantam a educação pública, gratuita, laica de qualidade social, como 

direito de todos, principalmente das classes trabalhadoras (FREITAS, 2007, 

p. disponível em: < http://www.contee.org.br/ 

noticias/educacao/nedu17.asp>. Acesso em: 14 out. 2007) 

                                            
13

 Disponível em: < http://www.contee.org.br/noticias/educacao/nedu17.asp>. Acesso em: 14 out. 2007. 
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Pressionada pelo iminente risco, a formação de professores ganha destaque nas 

políticas públicas educacionais, todavia, a abordagem ideológica do BM para formação de 

professores, nos países em desenvolvimento, passa pelo fenômeno da globalização, que 

reforça o lugar periférico ocupado pela formação docente nas estratégias propostas da referida 

instituição. Segundo Freitas (2007), o PDE não trata da formação de professores nas 

licenciaturas e pedagogia como política global, aborda apenas aspectos isolados, como o Pró-

docência e a Bolsa de Incentivo à Docência, ações focalizadas e não de caráter universal, com 

poucos recursos orçamentários, se compararmos com outros programas no âmbito do MEC. 

Portanto, faz-se necessário refletir sobre as idéias fundantes que deram origem às 

políticas públicas educacionais em curso, com o objetivo de entender como são geradas as tais 

políticas e analisar seus efeitos. O Brasil nas últimas décadas tem convergido para o processo 

da globalização
14

, que passa pela estabilização monetária e pelas reformas para criar as 

condições de reprodução do capital monopolista. É nesse cenário que o BM impõe uma 

política homogeneizante para a educação. 

De acordo com Coraggio (2000, p. 95), a política educacional do BM é pensada 

por economistas que utilizam à lógica e a metodologia do campo econômico, para definir as 

políticas educacionais, institucionalizando os valores do mercado capitalista na educação. 

A política educacional proposta pelo BM é geralmente acatada sem uma análise 

crítica, o que transforma os responsáveis pela implementação das reformas, em particular os 

políticos, intelectuais e técnicos nacionais, em co-responsáveis pelos resultados das políticas 

educacionais. As orientações nos documentos do BM, porém, possibilitam a formulação de 

propostas alternativas que podem ser revistas e reavaliadas pelos governos federal, estadual e 

municipal. 

É preciso, então, considerar as diferentes esferas de governos, os movimentos 

sociais e a sociedade civil organizada (as entidades da área educacional – ANFOPE, ANPED 

e FORUMDIR, sindicatos, as associações estudantis, as universidades, as associações 

corporativas em geral, as ONGs, etc.) que podem subverter as políticas impostas pelos 

organismos multilaterais e romper com a idéia de que a responsabilidade pelas políticas 

nacionais de educação seja exclusiva do BM. 

                                            
14

 O ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista (SANTOS, 2006, p. 23). 
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É do conhecimento do BM a necessidade de qualificar os professores, mas, por 

considerar um investimento de baixa prioridade, determina-se a implementação dessa 

qualificação através da capacitação em serviço em detrimento da formação inicial. Segundo 

Torres (2000, p. 167), para o BM a redução do número de alunos por professor e/ou o 

aumento salarial dos professores não contribui para a melhoria da qualidade do ensino na 

educação. Assim, apresenta a solução pronta para os problemas educacionais e retira a 

autonomia do governo para decidir quais são as políticas públicas para educação a serem 

financiadas. 

Essa contradição levou os profissionais da educação, em efetivo exercício da 

docência e sem a graduação, a uma busca apressada pelo diploma. Tal fato criou um cenário 

de exploração da categoria, uma vez que, com a capacitação em serviço, submeteu os 

professores a uma excessiva exploração. 

Com a capacitação em serviço, os professores passam a estudar em jornadas 

extras à noite, fins de semana e/ou férias, com sérios prejuízos para seu trabalho, sua vida 

familiar, seu lazer e sua própria formação (ANFOPE, 2004). Assim, a formação de 

professores passa a ser considerada como processo de certificação, em detrimento de uma 

verdadeira ou real formação. 

Segundo Freitas (2007), não se pode pensar a formação inicial de professores 

dissociados das ações políticas de valorização docente, que incluem questões salariais, de 

plano de carreira e melhorias das condições de trabalho. Não é possível melhorar a educação, 

sem melhorar a qualidade do docente, e isso perpassa a melhoria da qualidade de vida, 

questão que ocupa um lugar marginal nos investimentos do BM. 

Nas últimas décadas, o impacto das diretrizes do BM para as reformas 

educacionais no Brasil revela a predominância da lógica financeira, com ênfase na formação 

técnico-profisionalizante sobre a lógica da formação do professor crítico e transformador. O 

BM apresenta-se como o organismo comprometido em sustentar e apoiar à educação global, 

com políticas que objetivam a melhoraria da qualidade do ensino, mas, o que está, de fato, por 

trás dessas políticas é a proposta de reduzir gastos públicos na área educacional. 

Atualmente o Banco Mundial ocupa parte significativa do espaço histórico antes 

preenchido pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
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Cultura) e financia um quarto do montante de investimentos destinado à educação. Mesmo 

assim, sua participação representa aproximadamente meio por cento dos investimentos em 

educação nos países em desenvolvimento, tendo como principal contribuição o trabalho de 

assessoria técnica no campo educacional. 

O Banco Mundial está fortemente comprometido em sustentar o apoio à 

Educação. Entretanto, embora financie na atualidade aproximadamente uma 

quarta parte da ajuda para a educação, seus esforços representam somente 

cerca de meio por cento do total das despesas com educação nos países em 

desenvolvimento. Por isso, a contribuição mais importante do Banco 

Mundial deve ser seu trabalho de assessoria, concebido para ajudar os 

governos a desenvolver políticas educativas adequadas às especificidades de 

seus países [Banco Mundial apud CORAGGIO, 1996, p. 75, grifo nosso].  

Sem dúvida outro aspecto a se destacar é o de que, dando assessoria técnica, o 

BM ensina a pescar e evita ver desviados milhões de reais, por conta de corrupção na 

distribuição dos recursos, um dado que não se pode esquecer, no Brasil. Nesse sentido, 

desempenha papel fundamental na orientação das políticas educativas, mas o aspecto mais 

importante da sua intervenção está no desempenho estratégico, na implementação das 

políticas de reestruturação do capitalismo contemporâneo denominado de neoliberalismo. 

A principal função do BM, no contexto internacional, é ser a maior fonte de 

assessoria para a política educacional, como afirmam Corragio (2000) e Boneti (2006). O BM 

oferece, principalmente, idéias, e essas idéias irão dar forma às políticas públicas 

educacionais, que preparam nossas sociedades para um futuro sobre o qual apenas podem ser 

feitas suposições. Portanto, é necessário avaliar como tais idéias são construídas, sua 

intencionalidade, as condições e quais conseqüências advindas dos empréstimos concedidos. 

As políticas educacionais não são economicamente sustentáveis e são ineficientes 

dentro dos próprios critérios da economia neoclássica. A escola é vista como uma empresa e o 

processo de ensinar e aprender como insumos e os resultados obtidos com esse modelo 

servem como referências para tomada de decisão. A proposta é questionável, pois pode 

apresentar diferentes resultados, ou seja, a assessoria do BM para a nossa política educacional 

está fundamentada numa teoria questionável, com evidências contrárias às hipóteses que 

fundamentam as suas recomendações (CORAGGIO, 2000, p. 98), por estar fundamentada em 

uma conjuntura global que considera a teoria econômica neoclássica como parte da ideologia 

neoliberal. 
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O BM recomenda priorizar o investimento em educação, referenciados em uma 

reforma universal a partir de pacotes prontos norteados por suas diretrizes, que promovem a 

descentralização, com o objetivo de desenvolver as necessidades básicas de aprendizagem no 

ensino fundamental. Recomendam ao governo realocar as verbas públicas destinadas ao 

ensino superior para o ensino fundamental e médio, deixando para a iniciativa privada os 

investimentos na educação superior. 

O problema enfrentado pelas políticas educacionais impostas pelo BM aos países 

em desenvolvimento refere-se basicamente à não-correspondência da realidade histórica e da 

cultura do país com o modelo de reformas educacionais. Segundo Coraggio (2000, p. 102), foi 

estabelecida uma correlação entre o modelo econômico e o sistema educacional, para elaborar 

as suas políticas para a educação. Assim, as regras do sistema de mercado foram adaptadas 

para o sistema educativo: a escola passa ser compreendida como uma empresa, os pais como 

consumidores de serviços, as relações pedagógicas como relações de insumo-produto e a 

aprendizagem como produto, não se levando em conta as singularidades da realidade 

educativa. 

O modelo implementado pelo BM apresenta um descompasso com a realidade 

brasileira e de outros países, nem sempre a ela se ajustando. Por isso, aceitar tais propostas 

sem discuti-las pode significar a aceitação de uma intervenção política externa. 

O BM percebe o descompasso entre a realidade dos países em desenvolvimento e 

o seu modelo, mas classifica essas incongruências em duas categorias: resistência política 

e/ou cultural à mudança esperada pelo BM e/ou imperfeições do funcionamento do 

“mercado” educativo. A primeira é considerada um assunto delicado que traz preocupação ao 

BM; a segunda representa para o banco apenas uma questão de moldar a realidade ao modelo, 

orientar as políticas para uma reforma conjuntural, institucionalizando a livre concorrência 

entre o setor público e privado (CORAGGIO, 2000, p. 103 e 104). 

É nesse cenário que se encontram as reformas educacionais, as políticas públicas 

para o setor que trazem no seu bojo o fim dos direitos sociais e no seu invólucro a proposição 

de otimizar o sistema educacional a partir da lógica do mundo financeiro. Dessa forma, todos 

os projetos para educação devem estar orientados por essa mesma lógica. Assim, legitima, 

através da racionalidade científica, as suas diretrizes para os países em desenvolvimento, 

sobretudo no que se refere à formação de professores e à educação a distância, entendida 
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como capacitação em serviço para cursos de graduação a distância, seguindo essa orientação 

única para todos os países, sem considerar suas singularidades. 

2.4 Neoliberalismo, globalização e as reformas educativas 

 

O capitalismo contemporâneo institui o projeto neoliberal que tem como meta 

principal a construção de uma nova hegemonia (APPLE, 2007; BONETI, 2006; CORAGGIO, 

2000; GENTILI, 2007; MATOS OLIVEIRA, 2007; SANTOS, 2006, SILVA, 2003). Para 

tanto, promove uma violenta aculturação subjetiva unilateral, do centro para a periferia, 

fundamentada pela racionalidade científica do mundo financeiro que traz como conseqüência 

a perda dos direitos sociais. A prioridade está direcionada para o ajuste econômico, necessário 

ao alinhamento à economia globalizada e à implementação das reformas estruturais. Nesse 

caso, os direitos sociais são substituídos por políticas assistencialistas e compensatórias, com 

a finalidade de minimizar as conseqüências do impacto da intervenção econômica. 

O neoliberalismo representa a concepção de mundo que, segundo Apple e Gentili, 

(apud MATOS OLIVEIRA, 2007), expressa um conjunto de estratégias não apenas político-

econômicas, mas também de natureza cultural e simbólica com o objetivo de dar coerência e 

legitimidade ao modelo neoliberal que veio para construir alternativas para a crise do 

capitalismo a partir do esgotamento do modelo fordista
15

. 

Não devemos ignorar, como nos adverte Hetkowski (2004), que a LDB n. 

9.394/96 traz também a ideologia neoliberal em seu texto, os com mecanismos de mercado 

associados aos termos “generalidade” e “flexibilidade”, alvo de críticas por diversos 

intelectuais, o que demonstra as influências da globalização e do BM nas políticas 

educacionais no Brasil, especialmente aquelas associadas às necessidades de uso das TIC. 

Nesse contexto, o neoliberalismo gera a necessidade estrutural para construir o 

novo modo de dominação, para garantir o restabelecimento da hegemonia da classe 

dominante. Então, o período pós-crise, além do desafio de criar uma nova ordem econômica e 

                                            
15 O modelo fordista, conhecido como método de racionalização da produção em massa, teve início na indústria 

automotiva Ford, nos Estados Unidos, onde esteiras rolantes levavam o chassi do carro e as demais peças a 

percorrerem a fábrica enquanto os operários distribuídos lateralmente, iam montando os veículos. Esse método 

integrou-se às teorias do engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor, que ficaram conhecidas como 

taylorismo. Ele buscava o aumento da produtividade através do controle dos movimentos das máquinas e dos 

homens no processo de produção. O empregado, seguindo o que foi determinado pelos seus superiores, deveria 

executar uma tarefa no menor tempo possível. 
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política, enfrenta também a criação de uma nova ordem cultural. Ou seja, uma guinada da 

direita na educação, com a formação do novo “bloco” hegemônico de poder
16

 formado a partir 

de um conjunto de acordos e alianças que tem influência direta na educação e nos aspectos 

gerais da vida social (GENTILI, 2007; APPLE, 2003). 

A correlação de forças está permeada por tensões e conflitos, mas convergem para 

o objetivo geral: fomentar um modelo educacional que assegure o aumento da 

competitividade internacional, do lucro, e promova a ilusão de retorno ao passado “ideal” de 

lar, família e escola, ou seja, a educação passando a integrar um conjunto mais amplo de 

compromissos ideológicos. Os objetivos educacionais passam a ser os mesmos que norteiam a 

economia e política social, entre os quais, podemos citar: o livre mercado, o estado mínimo, a 

estrutura meritocrática, a sujeição da cultura e do corpo à disciplina e a popularização do 

darwinismo social (APPLE, 2003). 

Assim, o desenvolvimento estrutural da sociedade de classes sinaliza que, no 

capitalismo histórico, o acúmulo do capital implica a generalização e crescente 

mercantilização: todas as coisas passam a ter valor mercantil. Os indivíduos introjetam o valor 

e as relações mercantis como padrão dominante, passando a ter como referência o mercado 

como o espaço “natural” para o desenvolvimento como pessoas humanas (GENTILE, 2007, p. 

228). Quando esse padrão passa a ser hegemônico, há uma negação cultural do sentido ao 

direito à educação pública. 

Gentili aponta para a “Desordem Neoliberal”, que tem como aspecto fundamental 

a compreensão da natureza e do sentido que o projeto neoliberal assume no contexto mundial: 

o neoliberalismo representa a saída política, econômica, jurídica e cultural especifica para a 

crise hegemônica do capitalismo resultado do regime de acumulação fordista. (GENTILI, 

2007,  p. 230). 

A atual crise estrutural do capitalismo contemporâneo manifesta o 

aprofundamento das contradições do sistema, através de crises e crescentes desigualdades 

sociais. Segundo Marx (1996), o sistema capitalista traz em si os germes de sua própria 

                                            
16

 O “bloco” de poder é uma criação dos neoliberais que combina frações múltiplas de capital que buscam 

soluções mercantilizadas para os problemas educacionais, associados aos intelectuais conservadores que 

apregoam uma cultura homogeinizante, aos fundamentalistas religiosos populistas, que apenas defendem a 

preservação de suas tradições, e com os profissionais liberais que constituem a nova classe média, 

ideologicamente comprometida com o neoliberalismo. 
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destruição. Ele destaca que quando as crises surgem não é possível escoar todas as 

mercadorias produzidas, o que minará o capitalismo e possibilitará a emergência de discursos 

e projetos alternativos. 

Nesse sentido, o neoliberalismo é, portanto a tentativa de restabelecer a 

hegemonia burguesa na nova configuração do capitalismo contemporâneo. No contexto 

global, que ao longo da sua história atravessou uma série de processos de mudanças e 

rupturas, denominadas dinâmicas de crises que podem ser permanentes e cíclicas em todas as 

esferas da prática social, caracterizadas pela acumulação de capital. A dinâmica de crise 

representa a necessidade de resolver as contradições e constituir-se como nova fonte geradora 

de contradições, facilitando o processo de reestruturação do modo de produção do novo 

capitalismo, até o surgimento de uma nova crise, como é possível observar com a atual crise 

mundial do modelo neoliberal. 

De acordo com Gentili (2007, p. 244), a sociedade pós-fordista está fundamentada 

nas ideologias meritocráticas que seguem o princípio do mérito. Salienta que, mesmo quando 

apresentado ideologicamente como norma de igualdade (por aparentemente, permitir a 

mobilidade social em função do individualismo competitivo), o princípio do mérito é uma 

norma de desigualdade. 

Assim, a violência e coação do mercado, no capitalismo histórico, tanto no caráter 

material quanto no simbólico, são ampliadas e desenvolvidas pelo neoliberalismo como 

atributos para implementação das suas políticas. A chamada “Nova Direita”, para restabelecer 

o ritmo de acumulação de capital, deve priorizar a coação. A violência do mercado no 

capitalismo histórico é ampliada com os programas de ajuste neoliberal. O Estado atua como 

fator decisivo para garantir a acumulação de capital sob uma regulação política 

dominantemente mercantil e atua como mais um fator no processo de despolitização do 

capitalismo. 

Nesse particular, o neoliberalismo precisa de um Estado que operacionalize novas 

formas de intervenção. Portanto, nada mais falacioso que o discurso antiintervencionista dos 

neoconservadores e neoliberais de todo o mundo, O Estado, dessa forma, exerce a violência 

para garantir a violência do mercado que potencializa as desigualdades na sociedade 

(GENTILI, 2003, apud MATOS OLIVEIRA, 2007).  
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Nesse sentido, o neoliberalismo necessita de uma nova ordem cultural para impor 

a sua lógica, para tanto, a violência do mercado adquire a materialidade, constituindo-se em 

um espaço do não-direito. O conceito de igualdade e justiça social e as políticas voltadas para 

a sua promoção desagradam os neoliberais e conservadores. Para a “Nova Direita”, o Estado 

tem o papel de defender a propriedade e o seu direito. 

Assim, a educação é tratada como propriedade, o que nas sociedades de mercado 

pressupõe o direito a possuí-la materialmente. Desta forma, a opção pelo mercado formulada 

pela “Nova Direita” despreza as conquistas democráticas das maiorias, onde a desordem 

neoliberal faz da violência de mercado uma das armas contra o bem-estar das maiorias. 

O neoliberalismo ataca a escola pública com estratégias privatizantes, a partir de 

uma política de descentralização autoritária e uma política de reforma cultural com o objetivo 

de apagar do horizonte ideológico da sociedade a possibilidade de oferecer uma educação 

democrática, pública e de qualidade para as maiorias, ou seja, a pretensão de negar e dissolver 

a existência do direito à educação (GENTILI, 2007, p. 243 e 244). 

Tais estratégias de despolitização da educação têm conseguido avançar, segundo 

Apple (2007, p. 77), com a modernização conservadora na educação, a partir do discurso da 

qualidade e do discurso dominante que articula o universo educacional com o universo do 

trabalho, na qual se avaliam os efeitos “práticos” da educação na contemporaneidade. 

A qualidade como propriedade, a partir do discurso da “Nova Direita” sobre a 

qualidade educacional, surge como reação ao desvalorizado discurso da democratização pós-

ditadura, na América Latina. Adota a qualidade do universo produtivo, fato que aprofunda as 

diferenças sociais e intensifica o privilégio e as ações políticas dualizantes. A qualidade nesse 

aspecto passa a ter o status de uma propriedade. Nesse sentido, a qualidade para os 

neoconservadores e neoliberais não qualifica o direito à educação, passa a ser mais um 

atributo adquirível no mercado dos bens educacionais (GENTILI, 2007, p. 230). 

O Estado pouco pode fazer para melhorar a qualidade educacional sem a produção 

do efeito perverso: nivelar por baixo. Portanto, se define a qualidade na educação por sua 

condição de não-direito.  
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Segundo Oliveira (2007), a lógica de mercado imposta pelo neoliberalismo 

transforma o indivíduo em um cidadão consumidor, o que pressupõe o direito à propriedade e 

a conseqüente criação de uma população excluída,  

[...] nesta lógica neoliberal abrem-se “espaços” para “maquinações” 

ideológicas que tiram direitos dos cidadãos, O capitalismo planta tais idéias 

como urna nova leitura do direito e da democracia. A capacidade de comprar 

e vender no mercado supõe o exercício do direito de propriedade, mas toda a 

possibilidade de compra e venda parte de um pressuposto subjacente 

baseado na desigualdade, pois quem não pode comprar ou vender é a 

população excluída (OLIVEIRA, 2007, p. 18 e 19). 

O BM promoveu um desenvolvimento econômico que concentrou renda, 

aumentou a pobreza e degradou o meio ambiente. Soares (2000, p. 17) avalia de forma 

bastante negativa o seu desempenho no processo de promoção do desenvolvimento 

econômico, que levou o Brasil a um acelerado processo de empobrecimento e de exclusão 

social sem precedentes, com desemprego crescente, que da qualidade de vida para as classes 

médias, aumento das doenças e educação de baixa qualidade (SANTOS, 2006, p. 20). 

Dessa forma, as questões pertinentes à educação sempre são permeadas por 

conflitos e acordos entre grupos concorrentes, com origem nas visões divergentes sobre 

justiça racial, de classe e gênero na educação e sociedade como um todo. Assim, qualquer 

análise sobre educação só poderá ser considerada séria se expressar as lutas atuais que 

transformam constantemente o espaço no qual a educação atua. 

Esse pensamento tem ressonância em vários teóricos, para os quais a “ortodoxia 

progressista” é dominante na política e na prática educacional e, como conseqüência, destrói 

um passado eficiente, sugerindo como solução o aumento do controle do currículo e do ensino 

e conseqüentemente dos alunos. Além disso, restaura as tradições esquecidas e implementa 

uma educação disciplinada e competitiva, como acreditam que era no passado. Outros 

teóricos fazem críticas semelhantes, mas direcionam para um futuro, no qual a “liberdade” de 

mercado para as escolas irá selecionar as escolas “eficientes”. 

Embora essas questões sejam importantes, não esclarecem inteiramente outros 

mecanismos pelos quais os efeitos diferenciais são produzidos pelas reformas neoliberais. 

Nesse sentido, as questões de classe vêm para o primeiro plano. Assim, segundo Apple (2007, 

p. 89), os pais de classe média têm mais vantagens com este tipo de montagem cultural, pois 
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possuem muita habilidade em explorar os mecanismos de mercado na educação e em dirigir 

seu capital social, econômico e cultural para eles. 

Os pais de classe média que possuem maior conhecimento e contatos para 

decodificar e manipular os sistemas de opção e de recrutamento cada vez mais complexos e 

desregulados têm mais capacidade de movimentar seus filhos dentro do sistema (APPLE, 

2007, p. 90). 

A forma mais freqüente para avaliar o “sucesso” das reformas educacionais é a     

aplicação de provas padronizadas. Para Apple (2003, p. 103), essa forma de avaliação não é 

válida e é necessário perguntar o que as reformas fazem com as escolas, com cada um dos 

seus participantes e com a comunidade. Nas escolas mercantilizadas e “autogeridas”, o papel 

do(a) diretor(a) é transformado radicalmente, o poder fica mais concentrado na estrutura 

administrativa, a maior parte do tempo e energia é usada para manter ou melhorar a imagem 

de uma “boa escola” e a menor e dedicada às questões pedagógica e curricular. Ao mesmo 

tempo, os professores perdem autonomia e profissionalismo, aumenta a intensificação do seu 

trabalho e diminuem os recursos emocionais e físicos. 

Por mais paradoxal que pareça, as escolas estão cada vez mais semelhantes entre 

si, e comprometidas com métodos padronizados e tradicionais de ensinar. Esse retorno ao 

tradicional deslegitima os modelos críticos de ensino e aprendizagem e reintroduz a 

reestratificação dentro da escola, dando maior ênfase aos alunos “bem dotados” e às classes 

“que andam rápido”, enquanto os vistos como menos capazes academicamente são 

considerados “menos atraentes”. 

Na maioria dos países as visões neoliberais são quase sempre acompanhadas da 

pressão neoconservadora para regulamentar o conteúdo e o comportamento por meio de 

projetos como currículos nacionais, padrão de qualidade nacional e sistemas nacionais de 

avaliação. O resultado se deve em parte ao poder crescente do “Estado avaliador” e aos 

administradores e profissionais qualificados da classe média. 

O neoliberalismo exige a produção constante de evidência de que o indivíduo está 

realmente “fazendo de si mesmo um empreendimento”. Dessa forma, a educação se torna uma 

mercadoria mercantilizável como pão e carros, onde predominam os valores, procedimentos e 
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metáforas do mundo dos negócios, e seus resultados têm de ser redutíveis a “indicadores de 

desempenho” padronizados. 

Os mercados educacionais não são apenas respostas do capital para reduzir tanto a 

esfera do Estado quanto o controle público; faz parte também de uma tentativa da classe 

média de alterar as regras da competição no ensino em função das maiores inseguranças que 

seus filhos enfrentam. “Ao mudar o processo de seleção para as escolas, os pais de classe 

média podem elevar o limite mínimo ao criar mecanismos mais rigorosos de exclusão dos 

filhos da classe trabalhadora”. 

Existem semelhanças entre o grupo que defende a escola eficiente e o grupo 

comprometido com as “reformas” neoliberais. Ambos tendem a ignorar o fato de que as 

características externas às escolas, como pobreza, poder político e econômico e assim por 

diante, explicam na maioria das vezes uma parte muito maior da variação do desempenho 

escolar do que a suposta garantia de uma “escola eficiente”. 

Por esse motivo é tão importante a diminuição da pobreza, mediante a 

redistribuição da renda, a criação de programas eficientes e mais igualitários de saúde e 

moradia, que podem minimizar os índices de exclusão social. Os efeitos perversos da 

globalização são resultantes das políticas impostas aos países em desenvolvimento pelos 

organismos multilaterais, como: ampliação da pobreza, exclusão social, perda dos direitos 

sociais. Sem perder de vista o outro lado dos efeitos perversos destas políticas, a partir das 

quais se redefinem e interpretam as noções de “democracia” e “direito” (GENTILI, 2007, p. 

230-244; SANTOS, 2006, p. 37).  

O neoliberalismo, para triunfar – e em muitos casos –, deve quebrar a lógica 

do senso comum mediante a qual se “lêem” estes princípios. Deve, em suma, 

criar um novo marco simbólico-cultural que exclua ou redefina tais 

princípios reduzindo-os à sua mera formulação discursiva, vazia de qualquer 

referência de justiça e igualdade (GENTILI, 2007, p. 230). 

Essas ações políticas, chamadas de sociais, objetiva dar continuidade ao processo 

de desenvolvimento, o foco dos investimentos está voltado para educação, reconhecida como 

o principal fator para o desenvolvimento do “capital humano” (conhecimento e habilidades 

adquiridas, talentos natos etc.) para garantir o acesso aos direitos sociais (educação, saúde, 

alimentação, habitação, saneamento). Assim, o “capital humano” passa a representar um 
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recurso de baixo custo para o capital que promove a eqüidade conseguida através do 

achatamento das classes médias sem, no entanto, afetar a classe dominante. 

Para compensar os efeitos perversos da globalização, apesar de estar na moda, 

segundo Mészáros (2005, p. 75), falar, com autocomplacência, sobre o grande êxito da 

globalização capitalista, o BM implementa a política de ajuste estrutural, a partir da 

desregulamentação do mercado e da negação da cultura de direitos universais garantidos no 

Estado do bem-estar
17

. Para além da continuidade e da compensação, as políticas sociais são 

pensadas para instrumentalizar a política econômica, que tem como objetivo principal 

reestruturar o governo, a partir dos princípios do neoliberalismo: estado mínimo com redução 

dos direitos sociais, desregulamentação da economia, privatização, descentralização, 

estabilidade monetária. 

Os sentidos da política social (dar continuidade ao desenvolvimento humano, de 

compensar os efeitos da globalização e instrumentalizar a política econômica) se confundem 

no campo da ação. As políticas sociais e as reformas educacionais, apesar de direcionadas 

para uma concepção direitista de modernização conservadora, estão inseridas em um lugar 

contraditório, em que é possível criticar o discurso dominante e construir outro sentido, com 

objetivos próprios e formas de lutar para transformar as políticas sociais e práticas 

educacionais no cotidiano das pessoas. Segundo Apple (2007) e Coraggio (2000), é 

importante que compreendamos que as políticas educacionais proposta pelo BM trazem o 

princípio da contradição, portanto, é possível subverter o discurso dominante e as alternativas 

propostas para a sociedade como um todo, pois 

[...] as políticas sociais atuais são, portanto, o resultado não apenas da 

avassaladora iniciativa das forças inspiradas pelo novo conservadorismo de 

direita, como também da ausência de iniciativa e do comportamento 

defensivo das outras forças sociais e políticas, o que nos torna responsáveis 

por avançar além da denúncia estigmatizadora ou da crítica ideológica 

(Banco Mundial apud CORAGGIO, 2000, p. 79, grifo nosso). 

O neoliberalismo intensifica o processo da globalização e, de acordo com Santos 

(2000, p. 23), tal processo representa o ápice da internacionalização do capitalismo. O 

referido autor divide o processo em dois elementos: o estado das técnicas e o estado da 

                                            
17

 Estado de bem-estar social ou Estado-providência (em inglês: Welfare State) é um tipo de organização política 

e econômica que coloca o Estado (nação) como agente da promoção (protetor e defensor) social e organizador da 

economia. Nesta orientação, o Estado é o agente regulamentador de toda vida e saúde social, política e 

econômica do país, em parceria com sindicatos e empresas privadas, em níveis diferentes, de acordo com a 

nação em questão. Cabe ao Estado do bem-estar social garantir serviços públicos e proteção à população. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
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política. Assim o autor traz em suas considerações que as famílias de técnicas têm um 

processo histórico, cada sistema técnico representa uma época e, na contemporaneidade, as 

TIC, possibilitam que as diversas técnicas possam comunicar-se entre si, o que assegura um 

comércio que antes não era possível e determina o uso do tempo, permitindo a simultaneidade 

das ações. 

O cenário atual das TIC na educação tem por finalidade formar cidadãos que 

saibam usar as tecnologias para atender às exigências de organismos internacionais e do 

mercado interno de países em desenvolvimento que geram mão-de-obra de baixo custo e 

divisas para os países desenvolvidos. 

Nesse particular, a compreensão das TIC está para além do conceito de ferramenta 

que amplia e/ou potencializa o trabalho e habilidades humanas ou da industrialização 

relacionada à produtividade, sentido este que a modernidade forjou com a potencialização que 

a ciência trouxe para a técnica (LIMA JR.,  2005), separando-a da subjetividade humana
18

. 

Contudo, as técnicas só se realizam com a intermediação da política, das empresas 

e dos Estados, conjunta ou separadamente (SANTOS, 2000, p. 26). Para Gentili (2007, p. 

244), o foco está concentrado na reconversão qualitativa da formas culturais e ideológicas, 

para criar um novo marco simbólico-cultural imposto pelo regime neoliberal. 

A EAD mediada pelas TIC apresenta-se como uma construção neoliberal com um 

formato idealizado para um mercado tecnológico e mecanicista, que amplia as desigualdades 

e deixa de ser parte do campo social e político para ingressar no mercado e funcionar a sua 

semelhança, como geradora de trabalho e consumo. Mas, a EAD traz em si mecanismos para 

subverter a lógica neoliberal, por ser a modalidade educacional democrática tem a sua função 

social, promovendo a inclusão e emancipação dos sujeitos. 

  

                                            
18

 “... a tecnologia não é entendida apenas enquanto aparato maquínico (base material) potencializador do 

trabalho e habilidades humanas, nem no sentido mecânico oriundo da industrialização, ligado à idéia de 

produtividade e de mediação instrumental, sentido esse que a modernidade forjou com a potencialização que a 

ciência trouxe para a técnica, tornando-a mecânica, instrumental e uma instância pretensamente independente da 

subjetividade humana, fora do contexto cultural, numa vertente da tecnociência moderna (SERPA, 1991). 

Embora tais dimensões sejam pressupostas, a tecnologia abordada aqui retorna à matriz grega de teckné.” (LIMA 

JR., 2005, p.14). 
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Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam 

entre si, mediatizados pelo mundo 

Paulo Freire 

 

3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

3.1 Introduzindo a questão  

A educação a distância na contemporaneidade surge como uma modalidade de 

educação que atende de forma satisfatória às novas demandas educacionais decorrentes das 

mudanças provocadas pelo fenômeno da globalização. 

A modernidade é inerentemente globalizante (GIDDENS, 1991, p. 69), neste 

sentido, uma das conseqüências fundamentais da modernidade é a globalização. O fenômeno 

da transformação do espaço e do tempo e as mudanças sociais ocorridas em ritmo acelerado, 

observadas nas transformações influenciadas pelo avanço das tecnologias de informação e 

comunicação, intensificando as relações sociais em escala mundial, geram mudanças em 

todos os níveis das sociedades e, no caso específico da educação, provocou sua reestruturação 

a partir da interconexão global. 

Os indivíduos em contato, ainda que mediatizado, com os acontecimentos em 

escala mundial, ligados de tal forma com eventos e idéias locais que são estruturados por 

eventos e idéias a milhares de quilômetros de distância e vice-versa. Este é um processo 

dialético de globalização/localização onde se observa também um aumento da reflexividade,  

[...] característica definidora de toda ação humana inerente à modernidade. 

Todos os seres humanos rotineiramente “se mantêm em contato” com as 

bases do que fazem como parte integrante do fazer. Ou seja, a monitoração 

do comportamento e seus contextos (GIDDENS, 1991, p. 43 e 44).  

Segundo Belloni (2003, p. 4), as mesmas tecnologias que globalizam desse modo 

as informações estão sendo aplicadas à aprendizagem a distância, seja formalmente, a partir 

de sistemas de EAD, seja de modo informal, por toda a parafernália de canais de televisão, 

redes telemáticas e produtos multimídia. Nesse sentido, as mudanças ocorridas na sociedade 

decorrente da globalização requerem também mudanças nos sistemas educacionais, que terão 

que assumir novas funções e redefinir o seu papel na sociedade e atender a novas demandas, 

como flexibilidade quanto a currículos, metodologias e materiais. 
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Para Alves e Nova, (2003, p. 2), boa parte da discussão sobre EAD ainda vem 

sendo pautada em pressupostos tradicionais, tanto no que diz respeito às possibilidades 

tecnológicas, quanto às questões pedagógicas. Distorcendo parte da reflexão de um processo, 

não linear e contraditório, criando um movimento que faz da EAD uma realidade à qual os 

educadores têm que fazer face. 

Nesse sentido, pensar a Educação à Distância no contexto atual exige, de nós 

educadores, uma reflexão bem mais ampla, que englobe o repensar dos 

próprios conceitos de educação e tecnologia, de forma integrada, no sentido 

de se criar propostas pedagógicas que incorporem as potencialidades que as 

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

coletivo de construção do conhecimento (ALVES; NOVA, 2003, p. 2). 

Considerando o cenário de mudança na sociedade e na educação, a EAD não pode 

ser mais considerada como um meio de superar problemas emergenciais (como parece ser o 

caso na LDB brasileira), ou de consertar alguns fracassos dos sistemas educacionais em dado 

momento de sua história (como foi o caso de muitas experiências em países grandes e pobres, 

inclusive o Brasil, nos anos 70). A EAD se consolida a cada dia como mais uma modalidade 

educacional necessária no campo da educação, principalmente para atender à população 

adulta, incluir o ensino superior regular e a demanda de formação continuada (BELLONI, 

2003, p. 9 e 10). 

Muitas são as definições de EAD propostas por teóricos consagrados: umas 

focalizam os dispositivos impressos, eletrônicos ou mecânicos para mediatizar a comunicação 

entre professor e aprendiz (MOORE; KEARSLEY, 1976); outras enfatizam que apesar de não 

existir contato face a face entre professores e aprendentes, a EAD permite um alto grau de 

aprendizagem individualizada, mostram que a EAD possibilita maior liberdade ao aprendente 

para satisfazer suas necessidades de aprendizagem.  

Peters (2003) acrescenta que a EAD é uma forma industrializada de ensino e 

aprendizagem, criada especialmente com o objetivo de reproduzir material de ensino de alta 

qualidade, o que torna possível instruir um maior número de estudantes ao mesmo tempo, 

onde quer que eles vivam. 

Segundo Lucena (1997), a educação a distância pode ter ou não momentos 

presenciais, mas acontece fundamentalmente com professores e alunos separados fisicamente 

no espaço e no tempo, podendo estar juntos através das TIC em alguns momentos, quando 
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podem ser sanadas as possíveis dificuldades de aprendizagem, para o que a preparação do 

professor é fundamental. 

Já para Landim (1997), a educação a distância é o processo de ensino-

aprendizagem, mediado por tecnologias, em que professores e alunos estão separados espacial 

e/ou temporalmente, não estão normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, 

interligados por tecnologias, principalmente as TIC. Mas também podem ser utilizados o 

correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax e tecnologias semelhantes. 

Com exceção da definição de Peters (2003), que aplica à EAD o modelo fordista 

do processo de produção industrial, as demais definições são de modo geral descritivas e 

definem EAD pelo que ela não é, ou seja, a partir da perspectiva da modalidade do ensino 

presencial. O foco está na separação entre professores e alunos, ou seja, a distância espacial 

em detrimento do tempo, porque a modalidade à distância é considerada a partir do referencial 

da modalidade presencial que tem com parâmetro a contigüidade e simultaneidade da sala de 

aula. 

A educação a distância é definida neste trabalho a partir das bases legais 

estabelecidas pelas Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996), que foi regulamentada pelo Decreto n. 5.622, publicado no Diário Oficial 

da União. de 20/12/05,
19

 que caracteriza a educação a distância como modalidade educacional 

na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com 

a utilização de meios e tecnologias da informação e comunicação, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

Para Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), a EAD é definida 

como: 

Muitas são as definições possíveis e apresentadas, mas há um consenso 

mínimo em torno da idéia de que EAD é a modalidade de educação em que 

as atividades de ensino-aprendizagem são desenvolvidas majoritariamente (e 

em bom número de casos exclusivamente) sem que alunos e professores 

estejam presentes no mesmo lugar à mesma hora (ABED, 2008). 

                                            
19

 (que revogou o Decreto n. 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e o Decreto n. 2.561, de 27 de abril de 1998) 

com normatização definida na Portaria Ministerial n. 4.361, de 2004 (que revogou a Portaria Ministerial n. 301, 

de 7 de abril de 1998). 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/D2494.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/D2561.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/port_4361.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/port301.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/port301.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/port301.pdf
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Os autores estão introduzindo variações na caracterização dessa modalidade 

educacional, sublinhando alguns diferenciais como as modificações espaço/temporais devido 

às interações em tempo real. São também enfatizadas as diferenças quanto à utilização de 

recursos e materiais, a produção de bens e serviços, a necessidade de formação de equipes 

interdisciplinares, o que caracteriza a organização educativa específica para a EAD. 

Todavia, vários autores, dentre os quais Deschênes (1998), mostram que as 

práticas mais usadas em EAD ainda apóiam-se sobre modelos acadêmicos e industriais de 

educação, reproduzindo as fraquezas do ensino presencial tradicional e ainda introduzindo 

para alguns estudantes as dificuldades oriundas do uso da tecnologia nas situações de ensino-

aprendizagem. Em grande parte dos casos, os materiais respondem a rotinas preparadas para o 

ensino presencial, apoiado em modelos fragmentados e já muito criticados repetindo a 

abordagem behaviorista, ou seja, o modelo instrucional da educação presencial. 

Segundo Cysneiros (1996, p. 7), a utilização das tecnologias digitais não tem 

ultrapassado o estágio da transposição do que já existia presencialmente para esse outro 

suporte, sem que sejam considerados novos paradigmas e construídas novas alternativas que 

levem a uma exploração de todas as possibilidades abertas pelas telas interativas. Caso 

contrário, tende-se a realizar uma apropriação do novo dentro da camisa-de-força do antigo, 

ou seja, uma modernização conservadora. 

3.2 Breve histórico da EAD  

A educação a distância não é uma modalidade educacional recente, desde a 

invenção da escrita e o papel que há intercâmbio de informações em espaços e tempos 

distintos, com as primeiras experiências a partir dos cursos por correspondência, 

especialmente, na segunda metade do século XIX para atender às demandas criadas pela 

Revolução Industrial
20

, de qualificação e especialização da mão-de-obra. 

Os avanços das tecnologias da informação e comunicação modificaram a forma de 

pensar e agir da sociedade contemporânea e fez alavancar a EAD, que atualmente ocupa um 

lugar de destaque nas discussões das políticas públicas do Brasil, em especial na formação de 

professores. 

                                            
20

 A Revolução Industrial consistiu em um conjunto de mudanças tecnológicas com profundo impacto no 

processo produtivo em nível econômico e social. Iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, expandiu-se 

pelo mundo a partir do século XIX. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
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A EAD encontra suas origens nas trocas de informações escritas, na Grécia e  

Roma antiga, quando já existia uma rede de comunicação que permitia o desenvolvimento da 

correspondência, como atividades epistolares greco-romanas. Entretanto é consenso para a 

maioria dos pesquisadores que a origem da EAD se confunde com a difusão dos sistemas 

postais. 

Segundo Saraiva (1996, p. 18), o primeiro registro da EAD data de 20 de março 

de 1728, com o anúncio publicado no Boston Gazette, pelo professor de taquigrafia Cauleb 

Phillips: “Toda pessoa da região, desejosa de aprender esta arte, pode receber em sua casa 

várias lições semanalmente e ser perfeitamente instruída, como as pessoas que vivem em 

Boston.” Seguido em 1833, por outro anúncio publicado na Suécia que se referia ao ensino 

por correspondência e, na Inglaterra, em 1840, pela criação do Penny Post
21

, que permitiu a 

Isaac Pitman sintetizar os princípios da taquigrafia em cartões-postais que trocava com seus 

alunos. Alves (1994, p. 10) menciona a Illinois Wesleyan University como a primeira 

Universidade Aberta no mundo, tendo iniciado em 1874 cursos por correspondência. 

Apesar da origem epistolar a EAD só vai adquirir caráter de instituição na 

segunda metade do século XIX e alcançar uma acelerada expansão no século XX. Charles 

Toussaint e Gustav Langenscheidt criaram a primeira escola de línguas por correspondência, 

em Berlim em 1856, o Instituto Toussaint e Langenscheidt. Thomas J. Foster, em 1981, cria 

um curso de medidas de segurança no trabalho de mineração, o Internacional Correspondence 

Institute (Pensilvânia). No mesmo ano o Conselho de Administração da Universidade de 

Wisconsin aprova a criação de cursos por correspondência. No ano seguinte, 1982, William 

Harper assume a reitoria da Universidade de Chigago e cria a Divisão de Ensino por 

Correspodência no External Studies Departament. 

No século XX a EAD por correspondência se expandiu de forma significativa, 

principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, baseada numa metodologia tradicional que 

fazia a mera transposição do ensino presencial, insuficiente para alcançar os objetivos de 

aprendizagem propostos. O surgimento das TIC influenciou decisivamente uma mudança 

qualitativa com novas metodologias que possibilitaram maior interação no processo de ensino 

e aprendizagem. 

                                            
21

 Serviços de correio que entregava correspondência, independente da distância, ao custo de 1 penny, o 

equivalente a 10 centavos. (MOORE; KEARSLEY, 1996, p. 21; MATTELART, 1994, p. 21). 



54 

 

A partir das décadas de 1960 e 1970, a EAD mantém os materiais escritos como 

sua base e inicia a incorporação gradativa das TIC de forma articulada e integradamente, o 

áudio e o videocassete, as transmissões de rádio e televisão, o videotexto, o videodisco, o 

computador e, atualmente, as tecnologias digitais. Essa incorporação reflete o cenário de 

mudanças da sociedade contemporânea, que apesar da marcante influência da 

correspondência, absorveu as contribuições das TIC. 

Atualmente a EAD mediada pelas TIC imprime uma nova forma de fazer 

educação, criando uma modalidade de educação capaz de contribuir para a universalização e a 

democratização do acesso ao conhecimento. 

3.3 A EAD no Brasil: retrospectiva histórica  

O Brasil viveu todas as etapas da evolução histórica da EAD, do ensino por 

correspondência à transmissão radiofônica e/ou televisiva e à utilização das TIC. 

A EAD só está oficializada no Brasil há 12 anos, instituída pela Lei n. 9.394/96. 

Segundo Palhares (2006, p. 11) essa cronologia diz respeito apenas à EAD de caráter oficial, 

antes disso, sua aplicação já era intensa e abrangente. Em todos os cantos do país, existiam 

cursos de ensino ou aprendizagem “por correspondência”. 

A história da EAD no Brasil têm inicio com a criação, por Edgard Roquete-Pinto 

e um grupo de membros da Academia Brasileira de Ciências, em 1923, da Rádio Sociedade 

do Rio de Janeiro e de um plano sistemático de utilização educacional da radiodifusão como 

forma de ampliar o acesso à educação com programas de Literatura, Radiotelegrafia e 

Telefonia, Línguas e Literatura Infantil, entre outros. 

No ano de 1936, a emissora foi doada ao Ministério de Educação. Mas somente a 

partir da década de 1960 é que a EAD ganha expressão. Em 1965, foi criada a comissão para 

Estudos e Planejamento da Radiodifusão Educativa, que resultou, em 1972, na criação do 

Ministério da Educação e Cultura, com o Programa Nacional de Teleeducação (Prontel), com 

a competência de coordenar e apoiar todas as atividades de EAD utilizando os recursos 

tecnológicos no Brasil. Este órgão foi substituído, anos depois, pela Secretaria de Aplicação 

Tecnológica (SAT). 
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Também em 1972, é criada no Brasil a Fundação Centro Brasileiro de Televisão 

Educativa, que em 1981 passou a se denominar FUNTEVÊ que apresentava programas 

educativos em parcerias com diversas rádios educativas e canais de televisão. Em 1992 foi 

criada a Coordenadoria Nacional de Educação a Distância na estrutura do MEC e, a partir de 

1995, a Secretaria de Educação a Distância.  

Segundo Niskier (1996, p. 51), o Brasil apresenta experiências exitosas, como a 

fundação do Rádio-Monitor (1939) e do Instituto Universal Brasileiro (1941). Niskier destaca 

ainda a criação do Movimento de Educação de Base-MEB, que teve como objetivo a 

alfabetização de jovens e adultos através das “escolas radiofônicas”. 

Entretanto, no Brasil, assistiu-se a uma reiterada descontinuidade dos projetos, o 

que impediu a geração de resultados suficientes para a incorporação mais ampliada da EAD. 

Para Niskier (1996), os vários projetos de radiodifusão que surgiram no Brasil significaram 

uma espécie de fase pré-científica da EAD, tratando-se de soluções sem continuidade, devido 

a uma série de fatores, tais como: a inexistência de infra-estrutura, a falta de avaliações 

sistemáticas e a precariedade de planejamento e elaboração científica dos projetos. 

Segundo Saraiva (1996, p. 4) foram muitos projetos de EAD, que se destacaram 

no Brasil: o da Marinha que utiliza ensino por correspondência desde 1939; o do Exército 

oferece cursos por correspondência,
22

 para preparação de oficiais para admissão à Escola de 

Comando do Estado-Maior, e o do Centro de Estudos de Pessoal (CEP), que desenvolve 

cursos de atualização, utilizando material impresso e multimídia. 

O Instituto Universal Brasileiro foi outra instituição pioneira, oferecendo cursos 

por correspondência. O Projeto Minerva, transmitido pela Rádio MEC, com apoio de material 

impresso permitiu a milhares de pessoas realizarem seus estudos básicos.  

A EAD passa a ocupar o gradativamente lugar do “ensino por correspondência” a 

partir dos anos 80. E os programas de educação a distância começam a adotar as redes de 

                                            
22

 Segundo Palhares (2007 p. 11), não havia leis, decretos ou portarias estabelecendo diretrizes sobre como EAD 

deveria ocorrer, mas a utilização do correio como meio de ligação entre professor e estudante formou milhões de 

cidadãos brasileiros, os quais, pelo menos boa parte, alcançaram o direito ao exercício da cidadania por meio de 

desempenho profissional digno. Observando apenas os números do Instituto Monitor, é possível estimar que, na 

década de 1970, o Brasil possuía um contingente maior do que o atual de estudantes matriculados em programas 

de “ensino por correspondência”.  
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computadores para explorar uma nova opção de EAD introduzindo a aprendizagem 

cooperativa (HARASIM, 2005, p. 28 e 29). 

Pari passu ao desenvolvimento das TIC e das redes de conhecimento
23

 nos anos 

90, os cursos de EAD têm redefinido seus modelos a partir da incorporação de novos 

instrumentos que permitem uma maior interação entre alunos e professores de forma síncrona 

ou assíncrona, com a Web, telemática, videoconferências e AVA
24

. 

No Brasil, foi criada a Secretaria Especial de Educação a Distância (SEED/MEC), 

em 1996, que incorporou os projetos em desenvolvimento pelo Ministério de Educação e do 

Desporto, como o programa Salto para o Futuro (1992),
25

 que a partir de 1996 passou a 

integrar a TV Escola,
26

 e o Programa de Informática na Educação - ProInfo (1996). 

Finalmente, o (ProInfo),
27

 programa educacional criado pela Portaria n. 522, de 9 

de abril de 1997, pelo MEC, para promover o uso pedagógico da informática na rede pública 

de ensino fundamental e médio. Tendo como objetivos principais: i) melhorar a qualidade do 

processo de ensinar e aprendizagem; ii) possibilitar a criação de uma ecologia cognitiva nos 

ambientes escolares mediante a incorporação adequada das tecnologias da informação e 

comunicação; iii) propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e 

tecnológico; e iv) educar para uma cidadania global em uma sociedade tecnologicamente 

desenvolvida. 

                                            
23

 Designa as conexões eletrônicas formadas entre várias comunidades de ensino e de aprendizagem com a 

finalidade de facilitar a aquisição de informação e a construção do conhecimento (HARASIM, 2005, p. 29). 

24
 Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

25
 Iniciado em 1991, foi concebido, produzido e veiculado pela Fundação Roquete Pinto para a atualização de 

professores, utilizando multimeios (material impresso, televisão, rádio, telefone) com momentos interativos, que 

permite que os professores participem, através dos telepostos. A interação acontece a partir da formulação de 

questões ou apresentação de experiências educacionais à equipe de professores especialistas, presentes nos 

estúdios da TVE do Rio de Janeiro, que as respondem e/ou comentam.  

26
 Para Poppovic (1996, p. 6), o programa TV Escola foi o primeiro grande esforço no campo da educação a 

distância, destinado ao aperfeiçoamento e à capacitação de professores do ensino fundamental. A programação 

exibia, durante 24 horas, séries e documentários estrangeiros, produções da própria TV Escola, e é dividida em 

faixas: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Salto Para o Futuro e Escola Aberta, além dos 

materiais impressos editados na revista TV Escola, os Cadernos do Professor, a Revista Especial com o Guia de 

Programas e os cartazes com a grade de programação bimestral e o catálogo da TV Escola. Hoje a TV Escola 

atinge 400 mil professores em 21 mil escolas públicas do país (INEP, 2006). 

27
 Conforme os dados atuais da SEED/MEC (http://portal.mec.gov.br/seed/ acesso em 14 set 2008) , o ProInfo já 

distribuiu 147.355 equipamentos e já beneficiou 5.564 municípios, com um total de 1.419 professores-

multiplicadores formados em cursos de especialização, atuando como formadores de professores das escolas 

públicas, e 507.431 professores beneficiados e 13.366.829 de alunos beneficiados dessas escolas. Escolas 

conectadas à internet: 169.206. Escolas com laboratório de informática: 33.226. 
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O programa funciona de forma descentralizada, sendo que em cada Unidade da 

Federação existe uma Coordenação Estadual, cuja atribuição principal é a de introduzir o uso 

das TIC nas escolas da rede pública, além de articular as atividades desenvolvidas sob sua 

jurisdição, em especial as ações dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE). 

 Como não é objetivo deste trabalho realizar uma exaustiva revisão das 

experiências em desenvolvimento, procuramos pontuar apenas alguns projetos ou 

acontecimentos que influenciaram na configuração da história da EAD, no Brasil e no mundo. 

Segundo Saraiva (1996 p. 27), a EAD mediada pelas TIC desponta como 

modalidade do futuro, o desenvolvimento das pesquisas educacionais proporciona maior 

flexibilidade e acessibilidade à oferta educativa, na perspectiva da construção de métodos de 

aprendizagem inovadores e de uma escola sem fronteiras. Na busca de novos paradigmas para 

sustentar a EAD e abolir as “distâncias educacionais”, buscando formas de utilização das 

tecnologias para possibilitar a aprendizagem colaborativa, ativando as interações entre 

diferentes grupos, bem como a autonomia intelectual e moral. 

Todavia, ainda persiste um descompasso entre a teoria e a prática desenvolvida na 

EAD, que faz a mera transposição do modelo do ensino presencial tradicional. 

3.4  A EAD na sociedade contemporânea 

O modelo de EAD a partir da década de 80 tem como referência os modelos 

teóricos da economia e da sociologia industriais, polarizados nos modelos fordismo e pós-

fordismo, constituindo-se em uma forma industrial de educação. Nesta perspectivas o 

“ensinar” à distância passa a ser um processo industrial de trabalho, cuja estrutura é 

determinada pelos princípios do modelo indústria. Peters (2003) coloca que o modelo fordista 

ultrapassou os limites da produção de bens de consumo, tornando-se um discurso político, 

uma forma de ação do estado, quase um estilo de vida. Segundo ele a EAD é uma modalidade 

de educação onde os modelos fordistas mostravam-se muito adequados. 

As afirmações de Peters gera uma oposição entre os modelos fordista e pós-

fordista, foram fortemente criticadas, sobretudo pelos ingleses membros da Open University 

inglesa, os quais defendiam a necessidade de se buscar caminhos e modelos que 

ultrapassassem aqueles baseados nos paradigmas da sociologia industrial. Segundo Belloni 

(2003, p. 10), a partir dos anos 80, as duas orientações teóricas predominantes divergem no 
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campo da EAD: de um lado o estilo fordista de educação de massa e de outro uma proposta de 

educação mais aberta e flexível, supostamente mais adequada às novas exigências sociais. 

Essas duas orientações coexistiam confortavelmente, mas, a partir dos anos 90, no 

contexto das transformações políticas e econômicas e das agendas de uma nova fase do 

capitalismo, a lógica industrialista (de inspiração behaviorista de educação de massa) começa 

a perder terreno, sendo percebida como uma ameaça, a partir das teorias da pós-modernidade 

e de outros modelos de organização industrial vislumbrados como saída para a superação do 

modelo fordista.  

Há uma necessidade de que os objetivos e as estratégias de EAD sejam 

redefinidos em função de análises e críticas orientadas pelos paradigmas pós-fordista. 

(STEVENS, 1996, apud BELLONI, 2003). A educação – a EAD em particular – recebe a 

influência dos chamados modelos econômicos e de gestão, no período pós II Guerra Mundial, 

com o grande desenvolvimento econômico caracterizado pela inserção dos modelos teóricos e 

das práticas da economia sobre os outros campos da vida social.  

Período de intenso crescimento do capitalismo, tendo como base o paradigma 

industrial - o industrialismo, que, segundo Giddens, é uma das quatro dimensões da 

modernidade. O industrialismo pressupõe a organização social regularizada da produção no 

sentido de coordenar a atividade humana, as máquinas e as aplicações e produções de matéria-

prima e bens, fazendo com que os serviços públicos (saúde, educação, transporte, habitação 

etc.) fossem organizados de modo racionalizado e planejado, em larga escala, de massa. 

(GIDDENS, 1991).  

Todavia, com o declínio do modelo fordista de produção industrial a partir dos 

anos 70, com as recessões econômicas, saturação dos mercados de massa, no que se refere à 

educação, em especial a EAD, esse modelo ficou cada vez menos adaptado para responder às 

novas exigências sociais. Desta forma, o modelo organizacional padronizado aplicado à EAD 

para atender a um mercado de massa parece ser inadequado, aflorando para a necessidade de 

buscar novos caminhos que escapem dos modelos economicistas. 

Stevens (1996, p. 248, apud BELLONI, 2003, p. 16) questiona: se o fordismo não 

é satisfatório para as condições econômicas atuais, quais condições estão mudando e em que 
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medida essas mudanças são relevantes para a EAD? Seu trabalho procura revelar o conflito 

subjacente à EAD em sua busca de respostas nos paradigmas da sociologia industrial:  

Partindo da necessidade de mudanças em EAD, o debate enfocou a 

necessidade de um paradigma pós-industrial para EAD de acordo com os 

conceitos de pós-modernidade. [...] Neste discurso sobre fordismo e EAD, os 

modelos de fordismo e pós-fordismo
28

 acabaram por dividir, de acordo com 

aqueles paradigmas industriais, as respectivas entidades educacionais de 

EAD e de AA
29

. É esta divisão de conceitos educacionais que indica a 

necessidade de princípios próprios à EAD, como um processo educacional a 

ser identificado, mais que identificar modelos de produção e paradigmas de 

métodos de produção, que caracterizam EAD como um mero modo de 

fornecimento (1996, p. 248). 

Segundo Belloni (2003, p. 18), os modelos da sociologia industrial penetraram no 

campo da EAD por dois caminhos: de um lado, as mudanças na produção econômica e na 

organização do trabalho provocaram mudanças na demanda; de outro, houve grande 

influência desses modelos na organização interna das instituições educacionais, com 

significativo impacto em suas concepções e estratégias educacionais. 

Nesse sentido, a relação de influência parece continuar: as novas formas ou os 

novos modelos de AA que pretendem indicar os caminhos desta modalidade de ensino a 

distância vão buscar inspiração nos paradigmas econômicos da sociologia industrial, 

nomeadamente no pós-fordismo que, com suas grandes inovações, responsabilização do 

trabalho, flexibilidade, unidades de produção de menor porte e mercados segmentados, apa-

rece como uma forma mais democrática e aberta de produção capitalista. 

Neste modelo a EAD passa a ser descentralizada e manter a integração com outras 

modalidades educacionais, e ter autonomia para adaptar as necessidades dos aprendizes. 

Flexibilidade e inovação são as necessidades da economia, decorrente do 

surgimento de novas formas de organização do trabalho e de gestão. Assim, o desafio para a 

educação passa a ser a de reformular a formação inicial, e desenvolver ações integradas de 

                                            
28

 O pós-fordismo se caracteriza pela ruptura das estruturas industriais hierarquizadas e burocratizadas. O 

processo de descentralização e horizontalização da gestão está associado a um modelo de organização menos 

burocrático e mais empresarial e a uma ênfase na autonomia, iniciativa e flexibilidade oposta à rotina legal e 

racional do fordismo.  

29
 A aprendizagem aberta (AA) enfatiza as necessidades específicas e/ou mercados disponíveis e os meios 

necessários para atender a estes mercados. A EAD que enfatiza o fornecimento de oportunidades de 

aprendizagem a distância é coerente com o modelo fordista de produção e consumo de massa. (BELLONO, 

2003) 



60 

 

formação continuada, e de transformar os locais de trabalho em organizações de 

aprendizagem (BELLONI, 2003, p. 22), formando uma força de trabalho flexível, qualificada 

e com múltiplas competências definidas pelos empregadores, com programas de treinamento 

em serviço de modo individualizado e flexibilizado. 

3.5 O processo de aprendizagem: mapeando concepções. 

A aprendizagem vem sendo estudada cientificamente desde o século passado, 

embora tenha tomado maior espaço e relevância no meio acadêmico entre as décadas de 1950 

e 1970. Para Ciasca (2003), junto com os avanços obtidos com as pesquisas, diversos 

conceitos foram apresentados como uma tentativa de melhor explicar a aprendizagem e como 

se dá o seu processo. Muitos estudos procuram estabelecer soluções e parâmetros entre o 

saber e aprender, bem como propor soluções para as diversas dificuldades enfrentadas neste 

processo. 

Gage (1964) assegura que as teorias da aprendizagem lidam com meios pelos 

quais o organismo aprende, as teorias educacionais se preocupam com a forma pela qual uma 

pessoa influencia um organismo a aprender... De acordo com Gagné (1974), a existência de 

desempenhos diferenciados da aprendizagem leva naturalmente à inferência de que diferentes 

tipos de capacidades são determinados pela aprendizagem, ou seja, a aquisição de algumas 

capacidades é requisito para a aprendizagem de outras capacidades de ordem superior, o que 

sugere que há no mínimo tipos diferentes de aprendizagem. 

Para Piaget (1973), o principal objetivo do ensino é promover a aprendizagem da 

forma mais duradoura possível. Por sua vez, a aprendizagem, as experiências, as interações, 

ou, melhor dito, as situações concretas da vida e da educação contribuem para o 

desenvolvimento cognitivo, entretanto, a aprendizagem é determinada pelo nível de 

desenvolvimento cognitivo, ou seja, o conhecimento resulta do entendimento que os 

indivíduos fazem de suas interações com o meio ambiente. 

Ainda de acordo com Piaget (1979), o conceito de aprendizagem envolve sempre 

uma atividade inteligente, através da descoberta (abstração empírica) ou invenção (abstração 

reflexionante). Os interesses espontâneos, entretanto, refletem com freqüência um 

desequilíbrio e podem constituir fontes de motivação. 
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Por sua vez, Lajonquière (2002, p. 97) salienta que as estruturas cognitivas se 

constroem (equilibram-se no seu próprio devir) ao mesmo tempo em que o sujeito atua sobre 

o real para conhecê-lo, ou seja, construí-lo. O sujeito e os conhecimentos se (re)constroem 

simultaneamente. 

E, para Vygotsky (1999, p. 110), o desenvolvimento cognitivo está condicionado 

à aprendizagem “de fato, aprendizado e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o 

primeiro dia de vida da criança”. Embora haja um processo de maturação do qual depende o 

organismo para se desenvolver, é o aprendizado que possibilita o despertar de processos 

internos de desenvolvimento. 

Alguns autores, como Moran (2003, p. 23), defendem que o processo de 

aprendizagem torna-se mais eficiente quando os aprendentes vivenciam, experimentam, 

sentem , relacionam, estabelecem vínculos, laços entre o que estava disperso. A aprendizagem 

acontece pelo encontro com o significado, pela interação com o mundo, pelo interesse, pela 

necessidade, pelo desejo de conhecer, de interagir com o meio social e cultural. 

Nesse sentido, fica claro que os aprendentes deixam de ser simples “recipientes a 

serem enchidos pelo educador”, ou seja, a concepção “bancária” da educação,
30

 como nos 

esclarece Freire (1987, p. 33), tornando-se agentes ativos no processo de aprendizagem e 

assumem atitudes mais críticas e refletidas ao contribuir para a construção do seu 

aprendizado”. Aprendizagem é construção, ação e tomada de consciência da coordenação das 

ações. O aprendente irá construir seu conhecimento através de uma história individual já 

percorrida, tendo uma estrutura, ou com base em condições prévias de todo o aprender, além 

de ser exposto ao conteúdo necessário para seu aprendizado. 

3.6 Aprendizagem significativa na EAD 

A estrutura cognitiva de uma pessoa é o principal fator que influência a 

aprendizagem. Portanto, a quantidade, a clareza e a organização do conhecimento presente no 

aprendente são as principal variáveis a ser consideradas durante o processo de ensinar e 

aprender. Assim, no momento em que o aprendente recebe uma informação nova e tenta 

ancorar, de forma não arbitrária, a proposições relevantes da estrutura cognitiva, de forma 

                                            
30

 Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, meras incidências, 

recebem pacientemente, memorizam e repetem (FREIRE, 1987, p. 33). 
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interativa, ocorrerá uma aprendizagem significativa. “Se eu tivesse que reduzir toda a 

Psicologia Educacional a um único princípio, diria isto: o fator isolado mais importante que 

influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e 

baseie nisso os seus ensinamentos” (Ausubel, 1980, p. 12) 

Segundo Ausubel (1980, p. 10), o foco das pesquisas sobre aprendizagem recai 

sobre a aprendizagem animal ou formas elementares e automáticas, e não verbais na 

aprendizagem humana, em lugar de recaírem sobre a aprendizagem de estruturas organizadas 

de material significativo. 

Para Ausubel, a aprendizagem escolar pode ser dividida em quatro tipos: 

Aprendizagem significativa por recepção (ocorre por memorização da informação, 

mas o aprendente consegue relacioná-la com os conceitos relevantes na estrutura cognitiva 

que possui); 

Aprendizagem significativa por descoberta (ocorre por aquisição de novos 

conceitos; consiste no aprendente ter disposição para aprender, o conteúdo é potencialmente 

significativo ou tornado significativo durante o processo, o aprendente chega ao 

conhecimento por si só e consegue relacioná-lo com os conhecimentos prévios relevantes);  

Aprendizagem mecânica por recepção (ocorre por memorização das informações; 

consiste de associações puramente arbitrárias, o aprendente não consegue relacioná-las com 

os conceitos relevantes na estrutura cognitiva que possui); 

Aprendizagem mecânica por descoberta (o aprendente chega ao conhecimento por 

si só e não consegue relacioná-lo com os conhecimentos prévios relevantes). 

Para Ausubel (apud WAAL, 2006, p. 72), a aprendizagem por recepção e a 

aprendizagem significativa formam um processo contínuo já que o conhecimento adquirido na 

aprendizagem por recepção vai, gradualmente, permitindo a ancoragem de novos 

conhecimentos. 

A maior parte das informações adquiridas pelos aprendentes, tanto dentro como 

fora da escola, acontece predominantemente por descoberta. A característica básica da 

aprendizagem por descoberta é que o conteúdo principal daquilo a ser assimilado não é dado, 
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mas deverá ser descoberto pelo aprendente antes que possa ser significativamente incorporado 

à estrutura cognitiva (SANTOS, 1997, p. 15). 

A partir das idéias de Ausubel, Novak (1980) conclui que esquemas e diagramas 

poderiam ser utilizados como ferramentas para ligar novos conceitos e proposições à estrutura 

cognitiva existente. Assim, criou os mapas conceituais, cartografias hierárquicas da estrutura 

cognitiva sobre determinado conhecimento. Atualmente, é utilizado em diversas atividades no 

processo de ensinar e aprender. 

Na EAD, a principal tarefa é identificar os conceitos mais abrangentes que tenham 

o maior poder de inclusividade, que sejam os mais amplos e colaborar para que os 

aprendentes os aprendam significativamente, ou seja, emprego de métodos de apresentação e 

ordenação do assunto que aumentem a clareza e estabilidade da estrutura cognitiva. Nesse 

sentido o potencial das TIC permite novos enfoques pedagógicos no percurso da 

aprendizagem a distância, deslocando o centro do processo educativo do ensino para a 

aprendizagem. 

Nesse cenário, um dos grandes desafios para EAD no contexto atual é saber 

explorar as potencialidades dos recursos das TIC para desenvolver a partir da realidade dos 

aprendentes uma forma autônoma de pensar e agir com criatividade. Assim para Freire (1979, 

p. 27) “a aprendizagem é já uma maneira de tomar consciência do real e, portanto, não pode 

efetuar-se a não ser no seio desta tomada de consciência”. Ainda segundo Freire “quando o 

homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e 

procurar soluções” (FREIRE, 1985, p. 16) 

A EAD, utilizando-se dos variados recursos pedagógicos e tecnológicos e de todo 

o apelo motivador intrínseco à mídia eletrônica, possibilita uma interação dinâmica que pode 

tornar-se bastante produtiva se corretamente direcionada. Assim, o tutor31 deve atuar junto ao 

aprendente como facilitador, incentivador dessa constante interação com os diversos objetos 

de conhecimento, numa atitude de co-autor nesse processo de construção/produção do 

conhecimento. A atuação do tutor deve seguir o pensamento de Freire (1987, p. 39), “o 

educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com 

                                            
31

O tutor, em síntese, constitui um elemento dinâmico e essencial no processo ensino-aprendizagem, oferecendo 

aos estudantes os suportes cognitivo, metacognitivo, motivacional, afetivo e social para que estes apresentem um 

desempenho satisfatório ao longo do curso. Deverá, pois, ter participação ativa em todo o processo (PRETI, 

2000). 
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o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do 

processo em que crescem juntos.” 

Segundo Preti (2002), a palavra “tutor” não é a mais adequada para a EAD.  

Numa concepção de educação dialógica, construtivista, libertária e 

transformadora, falar em “tutor” (“protetor do menor”) é considerar o sujeito 

da educação um sujeito passivo, dependente do outro que o tutor, o protege, 

que decide o que fazer, quando e como. E tratando-se de um curso voltado 

para formação de adultos (que são professores da rede pública de ensino) 

seria um contra-senso ainda maior, remetendo-os a uma situação de 

“minoridade”, por falta de maturidade e autonomia (PRETI, 2002, p. 

http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt4a.htm) 

No contexto do trabalho aqui exposto, destaca-se a importância de tratar os 

conceitos de aprendizagem de modo a ressaltar que as teorias mais recentes vêm se 

preocupando com a interação entre o material a ser aprendido e os processos psicológicos 

necessários para aprender, enfatizando o estudo sobre o modo pelo qual o aprendente obtém, 

seleciona, interpreta e transforma a informação. 

A EAD é um processo educativo sistemático e organizado que exige não somente 

a dupla via de comunicação, mas também a instauração de um processo continuado, onde os 

meios devem estar presentes na estratégia de comunicação. Assim, a escolha do meio deve 

satisfazer o público-alvo, e deve ser eficaz na transmissão, recepção, transformação e criação 

do processo educativo. 

A EAD tem uma característica própria que pressupõe uma grande ênfase no auto-

aprendizado. O aprendente deve ser incentivado a estudar e pesquisar de modo independente, 

e o aprendizado colaborativo, dinamizando a comunicação e a troca de informação entre os 

aprendentes, deve ser intensificado de modo a consolidar a aprendizagem através de 

atividades individuais ou em grupo. Essas atividades em grupos virtuais podem ser feitas em 

espaços de reuniões síncronos ou assíncronos, disponíveis no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

Alves e Nova, (2003, p. 3) não concebem a EAD a partir da ênfase no 

autodidatismo, mas sim na construção coletiva do conhecimento, mediada pela tecnologia de 

rede. Discordam da possibilidade pedagógica como uma forma de ensino que possibilita a 

auto-aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 
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apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e 

veiculados pelos diversos meios de comunicação. 

Segundo Valente, essas interações criam meios para o aprendente aplicar, 

transformar e buscar outras informações e, assim, construir novos conhecimentos. O 

acompanhamento constante do aprendente e a atuação do docente do curso EAD têm como 

objetivo o estabelecimento do ciclo de aprendizagem descrição-execução-reflexão-depuração-

descrição (Valente, 1993), como pode ser observado no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

3.7 Aprendizagem significativa e autônoma: pontos a considerar nos processos 

formativos a distância 
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3.7.1 Introduzindo o tema: o sujeito aprendente em EAD 

 

A maior parte dos cursos em EAD tem evidenciado que o aprendente a distância 

tende a ser um aprendiz passivo, receptor dos pacotes instrucionais, distanciado do aprendente 

ideal. A concepção dos cursos de forma geral, as práticas excessivamente industrializadas e 

burocratizadas de acesso, distribuição de materiais e de avaliação mostram uma forte relação 

com os modelos behavioristas e diretivos. No entanto, isso não deve esconder a outra 

dimensão essencial do fenômeno: as características do aprendente e as condições de “estudo 

em casa” (homestudy) (BELLONI, 2003, p. 40). 

Com novas demandas para a educação decorrente das exigências da sociedade 

contemporânea, faz-se necessário o conhecimento das expectativas e das necessidades do 

aprendente e a necessidade de conceber cursos, estratégias e metodologias que as integrem 

efetivamente. 

A complexidade está na ação educacional que deve conhecer e considerar as 

características, condições de estudo e necessidades dos aprendentes. Mas é necessário criar os 

princípios gerais – uma filosofia da educação – que oriente as escolhas e definições relativas 

às finalidades da educação (por quê) e os seus conteúdos (o quê), superando o enfoque 

tecnicista centrado no “como” dos meios técnicos e suas metodologias. 

A aprendizagem autônoma é um processo de ensino e aprendizagem centrado no 

aprendente, cujas experiências são aproveitadas como recurso, e no qual o professor deve 

assumir-se como recurso do aprendente, considerado como um ser autônomo, gestor de seu 

processo de aprendizagem, capaz de autodirigir e auto-regular este processo. Esse modelo de 

aprendizagem é apropriado a adultos com maturidade e motivação necessárias à auto-

aprendizagem e possuindo um mínimo de habilidades de estudo (TRINDADE, 1992; 

CARMO, 1997; KNOWLES, 1990, apud BELLONI, 2003, p. 40). 

O aprendente autônomo ainda é minoria na educação, portanto o consenso está na 

transformação da educação para promover a aprendizagem autônoma criando as condições 

para a construção do conhecimento como processo e não como mercadoria. 

Em se tratando de processos formativos a distância, a principal tarefa é identificar 

os conceitos mais abrangentes que tenham o maior poder de inclusividade, que sejam os mais 
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amplos e colaborar para que os sujeitos os aprendam significativamente. A segunda qualidade 

que é exigida para que haja aprendizagem significativa é que o relacionamento entre o novo 

item a ser aprendido e os itens relevantes de estrutura cognitiva não seja arbitrário ou por 

acaso. 

Pelo exposto, a EAD, por sua própria natureza, mais que na educação presencial 

tradicional, contribuirá na formação de um aprendente mais autônomo, que possa atender às 

exigências da sociedade contemporânea por um trabalhador multicompetente e 

multiqualificado com capacidade de se adaptar a novas situações. 
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Nós podemos reinventar o mundo 

Paulo Freire 

4 METODOLOGIA 

Nos capítulos anteriores, foram discutidos os conceitos das Políticas Públicas e da 

Educação a Distância e suas implicações na formação inicial de professores na modalidade 

educacional a distância na Bahia. Neste capítulo apresento a pesquisa, com a justificativa e 

opção do lugar onde foi realizada; o problema, objetivos, seguindo-se da pergunta norteadora 

que delineia os caminhos metodológicos e direciona a descrição, a categorização e a análise 

dos dados coletados. A partir do percurso metodológico trilhado no desenvolvimento da 

presente investigação houve o propósito de descrever e analisar a EAD, a partir dos olhares 

dos professores-cursistas e suas opiniões como alunos no curso em questão. 

4.1 Revelando o itinerário metodológico 

O curso de Licenciatura em Letras (Português-Inglês) na modalidade de educação 

a distância do programa de formação inicial de professores da Bahia teve inicio em 2004 com 

500 alunos (professores em efetivo exercício docente), distribuídos em 184 municípios do 

estado da Bahia, com uma proposta de currículo estruturado a partir de unidades: Núcleos, 

Matrizes, Fluxos e Módulos que se articulam na perspectiva de trabalhar a 

interdisciplinaridade
32

. A referida proposta procura resgatar o perfil profissiográfico proposto 

no Projeto Pedagógico do curso, objetivando promover a aprendizagem colaborativa a partir 

de redes de aprendizagem, transcendendo o processo tradicional de ensinar e aprender e a 

relação professor-aluno, na estrutura disciplinar e serial dos cursos convencionais (Anexo II) 

4.1.1 Os obstáculos no percurso  

Inicialmente, a proposta do projeto de dissertação era de avaliar o programa de 

formação de professores na modalidade a distância do estado da Bahia, a partir de um estudo 

de caso com o objetivo de identificar se o programa permite a criação e/ou utilização de 

                                            
32

 A interdisciplinaridade pode ser entendida como uma condição fundamental do ensino e da pesquisa na 

sociedade contemporânea. No entanto, o conceito de interdisciplinaridade tem sofrido usos excessivos que 

podem gerar sua banalização. Por isso, parece prudente evitar os debates teórico-ideológicos sobre o que é a 

interdisciplinaridade, sendo preferível partir da pergunta sobre como essa atividade se apresenta no campo 

acadêmico atual. A partir das dinâmicas existentes o autor afirma que a interdisciplinaridade pode ser definida 

como um ponto de cruzamento entre atividades (disciplinares e interdisciplinares) com lógicas diferentes. Ela 

tem a ver com a procura de um equilibro entre a análise fragmentada e a síntese simplificadora, assim como 

entre as visões marcadas pela lógica racional, instrumental e subjetiva (LEIS, 2005, p. 3) 
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metodologias inovadoras ou faz apenas uma mera transposição das metodologias utilizadas na 

modalidade presencial tradicional. 

Todavia, como todo projeto é uma idéia que se forma para executar ou realizar 

algo no futuro, sendo passível de mudança, a presente pesquisa sofreu modificações ao longo 

do percurso. 

A proposição para a pesquisa foi paulatinamente se tornando inexeqüível pela 

lenta mudança dos dirigentes das instituições envolvidas no projeto, consequência da 

mudança do governo do estado no pleito eleitoral de 2006, período que, devido à transição 

política em curso, o acesso à pesquisa documental e o contato com os sujeitos pesquisados 

dispersos no estado da Bahia foram dificultados. 

Para dar prosseguimento à investigação, com o propósito de analisar as 

motivações, experiências e opiniões dos professores-cursistas sobre a vivência como 

aprendentes na modalidade educacional a distância, entrei em contato por telefone e/ou e-mail 

com os professores-cursistas convidando-os a participarem desse estudo pela internet via site 

da questionform.
33

 

Diante do cenário político recém-desenhado, utilizar a internet para contatar os 

sujeitos da pesquisa foi a melhor opção para garantir a exeqüibilidade da mesma, surgindo 

como alternativa para superar os obstáculos advindos com a nova configuração política do 

estado da Bahia. A população alvo da investigação ficou constituída por quarenta e oito (n = 

48) professores divididos em 32 cidades do estado da Bahia34 devidamente matriculados no 

curso de Licenciatura em Letras (Português-Inglês) na modalidade a distância. Foram 

convidados a participar como voluntários, cujo termo de consentimento está devidamente 

aceito por todos os participantes. 

                                            
33

 O site se encontra no endereço (http://questionform.com/) e representa uma aplicação web para criar, publicar 

e analisar pesquisas online e formulários.  

34
 Andaraí (1), Aporá (1), Barra da Estiva (l), Barreiras (I), Bom Jesus da Lapa (4), Camacam (1), Capela do Alto Alegre 

(1), Capim Grosso (2), Caravelas (4), Cícero Dantas (2), Cocos (1), Conceição do Jacuípe (1), Cravolândia (1), Cruz das 

Almas (1), Dias d´Ávila (2), Elísio Medrado (1), Encruzilhada (1), Esplanada (1), Ibicaraí (1), Ibotirama (1), Ipirá (1), 

Irecê (1), Itaberaba (1), Itaeté (1), Itapé (1), Itapetinga (9), Ituberá (2), Jequié (1), Laje (1), Lapão (1), Lauro de Freitas 

(I), Livramento (2), Macaúbas (4), Mairi (l), Mortugaba (4), Oliveira dos Brejinhos (1), Paramirim (2), Porto Seguro 

(I),. Presidente Dutra (2), Rafael Jambeiro (1), Ribeira do Pombal (1), Rio de Contas (2), Rio do Pires (1), Salvador (9), 

Santa Maria da Vitória (1), Sapeaçu (1), Serrinha (2), Tanquinho (1), Uauá (1), Vitória da Conquista (1) e Xique-Xique (1) 

http://questionform.com/
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Os instrumentos da investigação foram aplicados após os sujeitos terem concluído 

o curso e recebido seus diplomas. Justifico esta opção por duas razões: a investigação após o 

curso concluído deixou os professores com maior liberdade para tecerem seus comentários e 

revelarem suas opiniões sobre o curso de graduação a distância de forma livre, sem nenhuma 

forma de constrangimento ou medo de retaliações; a outra razão foi o atendimento ao pedido 

dos professores-cursistas para aplicar os instrumentos após os mesmos terem terminado os 

seus trabalhos de TCC, momento em que estavam imersos neste processo e alegavam não ter  

de tempo, naquele momento, para participar desta pesquisa. Desse modo, apenas em abril de 

2008 foi possível aplicar os instrumentos de coleta de dados. 

4.2 A proposição a partir do problema 

De acordo com Gil, (1999, p. 51), a escolha do problema tem influência dos 

grupos, instituições, comunidade ou ideologias com que o pesquisador se relaciona, portanto, 

o meu envolvimento profissional com o programa, para além da relevância do mesmo, 

implicou a determinação da escolha.  

A pesquisa desenvolvida se refere à análise das opiniões dos professores-cursistas 

sobre as motivações, experiências, aprendizagens (hábitos de estudo, dificuldades, pontos 

positivos e negativos e autonomia, e o impacto no exercicio da docência presencial) 

vivenciadas no curso de licenciatura na modalidade a distância do programa de formação 

inicial de professores do Estado da Bahia. 

O desejo de conhecer a EAD a partir dos olhares dos professores-cursistas foi o 

que impulsionou o desenvolvimento da pesquisa com o objetivo de investigar a EAD sob a 

ótica dos aprendentes. Nesse caso são também professoras e professores em efetivo exercício 

da docência. Dessa forma, não investigo a aprendizagem, as práticas pedagógicas e/ou a 

formação de professores na EAD, mas apenas as opiniões dos aprendentes sobre esses 

aspectos. 

A minha inquietação era descobrir como os professores, que participaram do 

programa de formação inicial na modalidade a distância, se posicionam frente ao processo 

educativo na EAD, verbalizam suas dificuldades, revelam seus sentimentos de pertencimento 

ao curso, falam sobre a experiência de ser aprendente na EAD: hábitos de estudos adquiridos, 

desenvolvimento da autonomia e manifestam opiniões a respeito da eficácia do curso no que 
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tange à metodologia, material didático, mídias utilizadas, equipe pedagógica, interatividade, 

avaliação. 

4.3 A trilha metodológica 

4.3.1 Abordagem qualitativa 

 

Pode-se afirmar que toda pesquisa é guiada por pressupostos e 

compromissos que determinam a maneira pela qual os indivíduos concebem 

a natureza e o propósito da pesquisa. Cada uma destas perspectivas do 

estudo do comportamento humano tem profundas implicações para o 

pesquisador na sala de aula, nas escolas e nas universidades. A escolha do 

problema, a formulação das questões a serem respondidas, a caracterização 

dos alunos e professores, as preocupações metodológicas, o tipo de dados e o 

modo de analisá-los – tudo isso é influenciado ou determinado pela visão de 

mundo assumida pelo pesquisador (MOREIRA; CALEFFE, 2006, p. 41). 

De acordo com Matos Oliveira (2003, p 138), a metodologia a ser desenvolvida 

depende do que queremos avaliar, dos objetivos propostos, dos valores inerentes ao objeto da 

avaliação, tempo, recursos disponíveis e outros fatores que devemos considerar, dadas às 

circunstâncias especificas de cada contexto. Nesse sentido, grande parte do sucesso do 

pesquisador depende do “conhecimento tácito”, da visão de mundo, da experiência, da práxis 

e do conhecimento do contexto social em que estão inseridos os sujeitos (KHUN, 2003, p. 67-

76). 

Assim, a escolha metodológica para a pesquisa em educação, segundo Bogdan e 

Biklen (1994, p. 11), deve contemplar para além das questões da mensuração, ampliar para 

uma metodologia de investigação que enfatize a descrição, a indução, a teoria fundamentada e 

o estudo das percepções pessoais, denominada “abordagem qualitativa”. 

Segundo Martins (2002), o conceito no plano da pesquisa qualitativa descreve-se 

e determina-se a essência genérica da percepção, da experiência e do pensamento, 

possibilitando uma descrição compreensível da natureza do objeto em estudo. A pesquisa em 

educação traz consigo, 

inevitavelmente, a carga de valores, preferências, interesses e princípios que 

orientam o pesquisador. Claro está que o pesquisador, como membro de um 

determinado tempo e de uma específica sociedade, irá refletir em seu 

trabalho de pesquisa os valores, os princípios considerados importantes 

naquela sociedade, naquela época. Assim, a sua visão de mundo, os pontos 

de partida, os fundamentos para a compreensão e explicação desse mundo 

irão influenciar a maneira como ele propõe suas pesquisas ou, em outras 
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palavras, os pressupostos que orientam seu pensamento vão também nortear 

sua abordagem de pesquisa (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 3). 

 

Assim, a pesquisa qualitativa em educação, segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 

47-50), apresenta cinco características básicas:  

1 Ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como principal 

instrumento. Na presente investigação, esta característica se apresenta quando se pretende 

descrever as opiniões dos professores-cursistas acerca da EAD mediada pelas TIC, espaço 

compartilhado com os sujeitos da pesquisa durante os dois primeiros anos enquanto 

coordenador de pólo e nos dois últimos anos como pesquisador, período determinante para 

delinear a fundamentação teórica e a pesquisa de campo. 

2 A investigação é descritiva, dados coletados são em forma de palavras ou 

imagens e não de números, nada é trivial, tudo tem potencial para constituir pista que permita 

estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do objeto de estudo. Dessa forma, a análise 

das opiniões dos sujeitos da pesquisa foi realizada por meio dos seus escritos, do que dizem, 

pensam e fazem registrados a partir das respostas dos questionários, entrevistas e interações 

por e-mail, MSN e telefone. 

3 O interesse do pesquisador é maior pelo processo do que pelos resultados ou 

produto. A ênfase ao estudar problema está nas manifestações iniciais dos sujeitos, como 

negociam os significados, como se constroem os percursos do que pretendemos investigar. 

4 A forma indutiva como os dados são analisados, segundo os autores 

supracitados, é uma tendência entre os pesquisadores qualitativos, os dados não são coletados 

com o objetivo confirmar ou infirmar hipóteses construídas previamente; neste sentido, as 

abstrações são construídas à medida que os dados particulares que foram recolhidos se vão 

agrupando. Assim, segundo os autores, analisar o objeto de estudo, se estabelece após a coleta 

de dados e a interação com os sujeitos, as hipóteses se formam principalmente a partir da 

análise dos dados num processo de baixo para cima. Desta forma, para Bogdan e Biklen 

(1994, p. 89 e 90), o processo de análise dos dados assemelha-se a um funil: no início temos 

questões muito amplas que no final se tornam mais fechadas e específicas. 
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5 O significado é fundante na abordagem qualitativa. O interesse do pesquisador 

está na forma como as pessoas dão sentido às suas vidas. Esses estudos centram-se na 

tentativa de apreender a perspectivas dos participantes, ou seja, a forma como os sujeitos 

significam as questões que lhes são apresentadas. 

Assim, o desenho do estudo caracterizou-se como um projeto aberto e flexível, 

que foi se estruturando durante o processo de investigação realizado após a conclusão do 

curso de licenciatura na modalidade a distância do programa de formação inicial de 

professores. Procurei não identificá-lo com idéias preconcebidas ou com um plano prévio, as 

questões iniciais foram formuladas com o objetivo de serem reelaboradas à medida que os 

estudos evoluíam. Os dados e as informações obtidos indicavam os passos a seguir. O plano 

em seu todo, assim como a coleta e a análise dos dados, foi continuamente revisto, refletido e 

depurado durante a pesquisa. 

A pesquisa é exploratória/descritiva (Gil, 1999 p. 43 e 44), uma vez que as 

informações foram trabalhadas a partir de dados obtidos em depoimentos dos professores 

citações e documentos.  

A opção pela abordagem qualitativa deveu-se às características da pesquisa. Esta 

investigação busca descrever as opiniões dos professores-cursistas sobre o processo educativo 

na EAD mediada pelas TIC. A descrição converge para dois aspectos do percurso de 

aprendizagem, a partir do ponto de vista dos professores-cursistas, na EAD: hábitos de estudo 

e a autonomia dos sujeitos será analisada como argumento do processo educativo na EAD e as 

possíveis implicações no exercício da docência na modalidade presencial. 

4.3.2 Estudo de caso  

O estudo de caso é um método da abordagem de investigação de um fenômeno 

contemporâneo numa situação natural em que o pesquisador tem um controle reduzido sobre 

os eventos. O objeto é uma unidade dentro de um sistema mais amplo. Segundo Ludke e 

André (1986), pode ser caracterizado como um estudo de um caso específico, bem delimitado, 

com contornos claramente definidos no desenrolar do estudo, como um programa, uma 

instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade social. É uma investigação em 

que as vivências e as trocas de experiências a partir da percepção dos sujeitos sobre um 

aspecto específico levam à compreensão mais clara da natureza e da dinâmica de um 

fenômeno a partir da sua particularidade.  
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Justifica-se o estudo de caso, tendo em vista que as opiniões dos professores-

cursistas sobre o processo educativo em curso de graduação na EAD mediada pelas TIC 

representam apenas um aspecto dentro da EAD, que, por sua vez, está contida no programa de 

formação inicial de professores da Bahia. Neste sentido, as opiniões descritas e analisadas têm 

sua singularidade no contexto estabelecido. 

Ludke e André (1986 p. 18) apontam as características fundamentais para um 

estudo de caso qualitativo, que superpõe às características gerais da pesquisa qualitativa. A 

primeira é a descoberta, em que novos elementos podem emergir com o desenvolvimento do 

estudo.  

A segunda está relacionada à interpretação em contexto, para apreender 

completamente o objeto, deve-se levar em conta o contexto em que ele se situa. “Assim, para 

compreender melhor a manifestação geral de um problema, as ações, as percepções, os 

comportamentos e as interações das pessoas devem ser relacionadas à situação específica 

onde ocorrem à problemática determinada a que estão ligadas” (LUDKE & ANDRÉ, 1986, p. 

18). 

A terceira busca retratar a realidade de forma completa e profunda. Esse tipo de 

abordagem enfatiza a complexidade natural das situações, evidenciando a interação dos 

sujeitos.  

A quarta enfatiza o uso de uma variedade de fontes de informação. O pesquisador 

poderá cruzar informações, descobrir novos dados, confirmar ou rejeitar hipóteses. 

O estudo de caso também revela experiência vicária e permite generalizações 

naturalísticas. Como a quinta característica, que ocorre em função do conhecimento 

experiencial do sujeito, quando este tenta associar dados encontrados no estudo com dados 

que são frutos das suas experiências pessoais.  

A sexta procura representar os diferentes e às vezes conflitantes pontos de vistas 

presentes numa situação social. Quando o objeto ou situação estudada podem suscitar 

opiniões divergentes. 
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A última característica apontada pelas autoras refere-se ao relato do estudo de 

caso que utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível do que os outros relatórios de 

pesquisa (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 20). 

Já para Merriam (1986), o estudo de caso qualitativo tem quatro características 

essenciais: o princípio da particularidade, o estudo de caso deve focar uma situação, um 

fenômeno particular; a descrição determina que o produto de um estudo de caso é uma 

descrição minuciosa, completa e literal do fenômeno; heurística significa que o estudo de 

caso elucida a compreensão do leitor sobre o fenômeno estudado; e a indução, que mostra 

que, preferencialmente, os estudos de caso se fundamentam na lógica indutiva, busca 

descobrir novas relações, conceitos, compreensão (apud LUDKE, ANDRÉ, 1986, p. 18). 

A escolha do estudo de caso qualitativo para essa pesquisa ora apresentada foi 

definida baseada no desenho da pesquisa de Bogdan e Biklen, segundo os quais todo estudo 

de caso é representado no início pela extremidade mais larga do funil:  

Os investigadores procuram locais ou pessoas que possam ser objecto do 

estudo ou fontes de dados e, ao encontrarem aquilo que pensam interessar-

lhes, organizam então uma malha larga, tentando avaliar o interesse do 

terreno ou das fontes de dados para os seus objectivos. Procuram indícios de 

como deverão proceder e qual a possibilidade de o estudo se realizar. 

Começam pela recolha de dados, revendo-os e explorando-os, e vão 

tomando decisões acerca do objectivo do trabalho. [...]. À medida que vão 

conhecendo melhor o tema em estudo, os planos são modificados e as 

estratégias, seleccionadas. Com o tempo, acabarão por tomar decisões no 

que diz respeito aos aspectos específicos do contexto, indivíduos ou fontes 

de dados que irão estudar (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 89 e 90). 

Nesse sentido, a área do estudo deve ser bem delimitada e os procedimentos para 

a coleta de dados canalizados para o objeto, iniciando uma fase de exploração ampla, 

passando para uma área reduzida de análise dos dados coletados. Como pode ser observado, a 

presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, pois focaliza a formação de 

professores a distância na Bahia e a análise é feita a partir das opiniões dos professores-

cursistas sobre a sua vivência na EAD, com o objetivo de descrever alguns aspectos do 

processo educativo e sua possível influência no exercício da docência presencial. 

4.3.3 A investigação exploratória 

A minha inserção como coordenador do NTE 6, que compõe um dos pólos do 

programa de formação inicial de professores na modalidade a distância da Bahia, teve inicio 
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em 2004 e o meu contato com o campo da investigação também se iniciou nessa época. 

Minha intenção era fazer o acompanhamento dos professores-cursistas e conhecer suas 

opiniões sobre a EAD, a partir das suas vivências e experiências como alunos na modalidade 

a distância. A partir de 2006, com o ingresso no mestrado, comecei o estudo de caso com uma 

pesquisa exploratória de observação sistemática para delinear o estudo. Durante o processo 

foram surgindo questões. 

Essas questões ou pontos críticos iniciais podem ter origem no exame da 

literatura pertinente, podem ser frutos de observações e depoimentos feitos 

por especialista sobre o problema, podem surgir de um contato inicial com a 

documentação existente e com as pessoas ligadas ao fenômeno estudado ou 

podem ser derivados de especulações baseadas na experiência pessoal do 

pesquisador (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 21). 

Nesse sentido, a fase exploratória, segundo a autora, é fundamental para uma 

definição mais precisa do objeto de estudo, momento de especificar as questões e estabelecer 

os contatos iniciais para a pesquisa de campo. 

Dessa forma, no período de 2006-2007, dando continuidade ao processo de 

observação, foram selecionados duzentos e dezenove (219) professores-cursistas que optaram 

por fazer o curso mediado pelas TIC. Este grupo foi denominado pela instituição de alunos da 

modalidade on-line. Deste universo foram enviados cento e vinte (120) questionários e foram 

devolvidos quarenta e oito (48), formando o grupo de professores-cursistas. 

Essa não era a proposta inicial da investigação, conforme explicitado 

anteriormente. Na fase inicial seriam observados todos os professores-cursistas da 

Licenciatura em Letras (Português-Inglês) na modalidade a distância do programa de 

formação inicial de professores da Bahia, independentemente da sua opção por ser um 

cursista on-line ou off-line.  

Ao mudar o curso da investigação, o desenho do estudo foi sendo estabelecido, 

pois, não era possível explorar todas as variáveis do fenômeno devido à limitação do tempo. 

Assim, foi necessário fazer o recorte para selecionar os aspectos mais relevantes para alcançar 

os propósitos da pesquisa. 

A escolha dos sujeitos não foi apenas por terem optado por serem cursistas on-

line, mas por terem acesso à rede mundial de computadores, já que estavam dispersos no 

estado da Bahia e essa condição viabilizou a interação e a coleta dos dados. A principal 
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dificuldade nesse período foi a sobrecarga gerada pelo processo de capacitação em serviço, 

que limitava o tempo do professor-cursista a participar da pesquisa.  

A investigação da base teórica e conceitual foi essencial para delimitar as 

categorias e identificar as tendências da pesquisa e ajudou a conceber os instrumentos de 

investigação e posteriormente a análise dos dados coletados, tornando-se útil para identificar 

os problemas específicos e os diferentes pontos de vista dos fenômenos. 

Segundo Ludke e André (1986, p. 21), o estudo de caso inicia com um projeto 

muito incipiente que vai sendo desenhado na medida em que a pesquisa se desenvolve, e a 

revisão da literatura tem papel fundamental na concepção do problema no sentido de 

modificá-lo, originar um novo, delimitar a área de estudo, ou até mesmo abandoná-lo caso os 

“achados teóricos” se mostrem menos relevantes.  

A revisão da base teórica e conceitual trouxe diferentes pontos de vista em relação 

aos conceitos de EAD mediada pelas TIC e as políticas públicas para a formação dos 

professores, que serviram para construir e delimitar o problema em torno da análise das 

opiniões de um grupo de professores-cursitas, que vivenciaram a experiência de serem 

aprendentes na EAD mediada pelas TIC. 

Assim, com a revisão da base teórica e conceitual em desenvolvimento, após a 

definição das categorias e concluída a exploração do campo, teve origem a coleta de dados de 

forma sistematizada, com a utilização de alguns instrumentos como o questionário on-line e 

as entrevistas on-line e presencial, com os sujeitos que desejaram acrescentar algum aspecto 

não contemplado. 

4.3.4 Técnica de análise de conteúdo (AC) 

 

Para fazer uma análise das falas dos professores-cursistas utilizei a técnica de 

análise de conteúdo, que Bardin (2008, p. 11 e 31) define como um conjunto de instrumentos 

metodológicos, polimorfos e polifuncionais, ou seja, um “conjunto de técnicas de análise das 

comunicações” aplicado a “discursos” (conteúdo) diversificados, 

O factor comum destas técnicas múltiplas e multiplicadas – desde o cálculo 

de freqüências que fornece dados cifrados, até à extracção de estruturas 

traduzíveis em modelos – é uma hermenêutica controlada, baseada na 

dedução: a inferência. Enquanto esforço de interpretação, a análise de 
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conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor da objectividade e da 

fecundidade da subjectividade (BARDIN, 2008, p. 11). 

A mensagem é o ponto de partida da análise de conteúdo. Segundo Franco (2007, 

p. 19), pode ser verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou 

diretamente provocada, que expressa um significado e um sentido atribuído à mensagem.  

Nesse sentido, pretendeu-se fazer uma análise quantitativa e qualitativa. A 

abordagem quantitativa fundamenta-se na freqüência de aparição de certos elementos das 

mensagens dos sujeitos da amostra. A abordagem qualitativa recorre a indicadores não 

frequenciais suscetíveis de permitir inferência (BARDIN, 2008, p. 140). 

Na primeira etapa da pesquisa houve a coleta e organização do material extraído 

dos questionários aplicados, procurando-se identificar os alunos do curso; delinear o perfil 

socioeconômico e profissional dos mesmos, refletindo sobre o nível de compreensão que 

esses têm do curso, motivações, expectativas, etc. 

Na segunda etapa foi realizado um estudo do material, orientado pelas hipóteses e 

referencial teórico da pesquisa, quando foi escolhida como unidade de análise a frase 

(pergunta) definidora das categorias. 

Na terceira etapa procedeu-se a uma interpretação inferencial, utilizando como 

quadro de referência os conteúdos das falas dos aprendentes (implícitos e explícitos). 

(MARTINS; LINTZ, 2000, p. 56). 

A análise de conteúdo, segundo Bardin (2008), abarca todas as iniciativas de 

sistematização, objetividade, explicitação do conteúdo de mensagens e da expressão desse 

conteúdo, que tem por finalidade efetuar deduções lógicas e justificadas referentes à origem 

das mensagens (o emissor e o seu contexto) e os efeitos dessas mensagens, ou seja, que 

validem as suas descobertas. Assim, para o autor a análise de conteúdo é: 

Um conjunto de técnicas de análises de comunicações que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2008, p. 44). 

A análise de conteúdo tem por finalidade a produção de inferência sobre qualquer 

um dos elementos básicos do processo de comunicação: a fonte emissora; o processo 
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codificador que resulta em uma mensagem; o recipiente da mensagem; e o processo 

decodificador (FRANCO, 2007, p. 28). 

Assim, a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação são os pilares da análise de conteúdo. Dessa forma, os principais 

pontos da pré-análise são a leitura flutuante (a primeira atividade consiste em estabelecer 

contato com os textos), a escolha dos documentos (as opiniões dos professores-cursistas sobre 

a EAD), a referenciação dos índices e elaboração dos indicadores (a freqüência observada) e a 

preparação do material (BARDIN, 2008; FRANCO, 2007). 

Dessa forma, para o tratamento dos dados a técnica da análise temática ou 

categorial foi utilizada, pois, segundo Bardin (2008), é uma operação de classificação do texto 

em unidades, ou seja, permite descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação. 

Na análise de conteúdo, segundo Bardin e Franco (2007), o tema é considerado de grande 

utilidade e indispensável para estudos sobre propagandas, representações sociais, motivações, 

opiniões, expectativas, atitudes, de valores, de tendências, etc. 

A fase seguinte é a exploração do material, ou seja, a etapa da codificação, na qual 

são feitos recortes em unidades de contexto e de registro
35

; seguido da fase da categorização, 

as qualidades para uma boa categoria são a exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, 

objetividade, fidelidade e produtividade. Na última fase, a inferência é o tratamento 

intermediário que permitirá a descrição e à interpretação. 

4.3.5 Instrumentos de investigação 

Assim, com os estudos teóricos e empíricos realizados, elaborei o questionário 

como instrumento básico para identificar os elementos essenciais para a investigação (ver 

Apêndice II). Busquei desenvolver uma estrutura que serviu como modelo do instrumento 

para identificar as opiniões dos sujeitos sobre as vivências com aprendentes na EAD mediada 

pelas TIC. 

                                            
35 De acordo com Bardin (2008), unidade de registro (UR), é a unidade de significação do conteúdo podem ser 

de diferentes tipos (palavra, tema, personagem, item). Já unidade de contexto (UC), é a parte mais ampla do 

conteúdo a ser analisado, ou seja, unidade de compreensão da unidade de registro. 
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Antes de aplicar esse instrumento experimental, o mesmo foi analisado pela 

orientadora da pesquisa
36

. Foi enviado por e-mail o endereço do site com o instrumento de 

coleta dos dados questionform (http://questionform.com/), o questionário on-line, para cento e 

vinte (120) professores-cursistas do programa de formação de professores na modalidade a 

distância da Bahia, quarenta e oito responderam, formando o grupo dos sujeitos da pesquisa.  

Mesmo após responderem o questionário, os professores-cursistas demonstraram 

bastante solicitude e cumplicidade no desenvolvimento da pesquisa. Continuaram a colaborar 

com novas informações quando necessário, utilizando o E-mail, MSN Messenger ou telefone. 

Com as informações coletadas os dados foram sistematizados e analisados. 

 

 
Figura 02 – Página do questionform. Fonte:  

< http://questionform.com/>. Acesso em 02.05.08 

 

                                            
36

 Profª Doutora Maria Olívia Matos Oliveira, que analisou e aperfeiçoou o instrumento e a assertiva de que pode 

ser aplicado e cumpre o fim a que se propõe.  

http://questionform.com/
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A construção do instrumento possibilitou identificar as opiniões do aluno da EAD 

mediada pela TIC. (Apêndice II) 

4.4 Análise dos dados 

Do nosso ponto de vista, fazer uma reflexão sobre a experiência vivenciada 

enquanto aprendente da modalidade a distância e oportunizar aos aprendentes meios para 

expressarem seus sentimentos, motivações, desejos, vontades e necessidades, é papel dos 

agentes educacionais.  

Representou, por outro lado, um processo reflexivo por parte do pesquisador para 

apreender os sentimentos, pensamentos, desejos e motivações que emergiram da descrição 

direta da experiência vivenciada pelos sujeitos da pesquisa 

Na maior parte das vezes, quando se aborda a opinião do aprendente na educação, 

faz-se a relação imediata com o processo educativo. Neste sentido, o processo de ensino-

aprendizagem é a categoria que emerge em primeiro lugar. Entretanto, a educação a distância 

mediada pelas TIC institui uma nova forma de vivenciar o processo educativo. 

No período da pesquisa, na interlocução com os professores-cursistas foi 

solicitado pelo pesquisador que externassem sentimentos representativos dos pensamentos, 

desejos, motivações como aprendentes na EAD. Dessa forma, as categorias emergem do 

diálogo, dos fatos que presenciam na prática com as suas experiências de aprendentes na 

EAD, da família e da interlocução deles com a teoria e com outros sujeitos do processo 

educativo. 

O levantamento dos dados sobre as opiniões dos professores-cursistas acerca de 

sua experiência como aprendente na EAD, objeto de estudo desse trabalho, foi fundamentado 

nas categorias seguintes: EAD do ponto de vista do aprendente (motivações e experiências); 

percursos de aprendizagem (mudança de hábitos de estudo, autonomia em relação á escolhas 

e decisões e implicações no exercício da docência presencial).  

Os dados foram coletados diretamente dos professores-cursistas, os recursos 

utilizados; gravador mp4 e questionário on-line usados para registrar os depoimentos dos 

sujeitos pesquisados e documentos, posteriormente transcritos, revistos e analisados pelo 

investigador. 
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Após a triagem dos dados, foram feitas as análises, utilizando-se a técnica de 

análise qualitativa para a identificação de temas, que foram emergindo das falas dos 

professores-cursistas, numa primeira organização das respostas. 

Os dados foram processados utilizando o software Sphinx léxica v5
37

 para 

analisar os dados, sendo um sistema para gerenciamento de documentos, permitindo a análise 

qualitativa. A partir desse software foi possível criar categorias de análise e agrupar as 

respostas referentes a essas categorias, gerando relatórios qualitativos. 

4.4.1 Caracterização dos respondentes 

As palavras professor e profissão são próximas em seus significados. A 

primeira designa o sujeito que professa, isto é, aquele que diz a verdade 

publicamente. E a verdade é qualquer fato; fenômeno ou interação em 

conformidade com o real; significa expor corretamente; representar 

fielmente por princípios lógicos. Assim, o professor é aquele que torna 

público – socializa – algum conhecimento. A segunda palavra designa uma 

ocupação ou atividade especializada e voltada ao ato de professar 

(MEKSENAS, 2003, p. http://www.espacoacademico.com.br /031/31 

cmekse nas.htm). 

O universo de sujeitos da pesquisa ficou constituído por quarenta e oito (n = 48) 

professores divididos em 32 cidades do estado da Bahia, devidamente matriculados no curso 

de Licenciatura em Letras (Português-Inglês) na modalidade a distância, do Programa de 

Formação Inicial de Professores do Estado da Bahia, iniciado em 2004. Com o objetivo de 

preservar a identidade dos professores, serão identificados pelas siglas PC-01, PC-02, PC-

03..., PC-48.  

É importante ressaltar a disponibilidade e o desejo dos sujeitos para participarem 

da pesquisa, respondendo os instrumentos da investigação, por entender a importância de 

emitirem suas opiniões e avaliações sobre as experiências vivenciadas na EAD mediada pelas 

TIC. 

                                            
37

 É um software com forte notoriedade no ambiente de ensino como ferramenta de pesquisa, sobretudo em 

Ciências Sociais. Sua reputação se construiu por sua facilidade de uso e sua potência relacionada à enquetes e 

análise de dados, especialmente para os aplicativos on-line, data-mining e análise de dados tipo texto. Tem sido 

freqüentemente utilizado como suporte pedagógico em diversos setores do ensino médio e do ensino superior 

(como por exemplo, Administração, Comércio, Estatística, Sociologia, Psicologia). Mais de 3000 

estabelecimentos tiveram seus laboratórios equipados na Europa, mais de 200 no Brasil. Estudantes realizaram 

enquetes para suas monografias, dissertações, teses e outros projetos de pesquisa. O Sphinx é útil para explorar 

os grandes volumes de texto provenientes de bases de documentos. (www.sphinxbrasil.com) 
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Desse modo, iniciamos a investigação traçando o perfil dos sujeitos da pesquisa, 

os professores-cursitas selecionados. A partir desse desenho, foi possível conhecer as 

características principais dos sujeitos: são professoras e professores em efetivo exercício da 

docência, com predominância do sexo feminino (90%). A faixa etária apresenta 98% com 

mais de 36 anos. Estado civil, 73% são casados; 92% têm entre um a quatro filhos. Esses 

percentuais podem ser observados nos gráficos abaixo: 

 

 

 

 

 

Quanto ao tempo de magistério, 93,8% têm mais de 16 anos de magistério na 

educação básica. 
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Assim, o grupo ficou constituído por profissionais com uma larga experiência no 

magistério, fato que os qualificou a participar da pesquisa e cujas contribuições têm 

importância fundamental por serem resultantes das experiências vivenciadas, no cotidiano 

escolar presencial e como aprendentes na EAD mediada pelas TIC. 

4.4.2 Da fala dos professores 

De acordo com Gomez (2004, p. 23), “darmo-nos existência nas palavras, na fala 

por escrito, nos debates, [...] é um ato político. É nesses atos que o homem, sendo um ser de 

relações e não de simples contato, procura existenciar-se na rede.” 

A motivação, para Waal (2006, p. 26), pode ser definida como o processo 

psicológico que leva uma pessoa a fazer esforços para obter um certo resultado. A motivação, 

por exemplo, pode levar uma pessoa a fazer um curso e não outro ou levar algumas pessoas a 

abandonar um curso e outras não. 

A motivação pode ser gerada por fatores intrínsecos (colecionar quadros por 

prazer, fazer caridade porque isso é a coisa certa, aprender filosofia pela 

satisfação que isso traz, torcer por um time pelas alegrias que isso pode 

proporcionar, jogar cartas pelo prazer de ganhar etc.) e por fatores 

extrínsecos, estão ligados a compensações externas: receber prêmio ou evitar 

sanção (voar por uma companhia ruim para acumular milhas, escolher uma 

carreira profissional para agradar o pai, usar um tipo de roupa para ser aceito 

por um grupo etc.) (WAAL, 2006, p. 26). 

0,0% 6,3%

79,2%

14,6%

Gráfico 5. Tempo de magistério

Até 5 anos

de 6 a 15 anos

de 16 a 25 anos

mais de 25 anos

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa
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Segundo a autora as motivações extrínsecas não produzem mudanças permanentes 

e reduzem a motivação intrínseca podendo ser usadas como forma de controle. 

Para Maslow (apud WAAL, 2006, p. 27), a motivação está relacionada à 

satisfação de necessidades. Maslow organizou as necessidades em classes hierárquicas: para 

satisfazer as necessidades de um nível só será forte quando as necessidades dos níveis 

inferiores já tiverem sido satisfeitas. Essa hierarquia de necessidades vem detalhada na tabela 

a seguir. 

Tabela 2. Hierarquia de Necessidades 

NECESSIDADES EXEMPLOS 

de Auto-Realização 
atingir o máximo de seu potencial, utilizar o máximo de 

sua capacidade 

de Auto-Estima 
ter o respeito de outros, ter seu valor reconhecido, ser 

tido como útil, reconhecer o próprio valor 

Sociais ser aceito por outros, pertencer a grupos 

de Segurança 
proteção contra danos físicos, segurança em casos de 

doenças, acidentes, problemas financeiros etc. 

Fisiológicas comer, beber, dormir, fazer sexo 

Maslow apud (WAAL, 2006, P.27) 

 

É possível observar que uma pessoa pode ter motivações de diferentes níveis e/ou 

motivações contraditórias, e em certas situações pode alterar a ordem hierárquica. Nesse 

sentido, o primeiro passo da pesquisa foi investigar o que motivou as professoras e os 

professores a ingressarem em um curso na modalidade a distância, representada na tabela 3 e 

no gráfico 6. 

Tabela 3. O que motivou a ingressar no curso de graduação na EAD? 

MOTIVAÇÃO / CITAÇÕES f % 

Oportunidade/necessidade/possibilidade de fazer uma graduação 37 77,1 

Comodidade de conciliar trabalho e horário de estudo 18 37,5 

Falta de tempo e condições para fazer um curso presencial 14 29,2 

Aperfeiçoamento, ampliar conhecimentos e qualificação profissional 12 25,0 

Desejo e sonho de fazer uma graduação 06 12,5 

Contato com as novas tecnologias 04 8,3 

TOTAL 91 ---  

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa 
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Gráfico 6. O que motivou a ingressar no curso de graduação na EAD
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Fonte: Dados coletados durante a pesquisa

 

 

 

 

 

A partir dos resultados apresentados, constata-se que a principal motivação dos 

professores-cursistas pesquisados foi a oportunidade / necessidade / possibilidade de fazer 

uma graduação, com 37 (trinta e sete) citações, representando (77,1%)38 dos 48 questionários 

respondidos, Alguns professores assim expressaram esse sentimento: 

Na verdade não foi uma escolha. O curso EAD que fiz foi uma oportunidade 

oferecida pelo governo do estado aos professores da rede pública estadual 

que não possuía uma graduação. Portanto, participei da seleção sem saber 

como seria ministrado o curso. Mas, quando fiquei ciente da modalidade, 

fiquei surpresa, inicialmente, e curiosa em saber como seria fazer parte desse 

novo jeito de estudar. Comecei o curso meio desconfiada, porém, disposta a 

enfrentar a nova proposta de estudo. (Professor-cursista 02) 

A oportunidade de realização de um antigo desejo, pois, morando no interior 

baiano, onde ainda não havia cursos universitários, esta foi uma chance 

                                            
38

 Obs.: O percentual foi calculado a partir do total de opiniões identificadas e registradas e não a partir do 

número de professores-cursistas/formulários. 
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imperdível pelo fato de possibilitar a conciliação de dona de casa. 

(Professor-cursista 11) 

Seguido pela Comodidade de conciliar trabalho e horário de estudo com 18 

(dezoito) citações, ou seja, (37,5%), e falta tempo e condições financeiras para fazer um 

curso presencial, com 14 (quatorze) citações, alcançou (29,2%). Isso significa que estas 

representam as principais motivações que influenciaram o ingresso no curso de graduação a 

distância, pelo menos no primeiro momento: 

A comodidade de estudar no tempo que me é permitido sem sacrificar 

trabalho e família. Fazer os próprios horários de estudo é uma grande 

vantagem, visto que nossa profissão toma bastante tempo de nossa vida 

social. Além disso, seria uma oportunidade de fazer uma licenciatura em 

uma área que, na época, não era oferecida pelas universidades de nossa 

cidade. (Professor-cursista 28) 

Primeiro por não ter a oportunidade de cursar presencial, pois tenho 40 horas 

no estado. Segundo por ter o privilégio de programar meus horários de 

estudo. (Professor-cursista 32) 

No meu caso, foi o governo estadual que nos deu essa oportunidade, como 

eu não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade, agarrei essa 

oportunidade com unhas e dentes. Foi uma oportunidade, agarrei essa 

oportunidade sem grandes expectativas. (Professor-cursista 45) 

A partir destas falas evidencia-se que a perspectiva do aperfeiçoamento, da 

qualificação profissional (embora a própria licenciatura já seja a qualificação), de ampliar 

conhecimento, do contato com as tecnologias e a realização do sonho, ficaram em segundo 

plano. 
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Os resultados revelam os sentimentos e a visão dos sujeitos investigados, 

podendo-se identificar a sobrecarga de trabalho (resultado da necessidade do professor(a) para 

aumentar sua renda), consequência dos baixos salários, da dupla jornada de trabalho da 

mulher, além de revelar uma categoria profissional que se sente desvalorizada ao ver no 

diploma uma forma de aumentar seus vencimentos e como um elemento da valorização e 

reconhecimento social. 

Nesse sentido, os fatores extrínsecos determinaram no primeiro momento a 

motivação para ingressarem no curso, para satisfazer as necessidades de auto-estima e de 

segurança (ver Tabela 2). A auto-realização foi sendo conquistada durante o percurso, a cada 

superação dos obstáculos, ou seja, a motivação intrínseca superou a satisfação passageira 

transformando-a em mudanças permanentes. 

Assim, os fatores que evitam insatisfação, chamados por Herzberg “fatores 

higiênicos” (como segurança, status, dinheiro, condições de trabalho), foram a motivação para 

o ingresso no curso, mas os “fatores motivadores” (como realização, reconhecimento, 

responsabilidade, progresso etc.), que produzem satisfação, prazer, foram a motivação para a 

permanência e conclusão do curso (HERZBERG apud WAAL, 2006, p. 27). 
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Neste sentido, a motivação não se apresenta como um processo, pois varia de 

pessoa para pessoa, em função dos seus objetivos pessoais. 

Como pode ser observado na análise conjunta entre a experiência de ser aluno na 

EAD e o grau de satisfação com a EAD. 

. 

Tabela 4. A experiência de ser aluno na EAD versus O Grau de satisfação 

com a EAD 

          EXPERIÊNCIA 

 

 

 SATISFAÇÃO P
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TOTAL 

Péssimo 0 0 0 0 0 0 

Ruim 0 0 0 0 0 0 

Regular 0 0 2 0 0 0 

Boa 0 0 0 12 1 13 

Excelente 0 0 0 11 22 33 

TOTAL 0 0 2 23 23 48 

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa 
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Como se pode perceber, 68,8% dos sujeitos avaliou a sua experiência de 

aprendente na EAD como excelente, revelando o sentimento de auto-realização, representada 

na fala do Professor-cursista 20: “Foi uma experiência desafiadora, mas muito gratificante, 

pois, estudar em um ambiente virtual, exige muito equilíbrio e disciplina.” (PC-20) 

Apesar de os resultados demonstrarem uma avaliação fortemente positiva sobre a 

experiência vivenciada na EAD, as falas dos sujeitos investigados revelam um grau menor de 

satisfação com a EAD, com uma avaliação de 47,9% para excelente. Como pode ser 

observada na fala de um dos professores-cursistas:  “Para o aluno que deseja muito aprender, 

o curso, em relação a algumas disciplinas deixa a desejar, pois os professores enviam o 

material para estudo e não dão suporte necessário para uma aprendizagem significativa” (PC-

39). 

A insatisfação não está relacionada à modalidade, mas ao relacionamento com os 

tutores e com questões de conteúdo, como mostra a resposta emitida por um dos professores-

cursistas. 

[...] cometeu alguns erros, como por exemplo a colocação de tutores que 

atuavam em várias áreas, eram poli. Achava isso um absurdo, pois, por mais 

preparado que esteja o profissional, não acho que ele seja capaz de tanto. 

Como se formasse um grupinho fechado. No início houve muita confusão 

causada por eles também. Acho que o curso de Inglês foi FRAQUÍSSIMO, 

pois, no curso (Lic. Letras Uneb) anterior, estudei Inglês Instrumental e 

aprendi mais que nesse. Sei Inglês, porque sou formada pelo ACBEU, mas 

todos que conheço formaram-se sem saber o BÁSICO de INGLÊS e muitos 

reconhecem que não têm a mínima condição de lecionar tal disciplina. OUVI 

ISSO DELES. O trabalho de quase todos era tudo feito por outras pessoas e 

a cobrança não existia. E o curso era LIC. EM LETRAS C HAB. EM 

INGLÊS. Observei também que alguns tutores eram participativos e 

atuavam muito em fórum (o que ajudava muito na aprendizagem e 

desinibição de muitos), enquanto muitos outros, deixavam o material e 

nunca faziam chat, fórum ou coisa similar. Acho que um curso feito a 

distância para quem saiu do segundo grau no Nordeste e faz muitos anos que 

não estuda, precisa de muito amparo, daí muitos alunos procurarem pessoas 

de fora para fazerem trabalhos. Acho que a interação professor-aluno foi 

muito fraca em muitas disciplinas (PC-24). 

Esta última fala revela, além do reconhecimento por parte do professor-cursista da 

colocação de tutores polivalente, a falta de um domínio mais sólido dos conteúdos de Inglês, 

revelando a existência do reconhecimento de muitos em não terem condições de lecionar a 

disciplina. 

Considerando que esse curso foi a primeira experiência desse grupo de 

professores como aprendentes na EAD, o resultado demonstra a disposição em aprender e 

adotar novas concepções de educação que poderão ser incorporadas na docência presencial. 
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Os professores-cursistas participantes da pesquisa, quando questionados se fariam 

outro curso a distância, 97,9% afirmaram que sim e que, se tivessem a possibilidade de 

escolher entre as modalidades presencial ou a distância, 70,8% escolheriam a EAD, 

A análise conjunta entre ingressar em outro curso a distância ou na possibilidade 

de escolha entre as modalidades a distância ou presencial demonstrou que o curso a distância 

superou as expectativas dos alunos-professores. 

 

Tabela 5. Você faria outro curso a distância? Entre as modalidades: 

Presencial ou EAD. Qual seria a sua primeira opção? 

          Outro curso EAD 

 

 

 EAD ou Presencial 

EAD Presencial Indiferente TOTAL 

Sim 33 8 6 47 

Não 1 0 0 1 

TOTAL 34 8 6 48 

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa 
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Os resultados deixam claro que a maior parte dos professores-cursistas 

pesquisados preferiu a EAD. Entretanto, é importante observar que essa modalidade adequou-

se à realidade deste perfil de profissional, que tem uma carga horária excessiva e condições 

precárias de trabalho, resultado dos escassos investimentos na educação e, principalmente, na 

remuneração. 

Sem a possibilidade de serem liberados para realizarem a atualização profissional, 

resta-lhes como única opção a formação em serviço, que também cria oportunidades para 

aplicação daquilo que foi vivenciado ou aprendido na EAD no seu cotidiano escolar 

presencial, que oferece um reforço positivo, estimulando a satisfação pessoal. 

As considerações feitas acima podem ser observadas nas falas dos professores-

cursistas: 

Faria outro curso, porque sei que essa modalidade de ensino tem qualidade e 

é eficaz, pois percebi isso na minha trajetória de aluno e continuo 

percebendo os reflexos da aprendizagem em minha atuação como docente 

(PC-46). 

Apesar das deficiências, estudei mais do que no curso de graduação que fiz 

presencialmente. Além disso, aprendi muita coisa e gostei da metodologia 

proposta, mas infelizmente ela não foi aplicada da forma como nos foi 

apresentada (PC-28). 

16,7%

70,8%

12,5%

Gráfico 9. Entre as modalidades Presencial ou EAD. 
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Presencial
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Fonte: Dados coletados durante a pesqui sa
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Tomando por base a experiência que vivi, faria não apenas um curso, mas 

tantos quantos fossem possíveis (PC-42). 

Para quem tem uma carga horária de trabalho de 60 horas/aula como eu, só estudo se for 

assim (PC-48). 

Com a excessiva carga horária os professores-cursistas demonstraram insatisfação 

por não terem sido liberados parcialmente do trabalho. Mesmo assim, apesar das dificuldades, 

97,9% fariam outro curso a distância: 

Sim, Apesar de ter sofrido muito e até adoecido pelo excesso de trabalho em 

sala de aula e da Faculdade, valeu a pena. Mas o ideal seria que o governo 

nos liberasse pelo menos 10 horas de sala de aula (PC-13). 

Faria, sim, se pudesse trabalhar apenas um turno para um perfeito 

envolvimento nos estudos (PC-16). 

O único professor-cursista que respondeu que não faria outro curso a distância 

justificou da seguinte forma: “Embora a experiência, no meu ponto de vista [tenha sido] 

ótima, vale um adendo. Somente cursaria se a SEC liberasse um turno de trabalho para tal 

aperfeiçoamento” (PC-39). 

A partir destes últimos depoimentos, é notória a necessidade de liberação de um 

percentual da carga horária (mesmo que seja a mesma carga horária que os professores têm na 

sala de aula presencial) para a formação de professores na modalidade a distância. 

Contudo, a maior parte dos sujeitos que disseram “sim” demonstrou um 

demasiado entusiasmo com as possibilidades da EAD, como pode ser percebido na fala 

seguinte: 

[...] pelo fato de poder administrar meu tempo e pela comodidade de não ter 

que sair de casa, ausentando-me da família e do trabalho, além do mais este 

tipo de aprendizagem abre espaço para a interação de pessoas localizadas em 

espaços completamente diferenciados dos seus. Oportunizando mais um tipo 

de aprendizagem, bem como dá a impressão de que estamos fazendo parte 

dos avanços tecnológicos, com um ensino que há tão pouco tempo era uma 

idéia ficcional e, no entanto, como tantas outras idealizações do passado, 

está se concretizando (PC-26). 

Quanto à possibilidade de escolher entre um curso a distância ou presencial, a 

preferência pela EAD ainda é significativa. Essa escolha é determinada, praticamente, pelas 

mesmas razões que os motivaram a ingressarem no curso em questão: a falta de tempo para 

cursar presencial, comodidade de escolher e programar seus horários de estudo, etc.  

Um dos professores-cursistas questionado aponta para as vantagens que a 

modalidade a distância apresenta. 
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[...] essa modalidade facilita a vida de quem não dispõe de tempo suficiente 

para a modalidade presencial. Portanto, a principal razão é o ganho de 

tempo. Aliado a outras razões, como o estudo personalizado, onde as 

dúvidas são sanadas quando elas surgem através dos canais mantidos para a 

comunicação e onde o horário de estudo é o mais conveniente ao aluno (PC-

02). 

Temos também os professores-cursistas que preferem a modalidade presencial, 

justificando principalmente que  

o curso presencial é bem mais caloroso, olho no olho de professores e 

colegas, as dúvidas são tiradas com mais rapidez. Enfim, no processo de 

ensino-aprendizagem o contato, o relacionamento pessoal é muito 

importante. A distância o relacionamento é meio sem graça. No decorrer do 

curso a gente se acostuma (PC-11).  

O relacionamento, o contato presencial é o fator principal que determina a escolha 

do sujeito pela modalidade presencial.  

Outro professor-cursista, acrescenta ser indiferente a modalidade educacional:  

Na verdade, primeiro buscaria analisar a credibilidade das instituições que 

estariam oferecendo as modalidades presencial e/ou EAD. Isso, sim, pesaria 

em minha decisão. Contudo, já fiz um curso presencial além do EAD e 

acredito ter tido muito bom aproveitamento em ambos. Dessa forma, afirmo 

que o material didático e as disciplinas foram bem apresentados no curso da 

UNIFACS (PC-33). 

Essas falas mostram, como outras colhidas nas entrevistas, que há uma reflexão 

responsável cuidadosa por parte dos professores-cursistas de contribuírem para a melhoria da 

EAD, em especial para o programa de formação de professores na modalidade a distância que 

deve ser garantido pelo estado. Apesar do aparente entusiasmo da maioria, a reflexão perpassa 

o reconhecimento das deficiências do curso, a exigência de seriedade das instituições que 

oferecem a EAD e dos problemas e obstáculos enfrentados no processo educativo, no 

percurso de aprendizagem na EAD. 

A aprendizagem na modalidade a distância perpassa processos de qualidade que, 

segundo Lévy (1999), estabelecem novos paradigmas de aquisição dos conhecimentos e de 

constituição dos saberes, denominada aprendizagem cooperativa e colaboração em rede. 

Neste sentido, a modalidade de educação a distância fora apresentada aos 

professores-cursistas como a oportunidade para ampliar sua formação, o que gerou diferentes 

motivações e expectativas. A seguir analisaremos as opiniões dos sujeitos sobre o processo de 

aprendizagem na EAD e sua influência nos hábitos de estudo e no exercício da docência na 

modalidade presencial. 
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Tabela 6. Vivenciar o processo de aprendizagem na EAD modificou o seu 

hábito de estudos? Em caso afirmativo, também modificou o exercício da 

docência na modalidade presencial? 

                  Mudou hábitos de estudos 

 

 

 

Mudou o exercício da docência 

Sim Em parte TOTAL 

Sim 36 1 37 

Não 2 0 2 

Sem resposta 9 0 9 

TOTAL 47 1 48 

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,9%

2,1%

Gráfico 10. Vivenciar o processo de aprendizagem na EAD 

modificou o seu hábitos de estudos?

Sim

Em parte

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa
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A quase totalidade dos professores-cursistas pesquisados (97,9%) responderam 

afirmativamente quanto à modificação de hábitos de estudo a partir das vivências em EAD, 

Por outro lado, (78,7%) dos entrevistados também responderam afirmativamente quanto às 

modificações trazidas pelo curso no exercício da docência presencial. 

Como mostra de uma dessas situações, transcrevo a seguir a fala de um dos 

professores-cursistas, em que ele explicita a sua experiência. 

Com relação a meus hábitos de estudo, foi uma grande transformação, 

porque era preciso conciliar o meu trabalho e as atividades do curso, o que 

me fez estudar muito e ter hábitos de leitura para dar conta deste desafio que 

enfrentava. Com certeza o curso trouxe grandes renovações em minha 

prática escolar e o destaque foi usar a tecnologia como um recurso para se 

ter uma boa aprendizagem, pois até o curso eu não tinha um computador e 

não sabia manuseá-lo. Hoje com 41 anos de idade e 24 de ensino posso 

afirmar que minha prática docente não é tão tradicional como antes (PC-23). 

 

 

78,7%

4,3%

17,0%

Gráfico 11. Em caso afirmativo, também modificou o 

exercício da docência na modalidade presencial?

Sim

Não

SR

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa
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O mapa conceitual apresentado a seguir sintetiza as considerações feitas acima. 

 

 

 

 

Em praticamente todas as falas, os professores-cursistas afirmaram que a EAD 

modificou o exercício da docência presencial, como é demonstrado na fala deste professor-

cursista: 

A experiência com EAD influenciou muito na minha postura enquanto 

educadora, enquanto pesquisadora. Hoje, sei o quanto é necessária a 

pesquisa, a concepção da escola como espaço de educação emancipadora, de 

valorização da identidade, da diversidade, ou seja, espaço destinado à 

construção de aprendizagem significativa (PC-01).  

Um outro professor-cursista, por exemplo, concebe que a mudança na docência 

presencial apenas como a inserção das tecnologias na sala de aula: “[...] uma vez que tendo 

adquirido conhecimentos tecnológicos, pude interagir com meus alunos e utilizar a tecnologia 

em minhas aulas.” (PC-04) 

Ou seja, o professor-cursista acredita que as tecnologias sejam um fator de 

transformação no processo educativo. 
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Em relação aos obstáculos no percurso de aprendizagem, 52,1% dos professores-

cursistas responderam que sentiram algum tipo de dificuldade durante o percurso; 20,8% 

afirmaram que sentiram dificuldade apenas no início e 4,2% responderam mais ou menos no 

sentido de falta de alguma coisa do que propriamente dificuldade. 
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Quanto às razões de tais dificuldades, 50% dos professores-cursistas apontaram 

como principal razão a relação interpessoal, a comunicação, a interação com os professores e 

tutores. Outra razão apontada foi a dificuldade de familiarização com as tecnologias, com 

33,3%; seguindo-se as atividades acadêmicas, com 14,6%; a falta de mais contato presencial, 

com 10,4%; e o período de adaptação, com 6,3%. 

 

 

 

Entretanto, com a continuidade do curso o sentimento de dificuldade foi 

substituído pelo de superação e vitória. Como é mostrado na fala a seguir: 

Hummm... Essa pergunta agora me fez voltar à primeira semana do curso no 

IAT, depois no NTE de Santo Antônio e no envio das primeiras atividades. 

52,1%22,9%

20,8%

4,2%

Gráfico 12. Sentiu dificuldades no processo de 

aprendizagem na EAD? 

Sim

Não

No início

Mais ou Menos

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa

33,3

50,0

14,6
10,4

6,3

%

Gráfico 13. Em caso afirmativo, quais as razões de tais 

dificuldades?

A interação com as 

tecnologias

Relação, comunicação, 

interação com os professores 

e tutores
Relacionadas a 

complexidade das atividades 

acadêmicas
Falta de mais contato 

presencial

Período de adaptação

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa
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Foi uma loucura geral. Era atividade enviada errada, arquivos que voltavam, 

e-mails trocados. Foi um progresso em nossa vida. E olhe que eu já tinha um 

certo contato com a máquina, hem! Eu tinha uma colega, aquela sim foi 

guerreira. Fiz questão de no último dia de aula parabenizá-la, pois quando 

me lembro que nem digitar ela sabia... mesmo assim não desistiu. Tiro o 

chapéu para ela (PC-15). 

Embora esse professor-cursista relate as dificuldades iniciais do curso, reconhece 

que todo o processo foi um progresso na vida dos professores em formação, que fizeram das 

adversidades oportunidades de superação. 

Outro professor-cursista sentiu a mesma dificuldade e ressalta o apoio do NTE, 

reforçando que, apesar de todos os obstáculos, a aprendizagem acontece “verdadeiramente”. 

O ingresso na EAD foi um grande desafio para mim. Primeiro, porque no 

início eu não tinha acesso à internet na minha cidade, nem mesmo tinha 

computador em casa. Aliás, não tinha a menor intimidade com essa 

ferramenta. Isso já era uma dificuldade enorme. E participar dos fóruns, dos 

chats, enviar atividades, pesquisar, era muito complicado, mas aos poucos, 

com o apoio do NTE as distâncias foram diminuindo. É certo que em muitos 

momentos, mesmo depois dessa parte facilitada, vinham as dificuldades 

como a necessidade de um professor para esclarecer dúvidas, uma discussão 

mais aprofundada com os colegas, a autodisciplina, enfim, esses 

"obstáculos" da EAD. Mas a aprendizagem acontece verdadeiramente (PC-

01). 

Para outros professores-cursistas, os problemas com tutores e professores 

prejudicaram o desempenho dos aprendentes. 

Muitas. A principal foi à demora em obter respostas para as dúvidas. Às 

vezes, quando a resposta chegava, o prazo para a entrega dos trabalhos já 

havia expirado (PC-03). 

Sim. Falta de interação professor x aluno. Especialmente no final do curso 

(PC-28). 

Pode ser percebidas ainda nas falas dos professores-cursistas a necessidade de 

mais encontros presenciais e de liberação de parte da carga horária. 

Mais ou menos, justamente pela falta de uma explicação mais ativa, mais 

presencial (PC-07). 

Sim. Excesso de trabalho pelo fato da carga horária escolar; dificuldade de 

comunicação com alguns professores, pois o plantão, às vezes, não coincidia 

com o momento que estávamos necessitando de orientação ou no caso dos 

que demoravam em responder os e-mails. Outra dificuldade foi o 0800, 

porque só tinha um e ocorria o congestionamento. Porém as dificuldades 

existem em tudo que fazemos, mas se o desejo de vencer for maior, os 

impedimentos servem para fortalecer a busca pelos ideais (PC-21). 
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Esses depoimentos evidenciam que apesar da limitação desse modelo de 

capacitação em serviço, que deve ser repensado, a motivação intrínseca dos professores-

cursistas foi o principal fator para o sucesso do programa. 

Quando questionados sobre os pontos positivos e negativos no percurso de 

aprendizagem na EAD, os professores-cursistas apontaram com 52,1% a flexibilidade dos 

horários de estudo como o principal ponto positivo e com 45,8% as dificuldades na 

interação com os professores e tutores como o principal ponto negativo (ver Tabelas 7 e 8). 

 

Tabela 7. Enumere pontos positivos no percurso de aprendizagem na EAD 

  Nº % 

Incentivo a pesquisa 05 10,4 

Autonomia 13 27,1 

Flexibilidade dos horários de estudo 25 52,1 

Conciliar trabalho e estudo 04 8,3 

Interação com as tecnologias 13 27,1 

TOTAL 60   

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa 

 

Tabela 8. Enumere pontos negativos no percurso de aprendizagem na EAD 

  Nº % 

Falta de mais contato presencial 15 31,3 

Dificuldades na interação com os professores e tutores 22 45,8 

Necessidade do conhecimento prévio da tecnologia 7 14,6 

Não liberar parte da carga horária para estudo 2 4,2 

Problemas técnicos nas vídeos conferências, internet, etc. 4 8,3 

Pouca utilização das ferramentas de interação on-line 1 2,1 

Os trabalhos de alguns alunos são feitos por outras pessoas 2 4,2 

TOTAL 53   

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa 

 

Uma das principais razões para eleger como principal ponto positivo a 

flexibilidade dos horários de estudo está diretamente relacionada com a possibilidade 

conciliar o estudo à sua vida familiar e à sua jornada de trabalho, como mostram as falas de 

dois professores-cursistas. 

Com a correria da vida moderna: trabalho, casa, família; um curso de EAD 

facilita, dá a possibilidade de se estudar num horário mais adequado para o 

aluno (PC-04). 
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É bem mais cômodo para quem tem casa, filhos, trabalha o dia inteiro... E a 

qualidade não deixa a desejar, dependendo da credibilidade da Universidade, 

claro (PC-08). 

Para os professores-cursitas os pontos negativos estão relacionados com as 

dificuldades vivenciadas no curso, principalmente a interação com os professores e tutores. 

Assim, os aprendentes sintetizam o que sentem como os maiores obstáculos na modalidade a 

distância, como demonstram as falas destes professores-cursistas: 

Evidentemente, a presença do professor facilita muito a aprendizagem. Não 

há dúvidas que esse contato humano é imprescindível. Se houvesse uma 

espécie de professor / tutor exclusivamente para sanar as possíveis dúvidas 

seria o ideal. Na verdade em curso a distância há o tutor, mas deixa a desejar 

nesse sentido. Há necessidade de se viajar muito. Falta mais segurança dos 

tutores nas oficinas realizadas nos momentos presenciais (PC-08). 

[...] alguns tutores e professores que deixavam os estudantes muitas vezes 

sem respostas às suas dúvidas e isso acarretou uma série de erros e 

desentendimentos entre os mesmos e, o que é pior, prejudicou várias vezes o 

desempenho do aluno nas atividades propostas pelo curso. Falta de contato 

humano, impossibilidade de discutir dúvidas e a falta de interação entre 

professor e aluno. (PC-29) 

A falta de atenção e solidariedade de alguns tutores (PC-43) 

Nos depoimentos dos sujeitos entrevistados fica constatada a necessidade de uma 

maior interação do professor-tutor na EAD. 

Os professores-cursistas elegeram com 27,1% a autonomia como um dos pontos 

positivos no percurso de aprendizagem na EAD. O gráfico a seguir apresenta as porcentagens 

relativas à autonomia
39

 nas decisões e escolhas. 

                                            
39

 “Autonomia do educando” entendida como estudo autônomo por Moore (apud PETERS, 2003, p. 93), pode 

ser repensada como sujeitos de sua própria educação, ou seja, co-autor do processo educativo. 



103 

 

 

 

Quando questionados se o curso a distância lhes deu autonomia para que 

tomassem suas próprias decisões e fizessem suas escolhas para dar sentido ao seu percurso de 

aprendizagem, 95,8% dos professores-cursistas responderam que sim. 

As falas transcritas nos mapas 4 e 5 externam o conceito de autonomia dos 

professores-cursistas, no percurso de aprendizagem na EAD. 
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Como pode ser conferido na Tabela 9, a maior parte dos professores-cursistas 

concorda que a metodologia do curso foi inovadora. Como mostra a fala de um professor-

cursista: 

Sim. Diria que “inovação” foi a palavra de ordem no curso. Diferente de 

tudo que já havia escutado e visto em cursos a distância, pois, foi o curso 

todo realizado em um ambiente virtual que foi sendo aprimorado a cada 

fluxo (PC-02). 

Para outro professor-cursista, a inovação não está nas tecnologias, está na 

concepção pedagógica que direciona o trabalho na sala de aula. 

Sim. O incentivo à interdisciplinaridade, ao trabalho focado em projetos de 

construção coletiva e de intervenção na realidade escolar e social, a 

constante relação teoria e prática muito contribuíram para a ressiginificação 

da nossa atuação enquanto educadores (PC-01). 
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Tabela 9. Em sua opinião a metodologia aplicada no seu curso a distância 

foi inovadora? 

  Nº % 

Sim 42 87,5 

Não 02 4,2 

Em parte 04 8,3 

TOTAL 48 100,0  

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa 

 

 

 

 

 

A partir de colocações feitas pelos professores-cursistas, agrupei na Tabela 10 

suas falas, a partir do entendimento do que seja uma metodologia inovadora para eles. Os 

percentuais obtidos podem ser assim categorizados: vinte e cinco por cento consideram que 

foi inovadora por ter possibilitado a utilização das TIC; para 20,8% foi inovadora porque 

possibilitou o exercício da autonomia pelo aprendente. Contudo, pode-se destacar que a maior 

parte das respostas dos professores-cursistas foram evasivas (37,5%), demonstrando que o 

conceito do que seja inovador em educação ainda não está consolidado no grupo. 

Embora se possa perceber o desejo dos professores-cursistas de estabelecer uma 

nova relação pedagógica entre os sujeitos do processo educativo de forma crítica e autônoma,  

de acordo com as respostas apresentadas, o foco para estabelecer essa inovação pedagógica 

está nas tecnologias, quando deveria estar na concepção de educação, pois as tecnologias têm 

o papel de vetor para as inovações pedagógicas. 

87,5%

4,2%
8,3%

Gráfico 15. A metodologia aplicada no curso a 

distância foi inovadora. 

Sim

Não

Em parte

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa
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[...] algumas metodologias foram inovadoras, como, por exemplo, as aulas 

pelo data-show. E esse sonho está se realizando em minha vida, depois de 

muitas solicitações, o colégio em que trabalho está nos possibilitando este 

recurso e tenho inovado as minhas aulas com o uso do data- show e internet. 

Também faço muitos trabalhos com os alunos de forma que eles aprendem 

sem que eu precise ficar dando aulas expositivas cansativas (PC-43). 

Durante o estudo das disciplinas de cada fluxo, foram propostos vários 

fóruns. Geralmente o professor lançava alguns questionamentos sobre a 

matéria em estudo e os alunos participavam. Era como se fossem os debates 

feitos na escola tradicional, porém mais sofisticados, pois as respostas ou 

sugestões dadas pelos professores e colegas da UNIFACS eram bem 

elaboradas e analisadas, assim, no decorrer do fórum, a turma enviava suas 

dúvidas e estas eram sanadas, às vezes pelos próprios colegas. Acho que a 

escola tradicional poderia fazer uso dessa ferramenta para a realização de 

atividades extraclasse, já que os jovens, crianças e adolescentes curtem 

entrar no MSN, por que não usar a internet para aprimorar os conhecimentos 

ao mesmo tempo em que laços de amizades serão estreitados entre os 

mesmos? (PC-41) 

Usar a internet para ensinar foi uma metodologia inovadora. Na minha 

realidade, essa metodologia não pode ser aplicada totalmente, pois trabalho 

com uma clientela de baixíssima renda, assim, nem todos têm acesso a essa 

ferramenta. Mesmo assim, algumas coisas podem ser adaptadas, se as 

escolas tivessem salas de informática que realmente funcionassem (PC-28). 

Necessário se faz entender que fui aluno de curso a distância e sou professor 

de curso presencial do Ensino Médio. Entretanto, posso dinamizar as minhas 

aulas com as novas tecnologias, utilizando o Powerpoint, meios de 

comunicação como e-mail, chat... (PC-17) 

 

 

Tabela 10. Em caso afirmativo como poderá ser aplicado na sua realidade?  

  Nº % 

Motivando, instigando os alunos a utilizarem as TIC 12 25,0 

Dando autonomia ao aluno tornando-o responsável pela sua aprendizagem  10 20,8 

Vivenciando as abordagens do conteúdo na prática 02 4,2 

Aplicando a pedagogia de projetos, de pesquisa e a construção coletiva 04 8,3 

Respostas evasivas 18 37,5 

TOTAL 48 100,0  

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa 
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4.4.3 Caracterização do curso 

 

O curso em questão, mesmo sendo na modalidade a distância, mantém a 

formatação do paradigma da educação presencial no que se refere à formação de turmas, que 

correspondem às “salas de aulas” presenciais, os aprendentes foram distribuídos em oito 

turmas. 

O que pensam os professores-cursistas sobre: 

O material didático oferecido foi avaliado pelos professores-cursistas e 77,1% 

deles consideraram o material Excelente, enquanto 20,8% avaliaram como Bom. 

 

 

25,0

20,8

4,28,3

4,2

37,5

Gráfico 16. Em caso afirmativo como poderá ser aplicado na sua 

realidade? 

Motivando, instigando os alunos a utilizarem 
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prática

Aplicando a pedagogia de projetos, de pesquis 
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Não
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Fonte: Dados coletados durante a pesquisa
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A avaliação do curso é feita principalmente por prova escrita nos encontros 

presenciais. Essa forma de avaliação é utilizada pela maior parte das instituições de EAD. 

(ABRAEAD, 2006, p. 81). 

Quando questionado sobre o grau de importância da avaliação presencial, 52,1% 

dos professores-cursistas avaliaram como Muito importante e 37,5% como Importante, 

perfazendo (total de 89,6%) entre Muito importante e importante. Os dados apresentados 

estão expostos no Gráfico 18. 

 

 

0,0%
0,0% 2,1%

20,8%

77,1%

Gráfico 17. Avalição do o material didático do curso
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Ruim

Regular

Bom

Excelente

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa
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Gráfico 18. Grau de importância da avaliação presencial no 

curso a distância.
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Fonte: Dados coletados durante a pesquisa
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Para os professores-cursistas a avaliação presencial justifica-se pelas 

contribuições para melhorar o processo educativo na EAD, tais como:  

[...] momento do contato pessoal, de matar as saudades. Era o momento em 

que as pessoas tomavam forma de gente, deixavam de serem virtuais (PC-

02). 

Sabemos que há cursistas que “pagam” outras pessoas para realizarem as 

atividades. Estes, embora conseguindo boas notas nas atividades, no 

momento da realização da avaliação presencial não conseguem um resultado 

positivo por não terem participado do processo de aprendizagem. Por esta 

razão, considero muito importante a avaliação presencial. É neste momento 

que você pode demonstrar o que aprendeu realmente (PC-08). 

 Apesar de todo desespero que passávamos a cada avaliação presencial, 

admirava o estilo de avaliação interdisciplinar aplicado pela Unifacs. 

Realmente era um estilo de avaliação que nos obrigava a mostrar nossa 

aprendizagem e não meros conteúdos decorados (PC-13). 

Todo processo educativo necessita de ser avaliado e essas avaliações foram 

bastantes significativas, porque há comentários que alguns alunos podem 

pagar para outras pessoas fazerem suas atividades e estas avaliações são 

importantes exatamente para dirimir essas dúvidas. (PC-19) 

Algumas provas foram muito mal elaboradas, com questões fechadas, o que 

não quer dizer que quem estudava que se dava bem. Muita gente nada 

estudava, não lia o material e acabava se dando melhor até. FALO, POR 

QUE OUVIA COMENTÁRIOS DELES dos sujeitos respondentes. O 

processo avaliativo deveria ser revisto. Sei que a Bahia é grande, haveria 

dificuldade de uma orientação e fiscalização, mas isso levou muitos alunos a 

forjarem estágios, trabalhos e, conseqüentemente, sendo aprovados sem o 

conhecimento esperado e necessário (PC-24) [grifo nosso]. 

A cultura avaliativa através de uma prova ainda é fato entre nós, e sem 

sombra de dúvida é um meio de mostrarmos individualmente o que 

aprendemos ou deixamos de aprender. E, também, quem garante que os 

trabalhos enviados foram feitos realmente pelo aluno? Com a avaliação 

presencial o aluno mostra os seus conhecimentos Agora, a forma de 

elaboração deste instrumento é que às vezes não condiz com esperado (PC-

34). 

Através da avaliação presencial é possível saber se o aluno "é ele mesmo". 

Além disso, as provas eram elaboradas num nível bem alto, valorizando 

assim ainda mais o curso e em nada deixando a desejar os cursos presenciais. 

Acredito até que as avaliações poderiam ser aplicadas nas DIRECS, mas a 

oportunidade do encontro foi imprescindível para a troca de experiências 

entre os alunos (PC-40). 

As atividades feitas a distância foram muito mais proveitosas que as provas 

que não provam nada. Eu sempre me saí bem, tirei boas notas, mas não achei 

importante em termos de acrescentar na aprendizagem, aprendi muito mais 

em casa (PC-45). 
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Quanto á avaliação da equipe pedagógica (professor, coordenador, tutor, monitor, 

etc.) em relação à qualidade e à interação, 56,3% dos professores-cursistas pesquisados 

avaliaram como Excelente, e 41,7% como Boa, perfazendo (total de 98%) entre ótimo e bom 

para QUALIDADE da equipe pedagógica. Em relação à INTERAÇÃO essa foi avaliada em 

25% como Excelente e 56,3% como Boa, perfazendo um total de 81,3%. Os dados 

apresentados estão expostos no Gráfico 19. 

 

Tabela 11. .Avaliação da equipe pedagógica (Professor, coordenador, tutor, 

monitor, etc.). Quanto a qualidade x interação 

QUALIDADE 

 

INTERAÇÃO P
és

si
m

o
 

R
u

im
 

R
eg

u
la

r 

B
o
a

 

E
x
ce

le
n

te
 

TOTAL 

Péssimo 0 0 0 0 0 0 

Ruim 0 0 0 0 0 0 

Regular 0 0 1 0 0 1 

Boa 0 3 2 14 1 20 

Excelente 0 0 3 13 11 27 

TOTAL 0 3 6 27 12 48 

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa 
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Avaliação bastante positiva para a equipe pedagógica, apresentando uma 

contradição diante das críticas em relação à condução da tutoria e do professor durante o 

curso. Como podemos perceber nas falas dos professores-cursistas. 

O fato de ser uma educação a distância, os tutores precisa mostrar seu lado 

compreensivo e humano em suas relações com os aprendentes virtuais. (PC-

15) 

Entretanto, o processo de aprendizagem teve alguns problemas sérios, como 

alguns tutores e professores que deixavam os estudantes muitas vezes sem 

respostas às suas dúvidas e isso acarretou uma série de erros e 

desentendimentos entre os mesmos e o que é pior prejudicou várias vezes o 

desempenho do aluno nas atividades propostas pelo curso (PC-29) 

 

A mídia mais utilizada nas instituições de EAD é o material impresso 

(ABRAEAD, 2006, p. 77). Quanto à análise sobre as mídias que foram utilizadas no curso: 

43,2% dos professores-cursistas pesquisados assinalaram todas as mídias relacionadas, 23% 

assinalaram a opção (Material impresso, CD-Rom, DVD, Telefone, Fax), 21,6% Ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA), e-mail, fórum, chat) e 12,2 % (professor on-line [por 

computador e internet], televisão, vídeo, videoconferência). Esses valores são demonstrados 

no Gráfico 20. 
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Na análise sobre a interatividade com as mídias on-line (Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem - AVA, Videoconferência), 77,1% dos professores-cursistas pesquisados 

consideraram a interatividade como Ativa (aluno formula questões, recebendo respostas 

posteriores) e 54,2% como Interativa (aluno e professor interagem em tempo real). Esses 

valores são demonstrados no Gráfico 21. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

2,1

77,1

54,2

0,0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

Gráfico 21. Interatividade com as mídias on-line (Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem - AVA, Videoconferência)

Passiva (aluno só recebe 

informação)

Ativa (aluno formula questões, 

recebendo respostas posteriores)

Interativa (aluno e professor 

interagem em tempo real)

Não utilizamos nenhuma dessas 

mídias



113 

 

[...] os homens se sabem inacabados. Têm a consciência de sua inconclusão. 

Aí se encontram as raízes da educação mesma, como manifestação 

exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e na consciência 

que dela têm. Daí que seja a educação um que-fazer permanente. 

Permanente, na razão da inconclusão dos homens e do devenir da realidade. 

Paulo Freire 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao aproximar do final deste trabalho o percurso trilhado nos leva a refletir sobre o 

caráter provisório e não conclusivo das considerações finais. 

O objetivo destas considerações não se resume apenas em apontar minhas 

opiniões ao finalizar a pesquisa, mas, sobretudo, mostrar que a sua construção perpassou 

limitações de várias ordens: tempo, metodologia, política etc. O que foi possível perceber 

durante o percurso buscou-se corrigir. 

Assim, acredito que os limites não influenciaram na qualidade do trabalho, mas 

indicam que pode ser analisado como uma pesquisa não definitiva e o que não foi explorado 

e/ou aprofundado exaustivamente pode ser retomado em estudos futuros, para que tenhamos 

subsídios que contribuam para melhoria da educação, em especial a EAD. 

O transcorrer do processo da pesquisa oportunizou conhecer o pensamento de 

alguns autores e pesquisadores sobre as políticas públicas, em especial as direcionadas para o 

contexto educacional. 

Para tanto, investe-se fortemente em programas de formação de professores, 

buscando com isso atender às exigências da LDB n. 9.394/96. É dentro dessa lógica que as 

TIC chegam às políticas públicas de formação de professores no estado da Bahia. O 

investimento em formação inicial a distância tem o objetivo de graduar as professoras e 

professores da rede pública, na tentativa de alcançar a melhoria da qualidade na educação e 

promover a disseminação da cultura contemporânea que tem como símbolo as TIC e vêm 

exigindo da educação novas significações. 

Para dar um sentido prático à investigação, algumas questões foram formuladas, 

sendo uma delas denominada de principal na medida em que levaria ao propósito de saber se 

o processo educativo na EAD influencia nos hábitos de estudo e no exercício da docência 

presencial do professor-cursista, já que a inserção das TIC é uma realidade na maioria das 

escolas públicas da Bahia e do Brasil. 

Apesar dos cursos de formação continuada em tecnologias educacionais se 

multiplicarem a cada dia e as escolas públicas se equiparem com computadores conectados à 
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internet, toda essa inserção tecnológica não basta para que a educação realize as 

transformações políticas, econômicas, sociais e culturais necessárias à sociedade 

contemporânea.  

As TIC entraram na escola a partir de políticas públicas implementadas de cima 

para baixo e os principais agentes responsáveis pela sua utilização em sala de aula ainda 

sentem dificuldades para utilizá-las apesar dos cursos de formação continuada. 

Segundo Cysneiros, “o professor típico nem sempre domina o conteúdo que 

ensina, encontra-se sobrecarregado com aulas em mais de uma escola, falta-lhe tempo para 

estudar e experimentar coisas novas e recebe baixos salários.” (CYSNEIROS, 1996, p. 9). 

Apesar disso, as TIC apresentam potencialidades para a formação de professores, 

redesenhando modelos em EAD, como foi observado na Licenciatura em Letras na 

modalidade a distância, implementada pelo IAT em parceria entre a Secretaria da Educação 

da Bahia e a UNIFACS. 

A investigação parte do olhar do aprendente na EAD mediada pelas TIC, sobre o 

processo educativo nesta modalidade, suas opiniões, experiências, percurso de aprendizagem 

e a possibilidade de um repensar sobre o exercício da docência presencial. Ou seja, o próprio 

professor-cursista descreve o seu processo evolutivo como um leitor crítico de si e de suas 

aprendizagens. 

Segundo Gomez (2004) quando o sujeito olha o objeto, este devolve o olhar, mas 

de um ponto em que o sujeito não pode vê-lo. Desta maneira, “o olhar não está do lado 

sujeito, está no olhar do outro. O olho que vê é o do sujeito, o olhar está do lado do objeto e 

nunca há coincidência entre um e outro” (Lacan, 1998, p. 104, apud Gomez, 2004, p. 89). 

A investigação apresentou muitas respostas, que remetem a outras questões. Foi 

estabelecida como perspectiva a possibilidade de mudança do exercício da docência na 

modalidade presencial a partir do saber experiencial
40

 (TARDIFF, 2007, p. 39) do professor, 

vivenciado no processo de aprendizagem na EAD mediada pelas TIC. 

No entanto, o fato de contemplarmos como possibilidade uma mudança no 

exercício da docência presencial sugere que a forma atual já não atende efetivamente às 

necessidades da sociedade. Segundo Tardiff, (2007), há uma necessidade de repensar a 

formação para o magistério, observando os saberes dos professores e as realidades de seu 

trabalho cotidiano. 

                                            
40

 “[...] saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esses saberes 

brotam da experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a 

forma de habitus e de habilidades de saber-fazer e de saber-ser. Podemos chamá-los de saberes experienciais ou 

práticos” (TARDIF, 2007, p. 39). 
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Neste sentido, o interesse desta investigação advém da preocupação com a 

formação docente com enfoque crítico-reflexivo. Nessa perspectiva, a formação do professor 

numa abordagem sócio-histórica é um processo de crescimento pessoal e profissional, para 

que esse ator social possa intervir de forma consciente sobre a sua realidade. 

Assim, o programa de formação de professores na modalidade a distância precisa 

ser sensível à dinâmica instaurada em torno das TIC, pois parte significativa dos professores 

estão à margem do processo, por não terem familiaridade com o computador e com a internet, 

a exemplo do curso pesquisado, no qual 45,2% dos professores-cursistas optaram por fazer o 

curso na modalidade off-line, ou seja, a EAD convencional, com material impresso e enviado 

por correspondência. 

Nesta pesquisa, os 54,8% dos professores-cursitas que optaram pela modalidade 

online afirmaram que, durante o processo educativo na modalidade a distância mediado pelas 

TIC, foram superados o medo, a insegurança para utilizar o computador e a internet e as 

dificuldades de interação com as TIC. 

Portanto, tomando por base as considerações acima, a oportunidade oferecida aos 

professores-cursistas de repensar o exercício da docência pode constituir-se em uma 

importante contribuição da EAD para a formação do professor e para promover novas 

significações à educação.  

A experiência como aprendentes na EAD oportunizou aos professores-cursistas 

vivenciarem o processo da educação pela pesquisa, que, segundo Demo, (1997, p. 8), inclui a 

percepção emancipatória do sujeito que busca fazer e fazer-se oportunidade, à medida que 

começa e se reconstituir pelo questionamento sistemático da realidade. 

Apesar da forte influência do modelo tradicional de educação, é possível observar 

que os professores-cursistas buscam uma nova concepção de educação, baseada numa 

metodologia ativa. Essa experiência oportunizou a percepção de que é possível sair da 

condição de objeto, a partir da formação de uma consciência crítica, em que os conhecimentos 

estão em permanente transformação. 

A visão da sociedade contemporânea implica determinadas necessidades 

decorrentes do advento das TIC apontadas pelos autores pesquisados. A volatilização dos 

bens materiais e culturais característica do neoliberalismo se estende aos relacionamentos 

humanos, cada vez mais superficiais, no entanto, a educação só acontece de fato no contexto 

da proximidade, mesmo na que haja distância física. 

Neste sentido, tem relevância a presente investigação, pois seus resultados 

apontam que os processos formativos à distância podem produzir melhorias no exercício da 
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docência presencial, a partir do repensar a educação através da interação dialógica mediada 

pelas TIC, para atender às exigências do mundo globalizado. 

Retomando as questões discutidas na presente investigação, pude destacar os 

principais aspectos revelados no estudo: sobre o percurso de aprendizagem na EAD. Houve 

mudanças nos hábitos de estudo, os professores-cursistas ficaram mais sintonizados com as 

TIC, o que fez com que percebessem de maneira mais direta a distância entre a sociedade 

contemporânea e a prática ainda vigente nas escolas. 

Em vista disso os professores-cursistas, no exercício da docência presencial, 

sentiram a necessidade de inserirem, mesmo que de forma inicial, as concepções que 

embasam a EAD, para propor caminhos para seus alunos, ou seja, aproximar o cotidiano 

escolar da realidade dos alunos que interagem cada vez mais no espaço virtual. Acredito que 

os professores que vivenciaram essa experiência serão aqueles que irão desencadear o uso das 

TIC em suas respectivas escolas. 

Apesar dos resultados apontarem um eficiente processo de formação, em especial 

com a familiarização com as TIC, ainda se faz necessário um estudo contextualizado sobre as 

dificuldades e/ou resistências por parte significativa dos professores com vistas à inserção das 

TIC nas escolas.  

Dessa forma, embora não tenha a presunção de apontar o modelo de EAD ideal, 

fica um desafio para os cursos de formação inicial de professores na modalidade a distância: a 

necessidade dos sistemas públicos de ensino oferecerem um espaço de discussão em torno do 

desenvolvimento tecnológico e da sua aplicabilidade no ensino, juntamente com a preparação 

do professor para orientar os alunos nas práticas pedagógicas mediadas pelas TIC. 

Os resultados apontam para a possibilidade de os programas de formação de 

professores a distância mediados pelas TIC serem o caminho para emancipação digital das 

professoras e dos professores e, conseqüentemente, para a utilização das TIC no exercício da 

docência como um instrumento que contribua para a construção de conhecimentos, nas 

diversas áreas do saber, de forma contextualizada com a realidade escolar. 

À luz das conclusões apresentadas nesta pesquisa, algumas recomendações podem 

ser adotadas como alternativas para melhorar o processo educativo do programa de formação 

de professores na modalidade a distância, tais como: 

  Assegurar aos professores-cursistas a liberação de 50% (cinquenta por cento) 

de sua carga horária para se dedicar ao curso. Apesar de apontarem características 

positivas no processo de capacitação em serviço, contudo pode ser observada uma 
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insatisfação quanto à sobrecarga de trabalho, como mostram as falas dos 

professores-cursistas. 

Seria melhor se os professores fossem dispensados de parte de sua carga 

horária, o que não ocorreu conosco; tornando assim um período muito 

cansativo e muitos professores adoeceram (estresse, depressão) (PC-21). 

Apesar de ter sofrido muito e até adoecido pelo excesso de trabalho em sala 

de aula e da Faculdade, valeu a pena. Mas o ideal seria que o governo nos 

liberasse pelo menos 10 horas de sala de aula (PC-13). 

Embora a experiência, no meu ponto de vista, [tenha sido] ótima, vale um 

adendo. Somente cursaria (outro curso em EAD) se a SEC liberasse um 

turno de trabalho para tal aperfeiçoamento (PC-39). 

 Incentivar o professor da educação básica, por meio de políticas públicas, a 

realizar pesquisas sobre a confluência das TIC com a educação, em busca de 

formas criativas, emancipatórias e inovadoras de atividades para a utilização das 

TIC no cotidiano escolar, ou seja, um processo de ensinar e aprender de sujeitos e 

para sujeitos. Como mostra a fala de um professor-cursista.  

O curso EAD me fez colocar em prática a minha disciplina com relação à 

entrega das atividades, me fez direcionar e me posicionar de maneira crítica 

à minha prática pedagógica. E o mais importante, o computador passou a ser 

um dos meus instrumentos de trabalho (PC-27). 

 Observar a realidade material, social e intelectual para implementar cursos que 

atendam às reais necessidades dos sujeitos envolvidos de forma permanente.  

As dificuldades dos idealizadores em se colocarem no lugar dos professores 

e conseguir visualizar a real situação material, social e intelectual tornam os 

cursos cansativos e quase sempre improdutivos (PC-03). 

 

Segundo Libâneo (2002, p. 15), o mundo contemporâneo, caracterizado pelas 

TIC, lembrando que o aprendente deixa de ser um mero ouvinte e se torna co-participante das 

atividades que se desenvolvem no processo educativo. 

O citado autor lembrava, ainda, um papel preponderante das tecnologias, dada a 

sua capacidade de provocar mudanças de características econômicas, sociais, políticas, 

culturais, afetando inclusive as escolas e o exercício profissional da docência. O autor 

sentenciava à época que o ensino exclusivamente verbalista, baseado na mera transmissão de 

informações ou na aprendizagem entendida somente como acumulação de conhecimentos, 

não subsistem mais (LIBÂNEO, 2002, p. 29). 

Nesse aspecto, o professor passa a exercer o seu papel de mediador da 

aprendizagem, numa relação ativa do aprendente com o conhecimento, inclusive com os 
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conteúdos de sua disciplina. O professor deve considerar, também, a experiência e os 

significados que os aprendentes trazem para a aula, seu potencial cognitivo, suas capacidades, 

suas necessidades e interesses, juntamente com o ritmo de aprendizagem dos sujeitos 

(MATTA, 2006, p. 197). 

Por outro lado, é possível concluir que o desenvolvimento tecnológico continua 

em ritmo bastante acelerado. Ao contrario, não se pode dizer que tenha ocorrido o mesmo no 

contexto educacional, embora existam programas e medidas que se destinem a isso, mas que 

ainda não conseguiram quebrar a postura “tradicional” de grande parte dos professores. 

Outro fator que deve ser levado em consideração é a exigência para os professores 

de encontrar caminhos mais criativos, proativos e autônomos que possam promover a melhor 

aprendizagem, transformando o espaço escolar em um ambiente de formação do cidadão 

crítico, transformador em consonância com as exigências da contemporaneidade. 

Contudo, não bastam as expectativas e a responsabilidade atribuída ao professor, é 

necessário entender as dificuldades em decorrência da crise das licenciaturas, observada no 

déficit de professores para o ensino fundamental e médio, e o descontentamento da categoria 

devido à crescente desvalorização da profissão, especialmente por parte dos governantes, 

refletida nos baixos salários e nas precárias condições de trabalho na maior parte das escolas 

públicas. 

Caso não haja uma mudança no quadro atual, teremos cada vez menos procura de 

jovens pelas licenciaturas.  

Parece mesmo recomendável analisar o processo de decisões dos professores 

quanto à formação inicial, pois essas decisões podem expressar a construção de suas idéias 

sobre seu trabalho e podem orientar as políticas públicas para a formação de professores. 

Segundo os professores-cursistas o modelo de capacitação em serviço adequou-se 

à sua realidade, mas defendem um modelo de capacitação em que possam ter parte de sua 

carga horária liberada para sua atualização. 

A partir das falas dos professores-cursistas, é possível concluir que apesar da 

insatisfação como o modelo de capacitação em serviço, todos reconhecem a qualidade e a 

eficácia da EAD e suas implicações no percurso de aprendizagem e no exercício da docência 

presencial. 

Assim, ao chegar ao final do trabalho, se faz necessário esclarecer que, embora o 

segundo capítulo tenha discutido políticas públicas e a formação inicial de professores, as 

conclusões deste trabalho referem-se ao curso de Licenciatura em Letras do Programa de 

Formação Inicial de Professores na modalidade a distância do estado da Bahia. Mesmo sendo 
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um modelo semelhante ao de outros estados, os resultados não permitem que se façam 

generalizações. 

É importante ressaltar que as considerações desenvolvidas sobre o programa 

acima referido não podem ser transportadas para outros programas de formação inicial de 

professores na modalidade a distância realizados no Brasil, pois cada um tem uma dinâmica 

específica. 

Certamente que algumas temáticas carecem de maior aprofundamento, não 

realizado por compreender que fugiria aos objetivos desta investigação. Por exemplo, a 

política pública de formação de professores, que merece a realização de outros estudos com 

esse objetivo. 

Quanto a este trabalho, a investigação pode ser ampliada não se restringindo 

unicamente às falas dos professores, mas também incluindo a observação em sala de aula, 

pois não foi observado o exercício da docência no seu dia-a-dia. 

Para finalizar esta conclusão, acredito que a principal contribuição deste trabalho 

está na possibilidade de o programa de formação de professores a distância do Estado ser 

repensado e que na elaboração das suas ações, o programa considere as opiniões dos 

professores envolvidos. 

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelas professoras e professores, 

observa-se na suas falas uma grande esperança e desejo de construir uma educação de 

qualidade ofertada à classe trabalhadora. Apenas aguardam por uma oportunidade para poder 

contribuir efetivamente na construção de uma nova educação que possa garantir aos 

aprendentes da escola pública os conhecimentos historicamente construídos atendendo às 

demandas da sociedade contemporânea. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE I - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

 

Prezado (a) Professor (a):_____________________________________________________ 

 

 

Estou no processo de coleta de dados da pesquisa de Mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia, 

intitulada “VIVENCIANDO A EAD: OS MÚLTIPLOS OLHARES DOS APRENDENTES”. 

O objetivo da pesquisa é fazer uma análise crítica sobre as opiniões dos 

aprendentes na EAD do Programa de Formação Inicial de Professores do Estado da Bahia, 

referente às suas experiências vivenciadas na modalidade à distância. Considera-se este 

estudo relevante, pois permitirá o aprofundamento do conhecimento científico sobre o 

processo educativo na EAD, e as possíveis influências no exercício da docência presencial.  

Um dos instrumentos utilizados será um questionário, a sua participação nesse 

trabalho é voluntária e será considerada uma autorização para o uso das suas respostas, sendo-

lhe garantido que os seus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados obtidos na 

pesquisa serão utilizados apenas para alcançar o objetivo do trabalho, exposto acima, incluída 

sua publicação na literatura científica especializada. A participação nessa pesquisa não lhe 

trará qualquer prejuízo ou benefício financeiro ou profissional e, se desejar, a sua exclusão do 

grupo de pesquisa poderá ser solicitada, em qualquer momento. 

Caso concorde dar o seu consentimento livre e esclarecido para participar do 

projeto de pesquisa supracitado, assine o seu nome abaixo e responda ao pesquisador. 

 

Cordialmente, 

 

 

Adilson Gomes dos Santos 

 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Eu, _____________________________________________, RG _________, 

declaro para os devidos fins, que participarei, por livre e espontânea vontade, da pesquisa 

intitulada “VIVENCIANDO A EAD: OS MÚLTIPLOS OLHARES DOS APRENDENTES” 

desenvolvida pelo mestrando Adilson Gomes dos Santos, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia.  

Autorizo a análise e uso das minhas respostas ao questionário “EAD: Motivações, 

expectativas e aprendizagens”. O objetivo da pesquisa é fazer uma análise crítica sobre as 

minhas opiniões enquanto aprendente na EAD, do Programa de Formação Inicial de 

Professores do Estado da Bahia, referente às minhas experiências vivenciadas na modalidade 

à distância. 

Tenho conhecimento, que, o resultado desta pesquisa busca aprofundar o 

conhecimento científico sobre o processo educativo na EAD, e as possíveis influências no 

exercício da docência presencial. 

Que as informações prestadas por mim serão classificadas como confidenciais;  

Que minha participação será voluntária e que estarei, à vontade, para pedir 

esclarecimento e para me retirar do estudo, em qualquer fase, sem que isso implique em 

qualquer dano, custo ou penalização à minha pessoa.  

 

 

 

...................... - BA,......../............./2008 

 

 

  

_____________________________________  

Participante 

 

 

_____________________________________  

Pesquisador 
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APÊNDICE II – Questionário de Pesquisa aplicado aos professores-cursistas 

 

Caro(a) colega Professor(a):  

 

Bem-vindo à nossa pesquisa! 

 

Estamos desenvolvendo a pesquisa. EAD: Motivações, Expectativas e aprendizagens. 

Fazemos parte do grupo de pesquisa: currículo, educação e tecnologias do Mestrado em 

Educação e Contemporaneidade da UNEB. O questionário será respondido por professores 

que fizeram curso de graduação a distância. A pesquisa te dá a oportunidade de comunicar as 

suas opiniões para as instituições que oferecem cursos em EAD: - Suas opiniões são 

totalmente confidenciais. Sua participação é muito importante para nossa pesquisa. As 

respostas devem ser encaminhadas para o e-mail: adigomes@gmail.com  

 

Desde já muito obrigado!  

Prof. Adilson Gomes - UNEB 

 

Questionário:  

A: EAD: Motivações, expectativas e aprendizagens. 

1. O que lhe motivou a cursar uma graduação na modalidade de educação a distância 

(EAD)? Quais as suas expectativas? 

R: 

 

2. Como foi a experiência de ser aluno em um curso a distância (EAD)? Se desejar, 

comente sua resposta.  

(   ) Ótima    (   ) Boa    (   ) Regular    (   ) Ruim  (   ) Péssima  

 

Comentários: 

 

3. Qual o seu grau de satisfação com a EAD? Se desejar, comente sua resposta.  

mailto:adigomes@gmail.com
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(   ) Ótimo    (   ) Bom    (   ) Regular    (   ) Ruim  (   ) Péssimo 

 

Comentário: 

 

4. Você faria outro curso a distância? Comente sua resposta.  

 

(  )  Sim   (  )  Não  

 

Comentário: 

 

5. Na possibilidade de escolher entre as modalidades de educação: Presencial ou EAD. 

Qual seria a sua primeira opção?  

 

(   ) Presencial   (   ) EAD   (   ) Indiferente 

 

Comentários: 

 

6. Vivenciar o processo de aprendizagem na EAD modificou o seu hábitos de estudos? 

Em caso afirmativo, também modificou o exercício da docência na modalidade 

presencial? 

R: 

 

 

7. Sentiu dificuldades no processo de aprendizagem na EAD? Em caso afirmativo, quais 

as razões de tais dificuldades? 

R: 

 

8. Enumere três pontos positivos no processo de aprendizagem na EAD:  

R: 

 

9. Enumere três pontos negativos no processo de aprendizagem na EAD: 

R: 
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10. A construção de percursos de aprendizagem envolve decisões e escolhas. O curso a 

distância lhe deu autonomia para que você tomasse suas próprias decisões e fizesse 

suas escolhas para dar sentido ao seu percurso de aprendizagem? Comente sua 

resposta.  

 

(   )  Sim (   )  Não 

 

Comentários: 

 

11. Em sua opinião a metodologia aplicada no seu curso a distância foi inovadora? Em 

caso afirmativo como poderá ser aplicado na sua realidade? Comente sua resposta.  

(   ) Sim      (   ) Não 

Comentários: 

 

12. Como você avalia o material didático do curso?  

 

(   ) Excelente    (   ) Bom    (   ) Regular    (   ) Ruim  (   ) Péssimo  

 

 

13. Como você avalia o grau de importância da avaliação presencial utilizada no seu curso 

a distância? Se desejar, comente sua resposta.  

 

(   ) Muito importante     

(   ) Importante    

(   ) Indiferente     

(   ) Pouco importante   

(   ) Sem importância 

 

Comentários: 
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14. Como você avalia a equipe pedagógica (Professor, coordenador, tutor, monitor, etc.)? 

 

 Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

Qualidade:      

Interação:      

 

15. Marque as mídias que foram utilizadas no curso:  

 

(   ) Material impresso, CD-ROM, DVD, Telefone, Fax, 

(   ) Ambiente virtual de aprendizagem (AVA), E-mail, Fórum, Chat, 

(   ) Professor on-line (por computador e internet), Televisão, Vídeo, 

Videoconferência, 

(   ) Todas 

(   ) Outra:_____________________________________ 

 

16. Como foi a interatividade com as mídias on-line (Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem - AVA, Videoconferência)? 

 

(   ) Passiva (aluno só recebe informação) 

(   ) Ativa (aluno formula questões, recebendo respostas posteriores) 

(   ) Interativa (aluno e professor interagem em tempo real)  

(   ) Não utilizamos nenhuma dessas mídias 

(   ) Outra: ________________ 

 

17. Gostaria de acrescentar sugestões, comentários e/ou informações. (Opcional) 

 

 

B: Agora queremos conhecer um pouco de você! 

 

Nome: 

E-mail: 

Cidade: 

Qual é o seu sexo? 
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(     ) Feminino    (     ) Masculino   (     )  Prefiro não informar. 

 

Indique sua Faixa etária. (Selecione uma opção):  

 

(   ) Até 25 anos    (    )  de 26 a 35 anos     (    )  de 36 a 45 anos   (    )  mais de 45 anos 

 

Indique seu Estado civil:  

 

(   ) Solteiro(a) 

(   ) Casado(a) 

(   ) Divorciado/desquitado/separado(a) 

(   ) Viúvo(a) 

(   ) Outra:______________ 

 

Tem filhos? Quantos? 

 

(   ) Não tenho filhos   (   ) 01,   (   )  02,   (   )   03,    (   ) 04,    (    )  Mais de quatro 

 

Fale um pouco sobre o seu trabalho:  

 

Escola: 

Disciplina que leciona: 

Cidade: 

 

Quantos anos de magistério? 

 

(   ) até 5 anos  (    ) de 6 a 15 anos   (    ) de 16 a 25 anos  (    )  mais de 25 anos 

Gostaria de acrescentar sugestões, comentários e/ou informações. (Opcional) 

R: 

Muito obrigado por sua atenção e pelo carinho dedicado em participar da nossa 

pesquisa.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I - Transcrição do questionário 

 

 

Textos extraídos de '1. Motivação' 

 

1. O que lhe motivou a cursar uma graduação na modalidade de educação a distância 

(EAD)? Quais as suas expectativas? 

 

Qt. de observações             : 48 

Frequência respondida          : 48 

 

1. Professora da rede estadual há mais de dez anos, educadora por vocação, não havia 

encontrado oportunidades para cursar uma graduação. Isso devido à falta de uma IES com 

proximidade possível de conciliar estudo e trabalho. Assim, ao surgir o projeto do governo do 

estado, na oferta de cursos de licenciatura para os professores da rede, não tive duvidas. E 

principalmente porque o curso disponível tratava-se justamente da minha área de atuação 

desde o início da carreira; mesmo sem licenciatura sempre atuei com Língua Portuguesa. O 

fato de ser à distância fui refletir sobre isso depois, já no processo. No momento o que eu 

queria mesmo era o curso, que sabia de alguma forma ampliaria meus conhecimentos e 

legalizaria a minha situação enquanto professora com autorização precária (ninguém merece). 

PC-01 

2. Na verdade não foi uma escolha, o curso EAD que fiz foi uma oportunidade oferecida pelo 

governo do Estado aos professores da rede pública estadual que não possuía uma graduação. 

Portanto, participei da seleção sem saber como seria ministrado o curso. Mas quando fiquei 

ciente da modalidade fiquei surpresa, inicialmente, e curiosa em saber como seria fazer parte 

desse novo jeito de estudar. Comecei o curso meio desconfiada, porém, disposta a enfrentar a 

nova proposta de estudo. PC-02 

3. O principal motivo foi atuar na área de Educação e ter surgido à oportunidade a partir de 

iniciativa do Governo do Estado. Os subsídios econômicos foram os principais 

incentivadores. Hoje, as condições financeiras superam a vontade. A necessidade de me 

aperfeiçoar também influiu muito. PC-03 
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4. A possibilidade de eu mesma organizar meu horário de estudo. Um bom aprendizado para 

uma maior qualificação profissional. PC-04 

5. A questão de poder ministrar o horário para os estudos e também por não precisar deslocar-

me para outro município para fazer a graduação. PC-05 

6. A falta de tempo num turno fixo para freqüentar aulas presenciais e a oportunidade 

oferecida gratuitamente pelo governo do estado para esta formação em serviço. PC-06 

7. Poder eu mesma fazer o meu horário de estudos, por causa do trabalho. PC-07 

8. A oportunidade de uma qualificação profissional que refletiria também no rendimento dos 

meus alunos sem ter que abrir mão do trabalho e, claro, aumentar o salário. PC-08 

9. A dificuldade em conciliar o trabalho e a graduação presencial, por isso eu cancelei minha 

matrícula na UNEB e optei pelo ensino a distância. Minha intenção era me capacitar para 

melhor desenvolver meu trabalho, pois na ocasião tinha apenas o curso de magistério e 

trabalhava com ensino médio. PC-09 

10. Inicialmente a minha maior motivação foi à necessidade de ampliar meus conhecimentos 

na área de atuação profissional em seguida foi à constatação de que o curso apresentava um 

currículo excelente e que vinha ao encontro dos meus objetivos. PC-10 

11. A oportunidade de realização de um antigo desejo. Pois morando no interior baiano, onde 

ainda não havia cursos universitários, esta foi uma chance imperdível pelo fato de possibilitar 

a conciliação de dona de casa, trabalho e universidade. PC-11 

12. Sonhava por ter um curso superior e minha cidade não oferecia. Não tinha condições de ir 

para outra cidade em que oferecesse esse curso, mesmo em uma cidade próxima. E quando o 

governo ofereceu o curso de Letras a distância pela UNIFACS, curso do meu sonho, 

imediatamente fiz a inscrição para o vestibular, fui aprovada. Iniciei em 2004 e conclui em 

outubro de 2007. Estou feliz, e gostaria de dar continuidade a especialização em Literatura. 

PC-12 

13. Fui motivada pela exigência do Governo para que os professores não graduados 

obtivessem a graduação; pelo fato de ter sido um curso todo pago pelo Governo; pelo motivo 

de eu mesma poder gerir meus estudos; pela ascensão profissional e financeira. Minhas 

expectativas eram de adquirir novos conhecimentos que me capacitassem mais para atuar 

melhor do que já atuava em sala de aula. PC-13 

14. Por falta de oportunidade de um curso presencial. Inicialmente, não acreditava muito, pois 

achava que a aprendizagem só era possível com a presença do professor, mas no decorrer foi 

possível perceber a responsabilidade e o comprometimento da universidade em passar, 

mesmo com poucos encontros presenciais, uma boa aprendizagem. PC-14 
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15. A oportunidade de ingressar na Faculdade, uma vez que no meu município, nem nas 

cidades vizinhas oferecia o curso que eu desejava. Outro motivo que atrai esse público em 

EAD é a comodidade e o custo. PC-15 

16. O desejo de galgar uma formação de nível superior e pelo fato de o governo custear o 

curso. PC-16 

17. Economia de tempo, oportunidade oferecida pela Secretaria de Educação, sem custos, o 

contato com as novas tecnologias. PC-17 

18. Primeiramente foi a dificuldade de estar em uma universidade presencial, pois trabalho 40 

horas semanais, dificultando assim a conciliação entre trabalho e o curso. PC-18 

19. A oferta de concurso público pelo Governo Estadual através de um convênio entre a SEC / 

UNIFACS; a necessidade de crescimento pessoal e profissional para a melhoria da qualidade 

do meu trabalho.  PC-19 

20. A dificuldade em cursar uma graduação presencial devido à distância da cidade em que 

moro ser de mais de 200 km de uma Universidade com curso presencial. PC-20 

21. A oportunidade oferecida pelo governo da época (Paulo Souto); um curso custeado pela 

SEC; a necessidade de um aperfeiçoamento profissional, oportunidade de estudar em casa a 

qualquer horário quando não estava no trabalho. Na expectativa de construir conhecimento e 

de uma nova prática de ensino. PC-21 

22. Sou Pedagoga, fiz o curso presencial pela UNEB - campus XVII, na época era o único que 

a Instituição oferecia, foi muito bom, mas como trabalho Língua Portuguesa no Ensino 

Médio, sempre tive vontade de fazer Letras e a primeira oportunidade foi oferecida pelo 

estado na modalidade à distância pela UNIFACS. PC-22 

23. Como funcionária pública e sabendo da necessidade de uma qualificação profissional na 

área de educação era preciso aproveitar a grande oportunidade que o governo do estado 

oferecia a graduação em Letras na modalidade a distancia, uma alternativa positiva de 

aperfeiçoamento e, o motivo seria porque esta modalidade vem acrescentar ao modelo 

tradicional de ensino, uma metodologia inovadora e de qualidade em que o aluno pode estudar 

e aprender, no tempo em se dispõe. Como moro em uma cidade distante que não oferece um 

ensino superior presencial, esta foi à forma que encontrei de fazer um curso que tanto sonhava 

e continuar trabalhando, já que a EAD viabiliza uma aprendizagem renovada em que o 

educando é responsável pela mesma, tendo autonomia para realizar um estudo independente e 

flexível desde que este tenha responsabilidade. PC-23 

24. Eu já tinha cursado Lic. Curta em Letras e fiz Bacharelado em Comunicação Social. Já 

tenho quase 16 anos atuando como professora, gosto da profissão e vi que era a oportunidade 
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gratuita para conclusão do curso que tinha feito anteriormente e que gosto de atuar. Com a 

exigência do estado para a planificação do curso, sabia que teria que fazê-lo e a hora era 

aquela. Achei sensacional.  Mas, acredito que todos (assim como eu) que foram aprovados 

não sabiam que era a na modalidade a DISTANCIA, pois isso foi perceptível ao ser falado no 

IAT (desespero de muitos que não tem acesso à net, não sabem informática, moram em 

lugares distantes de NTE, etc.). Em nenhum momento foi colocado pelo Iat, Direc, etc. que 

seria assim. PC-24 

25. A possibilidade de fazer um curso de licenciatura, estudando em dias e horários flexíveis. 

PC-25 

26. A oportunidade de conciliar os estudos com o trabalho, sem ter que fazer opções entre 

eles. As minhas expectativas estavam relacionadas justamente ao fato de graduar-me, para 

cumprir as novas exigências das leis educacionais, além de ampliar meus conhecimentos e, 

conseqüentemente minha prática pedagógica. PC-26 

27. A perspectiva de melhorar tanto profissionalmente como pessoalmente. E também 

precisava mostrar p/ mim mesma que era capaz de superar a minha aversão ao computador. 

PC-27 

28. A comodidade de estudar no tempo que me é permitido sem sacrificar trabalho e família. 

Fazer os próprios horários de estudo é uma grande vantagem, visto que nossa profissão toma 

bastante tempo de nossa vida social. Além disso, seria uma oportunidade de fazer uma 

licenciatura em uma área que, na época, não era oferecida pelas universidades de nossa 

cidade. PC-28 

29. Primeiramente a possibilidade de realizar o sonho de ser licenciada em Letras, depois o 

fato de trabalhar 40 h semanais e poder fazer um curso sem precisar sair de casa, isto só 

precisa viajar quando cada fluxo era terminado. PC-29 

30. A oportunidade de fazer a Licenciatura, visto que na modalidade presencial, seria 

impossível, pois moro no interior e não há Universidade presencial. PC-30 

31. Por morar em uma cidade distante dos grandes centros onde tem faculdades, 

universidades. Por ter sido convidado pela Secretaria de Educação para fazer o curso à 

distância. Sempre sonhei em fazer um curso universitário e sem condições de vir morar em 

um grande sempre, encontrei no curso a distância a solução para realização do meu sonho.  

PC-31 

32. Primeiro por não ter a oportunidade de cursar presencial, pois tenho 40 horas no estado. 

Segundo por ter o privilégio de programar meus horários de estudo. PC-32 
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33. Tive curiosidade e interessei-me para fazer a inscrição e participar da prova de seleção. 

Afinal, estava cursando, na época, o sexto semestre de Pedagogia pela UNEB, lecionava 

Português e, já que não dispúnhamos do curso de Letras, na modalidade presencial, resolvi 

tentar o EAD, simultaneamente ao curso presencial. PC-31 

34. A oportunidade de graduar-me em Letras, pois já ensinava Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental e Médio sem a devida habilitação. E por trabalhar nos três turnos e não ser 

dispensada para uma graduação presencial. PC-34 

35. A possibilidade de fazer um curso no qual não precisaria freqüentar aulas diariamente, 

principalmente pelo fato de que as faculdades de boa qualidade mais próximas ficam a 60 km. 

PC-35 

36. Fator Tempo; o fato de ter desistido de um curso (Filosofia/Católica) pelo alto custo; 

também pela UNIFACS ser uma Universidade conceituada; e a oportunidade de concluir uma 

graduação de extrema importância para minha carreira. PC-36 

37. Em primeiro lugar a grande oportunidade oferecida pelo Estado em oferecer capacitação 

para professores nessa instancia e também pelo fato de estar ampliando os meus 

conhecimentos e experiência de vida. PC-37 

38. Havia cursado Licenciatura em Letras na UEFS e, como me mudei de Feira de Santana 

para Salvador, me deparei com dificuldades financeiras por ocasião do divórcio e com 

sobrecarga de mensalidades das escolas dos filhos o que acarretou em eu ficar, a contragosto, 

com a titulação de Licenciatura Curtas em Letras com direito a ensinar até a 8ª série do curso 

fundamental.  O governo de Paulo Souto deu a possibilidade aos professores de nível 2 de 

através de um concurso e a aprovação do mesmo, em cursar a UNIFACS. Foi a 1ª faculdade 

que implantou o Curso a Distância. Fui aprovada em 14º lugar e no total foram 

disponibilizadas 500 vagas para professores da Capital e Interior. PC-38 

39. Primeiramente a exigência da SEC, o governo do Estado estabeleceu que até 2007 os 

professores deveriam estar habilitados em suas áreas de atuação; segundo, a oportunidade de 

ter um curso superior custeado pelo governo, conseqüentemente a ascensão profissional e 

financeira. No tocante ao emocional, o prazer em ampliar os conhecimentos, sem 

determinação de horário e a certeza de ter o reconhecimento deste esforço.  PC-39 

40. Na verdade, sempre sonhei com um curso presencial, mas impossibilitada de realizar esse 

sonho, por fazer parte do quadro efetivo de funcionários estaduais, não me restou outra 

alternativa, a não ser abraçar com muita alegria o curso que conquistei através do vestibular 

promovido pela SEC. PC-40 
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41. O que me motivou a fazer o Curso de Letras na modalidade de educação a distância, em 

primeiro lugar, foi à vontade de cursar uma faculdade; em segundo, a necessidade de me 

graduar, uma vez que todo professor hoje para prestar um concurso público a nível estadual 

necessita ter sua graduação. Como já trabalho na escola há 25 anos era impossível ausentar-

me da sala de aula para dedicar meu tempo a um curso presencial, assim o ensino a distância 

possibilitou-me conciliar trabalho e estudo. PC-41 

42. A necessidade de fazer a graduação com a possibilidade de poder conciliar atividades de 

trabalho, família e estudos. PC-42 

43. A falta de faculdades presenciais em minha cidade e pela necessidade de uma graduação 

para exercer a minha prática docente com mais qualidade. PC-43 

44. A possibilidade de aperfeiçoamento da minha prática pedagógica em um horário 

estabelecido por mim mesma, já que trabalho 60 horas como professora, buscando novas 

estratégias de ensino para desenvolver uma educação de qualidade. PC-44 

45. No meu caso, foi o governo estadual q nos deu essa oportunidade, como eu não tinha 

condições financeiras de pagar uma faculdade agarrei essa oportunidade com unhas e dentes. 

Foi uma oportunidade, agarrei essa oportunidade sem grandes expectativas. PC-45 

46. A força da necessidade, pois vivo inserida num mundo, onde ocorrem rápidas mudanças 

científico-tecnológicas e, tais mudanças chegaram ao Universo Educacional. Além disso, a 

comodidade de estudar em minha própria casa, em horários adequados ao meu ritmo de vida, 

foi realmente o que me fascinou. O curso responde a essa necessidade e proporciona essa 

comodidade PC-46 

47. A necessidade de uma graduação na área em que já atuava e pela oportunidade de o 

Estado promover, pois só assim tornou-se possível realizar a graduação que tanto desejava. 

PC-47 

48. O tempo que eu não dispunha para um curso presencial e a oportunidade de adequar o 

pouco tempo livre que eu tinha por meio do computador / internet, para uma capacitação 

profissional sem ter que me afastar do trabalho. PC-48 

 

(48 respostas citadas) 
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Textos extraídos de '2. Experiência' 

 

2. Como foi a experiência de ser aluno em um curso a distância (EAD). 

 

Qt. de observações             : 48 

Frequência respondida          : 43 

 

 1 (Ótima): No decorrer do curso, descobri que ali estavam todas as possibilidades de 

construção de conhecimentos, e, inclusive com diferenciais importantes. Percebi que o fato de 

ser a distância não impedia aos cursistas de alçar vôos, mesmo porque a seriedade da 

instituição só nos proporcionava avanços de qualidade. É certo que há situações que precisam 

ser revistas, ser mais significativas. PC-01 

 2  (Ótima) : Foi uma oportunidade muito boa para mim que não dispunha de tempo suficiente 

para freqüentar um curso presencial, já que trabalho 40 h e tenho uma família para cuidar. 

Num curso a distância temos, também, que estudar bastante, mas o horário é conforme a 

conveniência e disponibilidade do aluno. PC-02 

 3  (Regular) : As dificuldades dos idealizadores em se colocarem no lugar dos professores e 

conseguir visualizar a real situação material, social e intelectual tornam os cursos cansativos e 

quase sempre improdutivos. PC-03 

 4  (Ótima) : De início sentia falta de contato humano, um grupo de estudos para debater 

idéias ou tirar dúvidas, mas com o decorrer do tempo fui me adaptando. Na minha cidade só 

havia eu fazendo este curso. PC-04 

 8  (Boa) : Tudo é um aprendizado na vida. Viajei muito, me aborreci às vezes quando faltava 

a presença do professor em tempo real para sanar uma dúvida, enfim, em tudo na vida há o 

lado bom e o lado ruim. PC-08 

 9  (Ótima) : Muitos talvez não tenham aproveitado a oportunidade do curso de graduação 

promovido pelo Estado, no entanto eu particularmente procurei estudar muito. Aqui em 

Caravelas, fazíamos grupo de estudo nos fins de semana e nos dedicávamos. Muitas vezes era 

necessário ser autodidata, isso me fez muito bem, pois elevou minha auto-estima e me fez ver 

que eu podia crescer mais. PC-09 
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10  (Ótima) : Foi uma experiência singular que me proporcionou experiências novas, talvez 

nunca imagináveis . Na verdade foi um grande desfio romper a rotina de uma de uma sala de 

aula e perceber que é possível aprender, trocar experiências etc.. No espaço virtual, que foi a 

nossa grande "sala de aula" durante o período acadêmico. PC-10 

11  (Ótima) : O curso foi muito bom, excelente a universidade e principalmente oportunidade 

impar da conquista de preciosas amizades. PC-11 

12  (Ótima) : Apesar de ser a distância, aprendi muito, pois os professores eram ótimos, 

conseguiam passar os conteúdos com eficiência, apresentavam várias fontes de pesquisas, nos 

deram muito apoio, nem parecia que o curso era a distância, pois o contato com os professores 

eram bem presentes. Pela internet, o 0800, Vídeo Conferência, além do início e final de cada 

Fluxo, tinha aulas presenciais.  Afirmo que a proposta da educação  a distância é falsa 

impressão de que vai estudar menos. PC-12 

13  (Ótima) : O curso foi muito bem elaborado, com seriedade e compromisso e nos 

proporcionou um elevado nível de conhecimento, bem como uma integração com pessoas de 

vários lugares da Bahia. PC-13 

15  (Boa) : Digo boa, pois como em todo aprendizado nem tudo pode ser excelente. Afinal 

existem os momentos de desestruturação, de angústias, dúvidas, medos etc. PC-15 

16  (Ótima) : Através do curso EAD tive a oportunidade de vencer a timidez, de conhecer 

novas pessoas e ampliar o meu círculo de amizade bem como  de  adquirir novos 

conhecimentos e saberes. PC-16 

17  (Ótima) : Pois a UNIFACS nos ofereceu um curso de Letras sob medida para professor. 

Só que, no ensino de Língua Inglesa, ela teve dificuldades para trabalhar, já que a grande 

maioria dos alunos apresentava muitas deficiências que eram difíceis de serem corrigidas a 

distância. PC-17 

18  (Ótima) : O curso a distância proporcionou aperfeiçoar os conhecimentos e construir 

novos conceitos desconstruindo conceitos anteriores aprendidos no início da vida estudantil. 

PC-18 

19  (Ótima) : No início tive dificuldades por não ter o domínio da tecnologia, me sentia 

insegura, quanto ao uso do computador,  mas aos poucos fui superando esses entraves, com 

cursos práticos oferecidos pelo NTE- Guanambi e Caetité e o apoio dos tutores via 0800. PC-

19 
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20  (Ótima) : Foi uma oportunidade  de buscar novos conhecimentos  e crescer 

profissionalmente. Não deixou nada a desejar em relação aos cursos presenciais. PC-20 

21  (Ótima) : No princípio do curso não acreditava tanto em sua seriedade, mas no decorrer do 

mesmo, percebi a responsabilidade de toda a equipe Unifacs. Consegui alcançar as 

expectativas. PC-21 

22  (Ótima) : Inicialmente pela oportunidade de vivenciar uma outra graduação numa outra 

modalidade, a experiência foi muito boa, inclusive para mudar os meus conceitos em relação 

aos cursos à distância. PC-22 

23  (Ótima) : Gostei muito da experiência e já estou cursando a pós graduação também na 

modalidade EAD. PC-23 

24  (Ótima) : Apesar das dificuldades do início(acesso à net, a Unifacs estava ainda em fase 

de teste), ocorreram muitas coisas, entre elas o stress, desistência de muitos. Mas, eu adorei, 

porque já tinha embasamento e sempre gostei de estudar só. Apesar de alguns tutores 

deixarem muito a desejar, sempre fui autodidata e sei que na presencial ocorre muita coisa 

errada tb. Hj, sinto-me preparada para fazer qq curso virtual. A modalidade a distância tem 

uma infinidade de fatores bons para quem já está um tanto preparado, pois dá a oportunidade 

de vc estudar quando pode (tempo), antecipar suas atividades, buscar na net mais 

conhecimento que muitas vezes na presencial o professor não abordará. Nunca me prendia só 

ao material dado pela Unifacs. PC-24 

26  (Boa) : A princípio criamos certas expectativas e, pelo que ouvíamos falar a respeito, dava 

a entender que seria fácil e que não seria necessário muito esforço para passar de um fluxo a 

outro, tanto que no primeiro fluxo muitos pensaram em desistir, quando os resultados foram 

abaixo do esperado, passando a fazer prova final e até mesmo ficar em dependência de 

disciplina. PC-26 

27  (Boa) : Apesar dos contratempos e dos problemas enfrentados com relação à posição da 

minha ex-diretora com o curso à distância e a minha inexperiência com o computador,posso 

dizer que depois do 1º fluxo as coisas correram mais tranqüilas. PC-27 

28  (Regular) : Achei que os professores poderiam interagir mais, já que a maioria dos alunos 

possuía internet (ou pelo menos com os que possuíam). Senti falta de mais apoio na 

aprendizagem dos conteúdos e mais interação com os colegas de outras cidades e de outras 

turmas, pois a aprendizagem também é coletiva. Então, como éramos em número de 15, 

formamos grupos de estudo em nosso município. PC-28 
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29  (Boa) : Antes de iniciar o curso eu não sabia nem ligar um computador, hoje sou expert 

em pesquisas na rede. Além disso, por ser não ser um curso presencial, tive que aprender a 

"me virar" pesquisando e fazendo muitas leituras, (coisa que fiz muito pouco no curso 

presencial). PC-29 

30  (Boa) : No início foi meio difícil porque não tinha acesso a internet. PC-30 

31  (Boa) : Foi uma experiência enriquecedora, o trabalho da UNIFACS EAD foi muito bom 

e proveitoso. PC-31 

32  (Ótima) : Um processo de aprendizagem novo para mim, onde eu tinha a oportunidade de 

desenvolver minhas atividades profissionais e poder programar os horários de estudo. Uma 

forma de aprendizagem que necessita da organização de tempo do aluno. PC-32 

33  (Ótima) : Apesar de algumas dificuldade, especialmente na parte tecnológica, que tive no 

início, considerei  proveitosa a minha experiência de graduação à distância. PC-33 

34  (Boa) : Porque além dos conhecimentos inerentes às disciplinas houve o desafio de 

aprendizagens com as tecnologias desta modalidade de ensino e o contato com colegas 

professores de toda a Bahia, os quais nos proporcionaram um intercâmbio positivo para a 

nossa Educação. O difícil foi conciliar estudos e trabalho. Apesar de ser a distância e 

podermos fazer os nossos horários de estudo, quase não tínhamos tempo para isso devido 

tantas atividades. PC-34 

35  (Ótima) : Gosto de desafios. No início tive um pouco de dificuldade, principalmente em 

Lingüística, logo no primeiro fluxo. Queria ter um professor presencialmente que tirasse todas 

as minhas dúvidas. Buscamos (eu e minhas 2 colegas) uma pessoa na comunidade que 

pudesse nos dar umas aulas. Mas, depois deslanchamos... e não fizemos feio. Não forjamos 

nada, executamos todas as atividades. Também gostava dos encontros presenciais, pois tive a 

oportunidade de conhecer pessoas de várias regiões da Bahia, sua cultura. Fiz muitos amigos! 

A única coisa que fiquei sentida foi o fato de não dispor de tempo suficiente para ler todos os 

textos indicados e fazer pesquisas adicionais (todos que fizeram o curso são professores do 

Estado), pois sou professora e vice-diretora, sem falar nas responsabilidades familiares. PC-35 

36  (Ótima) : Foi uma experiência nova, aprendi a lidar com o computador, além do 

intercâmbio com colegas e professores que era contínuo. Apesar da falta da presença do 

professor, tivemos que superar esta barreira e aprender a fazer pesquisas individuais. 

 PC-36 
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37  (Ótima) : O curso EAD  lhe da opções para adequar seu horário de estudo de forma a não 

chocar com outras atividades, mesmo porque  não somos dispensadas da sala de aula para 

fazer qualquer curso de graduação. PC-37 

38  (Ótima) : No início causou um estranhamento o uso contínuo do computador, eu que não 

tinha domínio do mesmo. O fato de não ver o professor, também me deixou um tanto 

inquieta, pelo costume das aulas presenciais, com a visão próxima do professor e a interação 

momentânea, com perguntas e respostas em tempo real. É difícil, no início, tirar dúvidas, 

desde quando vc manda a pergunta e espera um dia ou dois pela resposta. Mas, depois, as 

dificuldades vão sendo superadas e o hábito de ter que estudar sozinha no seu tempo vai 

sendo internalizado e se torna normal o fato de mandar as perguntas de dúvida e esperar a 

resposta, quando vc mesmo já resolveu o problema sozinha ou através de outra colega. PC-38 

39  (Ótima) : A experiência teve como base a idoneidade da Universidade, o intercâmbio com 

profissionais de várias cidades do Estado, oportunizando assim conhecer suas linguagens e 

cultura. PC-39 

40  (Boa) : O único agravante, nesse caso, foi a distância da capital até aqui. Caso contrário, 

as idas e vindas seriam mais agradáveis. Mas no que se refere à aprendizagem, classifico-a 

como boa, porque, um curso dessa modalidade, não oferece subsídios suficientes para uma 

aprendizagem de maior qualidade. Tirar dúvidas, falando diretamente com um professor numa 

sala de aula, seria maravilhoso. PC-40 

41  (Boa) : Além de alcançar meu objetivo: cursar uma faculdade, o curso, na modalidade 

EAD, levou-me a adquirir muita experiência em lidar com o computador e a internet, 

sobretudo para fazer pesquisa em sites interessantes. Como gosto de ler, navegar na internet, 

para mim, tornou uma atividade fascinante. Acho que a internet deveria fazer parte da vida de 

todo educador, embora, muitos professores que vieram de curso presenciais, desconhece a 

importância dessa ferramenta por não ter tido a oportunidade ou a necessidade de executar  

pesquisas através dessa mídia. PC-41 

42  (Ótima) : Tive a oportunidade de ampliar conceitos de aprendizagens já existentes e 

aprender conceitos novos. PC-42 

43  (Ótima) : Apesar de ser um curso a distância cresci muito como profissional e como ser 

humano. PC-43 

44  (Ótima) : Aprendi muito, estudei bastante e enriqueci a minha prática pedagógica, com 

novos métodos e técnicas de ensino. PC-44 
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45  (Ótima) : No início fiquei um pouco assustada, pois tudo que é novo assusta, mas depois 

fui entrando no ritmo e me adaptei com facilidade. PC-45 

46  (Ótima) : Em primeiro lugar me aproximei do mundo virtual, me capacitei em informática 

e em segundo ampliei meus conhecimentos, nem só em termos de domínio de conteúdos, 

como também em relação á metodologia de ensino, o que contribuiu para a melhoria de minha 

prática pedagógica. PC-46 

47  (Boa) : Foi uma experiência desafiadora, mas muito gratificante pois estudar em um 

ambiente virtual exige muito equilíbrio e disciplina. PC-47 

48  (Ótima) : Porque aprendi que as dificuldades por maiores que pareçam podem ser 

superadas e vencidas. E tudo depende da importância que aquilo represente. PC-48 

 

(43 respostas citadas) 

 

Textos extraídos de '4.Satisfação' 

 

 3. Qual o seu grau de satisfação com a EAD. 

 

Qt. de observações                : 48 

Frequência respondida             : 34 

 

 2  (Bom) : Não coloquei ótimo, porque senti uma certa dificuldade de interagir à distância 

com colegas e professores. Em parte, devido à forma como fui educada para o 

relacionamento. O olho no olho, vendo e ouvindo de perto as pessoas, o contato pessoal me 

fez falta. Agora mesmo, procuro as palavras certas e ainda tenho dúvidas se vou ser realmente 

compreendida, pois falta o olhar , os gestos que nos ajudam na comunicação. PC-02 

 3  (Regular) : Extrema dificuldade de comunicação entre as partes envolvidas. Imersos cada 

um em seu universo, professores e alunos têm dificuldades sérias de comunicação e 

entendimento das situações, pois, a distância impede de experimentar o ambiente real, o que 

decide nas tomadas de decisões. PC-03 
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 6  (Ótimo) : acabei aprendendo uma nova forma de estudar,de aprender a aprender,criando 

meus próprios horários, adequando a aprendizagem ás minhas necessidades. Foi uma 

experiência ótima que gostaria de repetir. PC-06 

 8  (Bom) : Só não diria ótimo porque na verdade muitas vezes você deseja  a presença 'ali' do 

professor, no momento das dúvidas, mas até mesmo em um curso na modalidade presencial, 

as vezes falta essa "presença". PC-08 

 9  (Bom) : Apesar de ocorrer algumas falhas pela própria inexperiência da UNIFACS com 

esse tipo de curso, as coisas foram se ajustando e o curso me proporcionou mais do que eu 

esperava. Vi coisas completamente inovadoras e fundamentais para a minha prática 

pedagógica. PC-09 

10  (Bom) : O curso apresenta o ótimo currículo e uma metodologia bastante dinâmica, mas é 

claro que alguns feedback não foram possíveis de acontecer por causa da própria dinâmica do 

tempo e do espaço. PC-10 

12  (Ótimo) : Como já foi dito, aproveitei o máximo, sinto realizada, muito feliz com a 

conclusão desse curso, em momento algum eu diria que  foi diferente do presencial, diante do 

que aprendi. PC-12 

13  (Ótimo) : Minhas expectativas foram atingidas. PC-13 

15  (Bom) : Mais uma vez assinalo bom, não pelo fato de ser EAD, mas como dito na questão 

anterior, todo processo de aprendizagem existem seus momentos positivos e negativos. Suas 

glórias e vitórias. Erros e acertos. Tapas e beijos (rsrsrsrs) PC-15 

16  (Ótimo) : Consegui realizar o meu grande sonho e poder por em prática todos os 

conhecimentos adquiridos, melhorando a minha prática, revendo-a e ressignificando-a. PC-16 

17  (Ótimo) : Basta dizer que a competência e a simpatia começavam pela coordenadora do 

curso. PC-17 

18  (Ótimo) : A minha prática pedagógica passou e está passando por grandes mudanças, pois 

o curso me proporcionou aprendizagens e metodologias que possam acompanhar o mundo 

cibernético. PC-18 

19  (Ótimo) : A experiência foi bastante positiva, já estou pensando em me inscrever no curso 

de pós-graduação que a UNIFACS oferecerá no próximo semestre. PC-19 



147 

 

21  (Bom) : Seria melhor se os professores fossem dispensados de parte de sua carga horária, 

o que não ocorreu conosco; tornando assim um período muito cansativo e muitos professores 

adoeceram (estresse, depressão). PC-21 

22  (Ótimo) : Conforme comentário na questão anterior, foi gratificante pela forma como o 

curso foi ministrado, nada de fazer atividades e enviar ao professor sem fundamentação, sem 

interação realmente distante; mas através de um ambiente virtual, interativo e a todo instante 

disponível. PC-22 

24  (Bom) : A Unifacs cometeu alguns erros, como por exemplo a colocação de tutores que  

atuavam em várias áreas. Eram poli. Achava isso um absurdo, pois por mais preparado que 

esteja o profissional, ñ acho que ele seja capaz de tanto. Como se formasse um grupinho 

fechado. No início houve muita confusão causada por eles tb. Acho que o curso de Inglês foi 

FRAQUÍSSIMO, pois no curto (Lic. Letras Uneb) anterior estudei Inglês Instrumental e 

aprendi mais que nesse. Sei Inglês, pq sou formada pelo ACBEU, mas todos que conheço, 

formaram-se sem saber o BÁSICO de INGLÊS e muitos reconhecem que ñ tem a mínima 

condição de lecionar tal disciplina. OUVI ISSO DELES. O trabalho de quase todos era tudo 

feito por outras pessoas e a cobrança não existia. E o curso era LIC. EM LETRAS C HAB. 

EM INGLÊS. Observei  tb que alguns tutores eram participativos e atuavam muito em 

fórum(o que ajudava muito na aprendizagem e desinibição de muitos), enqto. muitos outros, 

deixavam o material e nunca faziam chat, fórum ou coisa similar. Acho que um curso feito a 

distância para quem saiu do segundo grau no Nordeste e faz muitos anos que ñ estuda, precisa 

de muito amparo, daí muitos alunos procurarem pessoas de fora para fazerem trabalhos. Acho 

que a interação professor-aluno foi muito fraca em muitas disciplinas PC-24 

26  (Bom) : Pela EAD pude administrar melhor o meu tempo de estudo, conciliando-o com 

outras atividades sem prejudicá-las, entre muitos outros benefícios que esse tipo de educação 

proporciona. Mas, como as demais modalidades de ensino, pode-se pensar em melhorar 

muitos aspectos, principalmente em se tratando da interatividade, dando mais oportunidade ao 

aluno de refazer suas atividades, para que ele possa aprender através de suas dúvidas e 

procurar se mais presente do "outro lado do computador", seja através de E-mail, Fórum, 

Chat, Telefone ou Fax, para que a aprendizagem ganhe mais significado e que o aluno não se 

sinta muito solitário. PC-26 

27  (Bom) : O curso EAD me fez colocar em prática a minha disciplina com relação à entrega 

das atividades, me fez direcionar e me posicionar de maneira crítica à minha prática 
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pedagógica. E o mais importante, o computador passou a ser um dos meus instrumentos de 

trabalho. PC-27 

28  (Regular) : Acho que ainda tem muito para melhorar, assim como a educação presencial. 

Especialmente pelos motivos comentados na questão anterior. PC-28 

29  (Bom) : Pelo fato de ter sido uma experiência que será útil para o resto da vida, pois 

acabei fazendo parte da inclusão digital. E tb regular, pois tive problemas em relação à 

interação professor-aluno-tutor. PC-29 

30  (Bom) : Gostaria que o contato com os orientadores fosse de melhor acesso. PC-30 

31  (Bom) : Bom, é claro que se tivesse condição faria presencial, mas foi muito satisfatório o 

curso EAD. PC-31 

32  (Ótimo) : Com esse novo tipo de graduação pude realizar meu objetivo, que era de cursar 

uma Faculdade. Aprendi, cresci profissionalmente, e com certeza também meus alunos irão 

ganhar com a minha capacitação. PC-32 

35  (Ótimo) : Não esperava que fosse tão puxado. As pessoas têm um conceito errado da 

EAD. Primeiramente que era algo novo quando começamos. Hoje, talvez porque existem 

muitas instituições oferecendo vários cursos com seleção duvidosa. No meu caso, fiquei 

satisfeita com o trabalho desenvolvido pela UNIFACS. Em nenhum momento as coisas foram 

facilitadas, pelo contrário, eram exigentes em relação as atividades, à qualidade dos trabalhos 

e aos prazos. O conteúdo trabalhado foi o que existe de mais atual. Um dos pontos negativos é 

a interação com os tutores, pois nem todos interagiam com freqüência ou eram pacientes e 

compreensivos. Mas, a maioria eram pessoas muito capacitadas. PC-35 

36  (Ótimo) : Fui capaz de vencer vários obstáculos e, juntamente com os demais colegas, 

apreender os conhecimentos, com oportunidade da troca destes conhecimentos. PC-36 

37  (Bom) : Como sempre há algumas insatisfações em um curso não presencial, 

principalmente na forma de avaliação, pois não tínhamos oportunidades de refazer os 

trabalhos. PC-37 

38  (Ótimo) : Não tenha nenhuma queixa; dentro do possível, tudo era facilitado para dar ao 

aluno possibilidade de responder dentro do prazo. Havia monitores que ajudavam aos alunos 

que não tinham computador em casa e a boa vontade era constante. PC-38 
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40  (Bom) : Apesar das dificuldades enfrentadas nos momentos de dúvidas, me sinto satisfeita 

e realizada com o curso EAD. Mesmo não presencial, a depender do grau de compromisso do 

graduando, muito se aprende. PC-40 

42  (Ótimo) : Pelo que observo de outras pessoas que fazem o presencial, acho que o EAD, 

pelo menos na minha experiência, nada deixa a desejar. Para mim foi excelente, uma 

experiência impar. PC-42 

43  (Ótimo) : Acredito que se tivesse cursado uma faculdade presencial não teria me dedicado 

tanto como me dediquei na EAD e as conseqüências dessa dedicação foram inúmeras e todas 

positivas, graças a Deus. PC-43 

45  (Ótimo) : Achei ótimo porque é uma modalidade que induz o aluno a pesquisa. No 

presencial esperamos mais pelos professores, até mesmo nos acomodamos, e nesse caso 

temos que ir atrás, claro que havia os tutores para tirar dúvidas, mas é o tipo de educação que 

desperta no aluno a necessidade da pesquisa. PC-45 

46  (Ótimo) : Sinto-me satisfeita porque, desde o primeiro momento em que comecei a 

estudar, o fiz de forma responsável e entusiasmada, pois fazer um curso sem ter que ficar um 

turno inteiro, dentro de uma instituição era tudo o que queria. Além disso, foi excelente 

participar dos encontros presenciais, nos quais, conheci pessoas maravilhosas, com suas 

diferentes realidades e aprendi -com elas- que sou muito especial. PC-46 

47  (Bom) : É muito bom, pois é uma oportunidade única para quem não tem disponibilidade 

de freqüentar um presencial. PC-47 

48  (Bom) : Porque há situações em que o contato olho no olho é muito importante, se faz 

necessário, e isso não há no curso EAD. PC-48 

 

(34 respostas citadas) 

 

 

 

 

 

 



150 

 

Textos extraídos de '4.Curso EAD' 

 

 4. Você faria outro curso a distância? 

 

Qt. de observações                : 48 

Frequência respondida             : 45 

 

 2  (Sim) : Diante de uma vida tão agitada e de pouco tempo para todas as nossas realizações, 

o curso à distância é a opção salvadora. Pois, nos oportuniza o continuar estudando sem 

grandes sacrifícios às outras ocupações. PC-02 

 3  (Sim) : Caso não tenha outra alternativa. PC-03 

 4  (Sim) : Como já enfrentei o primeiro desafio, a novidade de fazer um curso à distância, 

certamente faria sim. O curso que fiz foi muito bom e acredito que não deixou a desejar em 

nada em relação a cursos presenciais. PC-04 

 5  (Sim) : Apesar de não termos muitas aulas presenciais, de não sentirmos o "ambiente da 

sala de aula", mas o curso é de qualidade e muito desafiador. PC-05 

 7  (Sim) : Faria sim , porque gostei muito , mesmo tento as vezes, a dificuldade de uma 

explicação par a elaboração de um trabalho. PC-07 

 8  (Sim) : Não tenho nada contra. PC-08 

 9  (Sim) : Inclusive já estou fazendo. Uma pós em Linguagens. Espero fazer novos cursos 

nesta área. PC-09 

10  (Sim) : Tranquilamente eu faria outro curso, pois esse foi bastante significativo para mim 

e acredito que outros também poderão ser. PC-10 

11  (Sim) : Desejo realizar o curso de pós  graduação. PC-11 

12  (Sim) : 1. Psicologia. É outro curso do meu sonho. Apesar das dificuldades enfrentadas no 

curso de Letras EAD, é uma modalidade de ensino valiosa, pois dar oportunidades de estudo a 

qualquer pessoa. PC-12 

13  (Sim) : Apesar de ter sofrido muito e até adoecido pelo excesso de trabalho em sala de 

aula e da Faculdade, valeu a pena. Mas, o ideal seria que o Governo nos liberasse pelo menos 

10 horas de sala de aula. PC-13 
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14  (Sim) : Por acreditar que aprendemos com as experiências e, até mesmo para comparar, 

relacionar uma com a outra. PC-14 

15  (Sim) : Claro que faria. No momento estou fazendo minha especialização em estão escolar 

pela UFBA. PC-15 

16  (Sim) : Faria, sim,  se pudesse trabalhar apenas um turno para um perfeito envolvimento 

nos estudos. PC-16 

17  (Sim) : Desde que apresentasse uma proposta boa e séria como a do curso de Letras 

oferecido pela UNIFACS, pois curso sem uma boa proposta de trabalho e sem seriedade por 

parte de seus profissionais não serve para mim nem a distância nem presencial. PC-17 

18  (Sim) : Porque acredito na credibilidade das Universidades e no nível de aprendizagem. 

PC-18 

19  (Sim) : Um curso de  Pós-graduação em Metodologia de Língua Portuguesa. PC-19 

21  (Sim) : Gosto muito de estudar, porém estou muito cansada. PC-21 

22  (Sim) : Nos moldes como aconteceu  o da UNIFACS, não pensaria duas vezes. PC-22 

23  (Sim) : Já estou na fase final de minha pós graduação na mesma modalidade. PC-23 

24  (Sim) : Quero fazer uma pós, pq para quem não dispõe de tempo, tem certo embasamento 

e gosta de estudar como eu, ñ tem problema algum. Nos finais de semana, passo a madrugada 

na net. Portanto, é mais viável uma pós virtual que presencial p mim. Presencial torna-se 

cansativa demais, enqto que a virtual fica mais maleável e vc pode adaptar seus horários de 

estudo no tempo e espaço que tem disponível. PC-24 

25  (Sim) : Se possível, faria um curso de História a distância. PC-25 

26  (Sim) : Como já afirmei anteriormente, pelo fato de poder administrar meu tempo e pela 

comodidade de não ter que sair de casa, ausentando-me da família e do trabalho, além do mais 

este tipo de aprendizagem abre espaço para a interação de pessoas localizadas em espaços 

completamente diferenciados dos seus, oportunizando mais um tipo de aprendizagem, bem 

como dá a impressão de que estamos fazendo parte dos avanços tecnológicos, com um ensino 

que há tão pouco tempo era uma idéia ficcional e, no entanto, como a tantas outras 

idealizações do passado, está se concretizando. PC-26 

27  (Sim) : O curso EAD como disse anteriormente, nos torna mais disciplinada e consciente 

das nossas obrigações. PC-27 
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28  (Sim) : Apesar das deficiências, estudei mais do que no curso de graduação que fiz 

presencialmente. Além disso, aprendi muita coisa e gostei da metodologia proposta, mas 

infelizmente ela não foi aplicada da forma como nos foi apresentada. PC-28 

29  (Sim) : Sem dúvida! Foi uma experiência muito boa. E para um professor consciente que 

pesquisa e quer estar sempre atualizado na educação o EAD deve estar sempre presente em 

sua vida para o aperfeiçoamento e sucesso do seu trabalho. PC-29 

30  (Sim) : Já me matriculei em uma pós graduação. PC-30 

31  (Sim) : No nível do curso de Letras eu faria outro. Além do mais o esforço do aluno, a 

dedicação, o interesse conta muito mais que está ou não presente todos os dias na sala de aula. 

PC-31 

32  (Sim) : Quando fiz minha inscrição, imaginei que a distância não seria possível aprender. 

Mas durante o curso minha opinião foi modificando e que quando se deseja se consegue. E 

aprendi. Faria outro curso a distância e recomendo a outras pessoas, desde quando estabeleça 

horário para estudar. PC-32 

33  (Sim) : Pelo fato de essa experiência ter sido, também, presencial em alguns momentos 

importantes, tornando-se menos distante o contato entre professores e alunos on-line, 

apresentando momentos de interatividade e novos conhecimentos. PC-33 

34  (Sim) : Dependendo da Instituição e do curso oferecido. Pois só abraço aquilo que 

acredito. O fato se ser a distância não influencia em matéria de conteúdo, de aprendizagem. A 

predisposição ao aprender do aluno e a forma de trabalhar os conteúdos pelos professores 

direcionam qualquer curso positivamente ou não. PC-34 

35  (Sim) : Já estou fazendo um curso de pós a distância pela FIJ - RJ. Não tenho nenhum 

trauma ou preconceito em relação a modalidade. Pelo contrário, sou uma defensora ferrenha e 

tento mostrar o contrário para as pessoas que pensam o contrário. PC-35 

36  (Sim) : Sim. Estou buscando um curso de Metodologia para o ensino superior, talvez 

aprofundar a pós-graduação em Educação Especial que acabo de concluir. PC-36 

37  (Sim) : Tenho muita vontade de fazer um curso de psicopedagogia. E pretendo fazer à 

distancia. PC-37 

38  (Sim) : Com certeza. Agora então, sabendo como funciona, seria muito bom. PC-38 

39  (Não) : Embora a experiência, no meu ponto de vista ótima, vale um adendo. Somente 

cursaria se a SEC liberasse um turno de trabalho para tal aperfeiçoamento. PC-39 
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40  (Sim) : Certamente. E o faria, agora com maior consciência e responsabilidade da sua 

importância. PC-40 

41  (Sim) : Com certeza faria outro curso a distância, pois não me hesitaria em realizar uma 

outra experiência como essa se, por ventura, surgisse uma segunda oportunidade. Se fizesse 

um outro curso nessa modalidade, creio que teria mais facilidade e sucesso, sobretudo em 

manusear o computador. PC-41 

42  (Sim) : Tomando por base a experiência que vivi, faria não apenas um curso, mas tantos 

quanto fosse possível. PC-42 

43  (Sim) : Sem sombra de dúvidas, inclusive já fiz a minha pós-graduação também a 

distância. PC-43 

44  (Sim) : Pretendo ingressar num curso de pós-graduação EAD o mais rápido possível. PC-

44 

45  (Sim) : Porque nesses três anos e meio aprendi bastante e creio que mais pela minha 

capacidade. PC-45 

46  (Sim) : Faria outro curso, porque sei que essa modalidade de ensino tem qualidade e é 

eficaz, pois percebi isso na minha trajetória de aluno e continuo percebendo os reflexos da 

aprendizagem em minha atuação como docente. PC-46 

47  (Sim) : Depois de ter passado por essa experiência, não só faria como divulgo as 

vantagens e os benefícios dos cursos a distância (desde que sejam ministrados por instituições 

reconhecidas e com histórico de qualidade). PC-47 

48  (Sim) : Porque quem tem uma carga horária de trabalho de 60 horas / aulas como eu, só 

estuda se for assim. PC-48 

 

(45 respostas citadas) 
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Textos extraídos de '5.Escolha EAD vs Presencial' 

 

 5. Na possibilidade de escolher entre as modalidades de educação: Presencial ou EAD. 

Qual seria a sua primeira opção? Quais as razões para sua escolha? 

 

Qt. de observações                : 48 

Frequência respondida             : 43 

 

 1  (Presencial) : Embora eu tenha hoje uma visão positiva e otimista em relação a EAD, vejo 

que ainda somos influenciados pela modalidade presencial, mesmo porque em alguma 

situações ela se faz mais eficaz. No caso do curso que fizemos pela UNIFACS, acredito que o 

sucesso do mesmo se deu pela competência e seriedade da instituição, mas também pelo fato 

de se tratar de um público que já trazia uma vivência de sala de aula. PC-01 

 2  (EAD) : Como disse anteriormente, essa modalidade facilita a vida de quem não dispõe de 

tempo suficiente para a modalidade presencial. Portanto, a principal razão é o ganho de 

tempo. Aliado a outras razões, como o estudo personalizado onde as dúvidas são sanadas 

quando elas surgem através dos canais mantidos para a comunicação e onde o horário de 

estudo é o mais conveniente ao aluno. PC-02 

 3  (Presencial) : O fator AMBIENTE pra mim é decisivo. Imaginar a situação porque passa o 

aluno é uma coisa, sentir essa situação é outra totalmente diferente. PC-03 

 4  (EAD) : Com a correria da vida moderna: trabalho,casa, família; um curso de EAD facilita, 

dá a possibilidade de se estudar num horário mais adequado para o aluno. PC-04 

 6  (EAD) : Hoje a EAD é considerada a melhor opção pelo fato das pessoas,como eu, não 

terem, muito tempo disponível para estudar,num horário fixo, todos os dias,numa IES. PC-06 

 7  (EAD) : Sim, passei a ler muito mais, porque quando se faz EAD temos que praticamente 

estudar sozinho, então o esforço é bem maior. PC-07 

 8  (EAD) : É bem mais cômodo para quem tem casa, filhos, trabalha o dia inteiro... E a 

qualidade não deixa a desejar, dependendo da credibilidade da Universidade, claro. PC-08 

 9  (EAD) : Escolheria a distância, não porque eu não goste da obrigação de estar 

freqüentando regularmente um curso, mas sim porque me permite agilizar meu aprendizado 
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em virtude da correria do meu dia-a-dia. É claro que é muito mais tranqüilo um curso 

presencial. Além disso, um curso a distância exige organização e disciplina. Mas isso para 

mim não é problema, pois sou uma pessoa bastante organizada e extremamente disciplinada 

para estudar. Portanto isso não seria um obstáculo, por isso preferiria hoje, um curso a 

distância. PC-09 

10  (EAD) : Eu acho que os curso EAD atendem melhor as necessidades de quem trabalha e 

não traz prejuízos quanto a aprendizagem. PC-10 

11  (Presencial) : O curso presencial é bem mais caloroso, olho no olho de professores e 

colegas. As dúvidas são tiradas com mais rapidez. Enfim, no processo de ensino 

aprendizagem o contato, o relacionamento pessoal é muito importante. À distância o 

relacionamento é meio sem graça. No decorrer do curso a gente se acostuma. PC-11 

12  (EAD) : Estamos no século XXI, vivendo a era do progresso, é preciso acompanharmos a 

essas  mudanças, a praticidade de estudo. PC-12 

13  (EAD) : Porque eu mesma poderei administrar o meu tempo para os estudos. PC-13 

14  (Presencial) : Não significa que desvalorizo EAD, mas ainda acho que a presença do 

professor, o olho no olho, os questionamentos, enfim, o diálogo entre o docente e o discente, 

isso tudo é muito importante e viabiliza uma aprendizagem mais segura. PC-14 

15  (EAD) : EAD pelo fato de não disponibilizar de tempo integral para fazer um curso 

regular e por ser mais barato. Mas, gosto muito de cursos presenciais pela questão da 

afetividade. Esse eu ainda acho que a afetividade ainda é o calo de Aquiles da EAD. 

 PC-15 

16  (EAD) : 1. Pelo motivo de poder conciliar o trabalho com os estudos. PC-16 

17  (Indiferente) : O fator principal não se encontra na modalidade, como já comentei na 

questão anterior. PC-17 

18  (EAD) : Pela facilidade de poder organizar meu tempo de estudo em casa nos horários 

disponíveis que me confere. PC-18 

19  (EAD) : Por me dar oportunidade de fazer o meu horário de estudo; aliar meu horário de 

trabalho sem perdas tanto para mim quanto para os meus alunos. PC-19 

20  (EAD) : Mesmo sentindo algumas dificuldades prefiro EAD, pois em relação a qualidade 

do ensino é muito boa. PC-20 
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21  (EAD) : Pelo fato de poder estudar em casa sem um horário específico. Para mim não há 

diferenças. Quando o aluno é comprometido a aprendizagem é a mesma, independente de ser 

presencial ou não. PC-21 

22  (EAD) : Pela oportunidade de programar o meu tempo de estudo dentro do limite 

estabelecido pela instituição sem aquela obrigação rígida cotidianamente. PC-22 

23  (Presencial) : Se eu estivesse no início de minha profissão escolheria o presencial por 

oferecer mais tempo para estudar. PC-23 

24  (EAD) : Mas, revendo muita coisa que foi detectada como falha. PC-24 

25  (EAD) : Passei a utilizar as novas tecnologias tanto nos meus estudos como nas minhas 

aulas. PC-25 

27  (Indiferente) : Para mim tanto faz um como outro a disciplina e o compromisso é o mais 

importante nas duas modalidades. Porém, no curso EAD a cobrança é maior. PC-27 

28  (EAD) : Como já disse essa modalidade ainda tem muito a melhorar. Entretanto, para a 

nossa profissão, ela é a melhor forma de aperfeiçoamento profissional, pois o professor pode 

se ajustar ao tempo de realização dos cursos em EAD, sem prejudicar sua vida profissional e 

pessoal. PC-28 

29  (EAD) : Pela praticidade do curso para quem trabalha mais de 20 h semanais um curso 

desse porte é extremamente necessário. PC-29 

31  (Presencial) : Se eu tivesse tido condições de fazer presencial é claro que eu teria 

escolhido presencial. Como já comentei o interesse, a condição do aluno conta muito, por isso 

que me conhecendo, sabendo que gosto de estudar, de conhecer o novo, o curso presencial, 

acredito seria mais enriquecedor. PC-31 

32  (EAD) : Por motivo de trabalho. PC-32 

33  (Indiferente) : Na verdade, primeiro buscaria analisar a credibilidade das instituições que 

estariam oferecendo as modalidades Presencial e/ou EAD. Isso, sim, pesaria em minha 

decisão. Contudo, já fiz um curso presencial além do EAD e acredito ter tido muito bom 

aproveitamento em ambos. Dessa forma, afirmo que o material didático e as disciplinas foram 

bem apresentados no curso da UNIFACS. PC-33 

34  (EAD) : Isto devido a jornada de trabalho que possuo. Mas, caso não trabalhasse em três 

turnos seria INDIFERENTE, pois acredito que a modalidade não direciona tanto o bem estar 

do curso. Isto depende de quem faz como faz e o que se faz em qualquer modalidade. PC-34 
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35  (EAD) : Não sei se seria ideal para todas as pessoas, mas para mim sim. O meu ritmo de 

vida, meus horários, as minhas prioridades (família, amigos, espiritualidade) podem ser 

conciliadas com os estudos. Não consigo me ver sentada em uma cadeira de faculdade todos 

os dias durante 4 anos. Entretanto, tenho vontade de fazer posteriormente um curso presencial 

de pós-graduação, quando estiver mais descansada para comparar aproveitar também os 

benefícios da modalidade. Poder perguntar de frente para o professor tudo o que tiver dúvida. 

Não quero fazer logo porque quero estar com a cabeça bem descansada para tirar o máximo 

proveito possível. PC-35 

37  (EAD) : Pelas mesmas vantagens já citadas anteriormente. PC-37 

38  (Indiferente) : Faço Pós graduação em História e Cultura afro de modo presencial aos 

sábados. Vantagens: interação mais de perto com os professores e colegas. Mas, se não 

dispusesse do sábado, com certeza faria EAD, porque satisfaria o objetivo que tenho no 

momento. PC-38 

39  (EAD) : Em face de democratizar seu tempo, adequando-o. PC-39 

40  (EAD) : Essa escolha vale para mim e para todos aqueles que não podem afastar de suas 

atividade de regência, ou cuja idade já esteja um pouco "avançada". Ou para aqueles que 

querem se dedicar a atividades pedagógicas, em geral. Mas para os mais jovens e sem vinculo 

efetivo, o melhor seria um curso presencial. Tenho três filhos, em cursos presencias, e não 

gostaria que eles cursassem EAD, até porque alguns da área médica são oferecidos apenas de 

forma presencial. PC-40 

41  (EAD) : Na possibilidade de escolher entre as modalidades de educação: Presencial ou 

EAD sem dúvida minha primeira opção seria o Presencial ou Semi-Presencial. Leciono há 25 

anos e já me afeiçoei a pesquisar constantemente, consultar diferentes autores e, sobretudo 

utilizar a Internet para renovar os conhecimentos. Hoje, para mim, permanecer num curso 

presencial o tempo todo é não poder aproveitar o tempo de forma significativa, uma vez que 

precisarei deslocar de minha residência todos os dias; cumprir um horário determinado pela 

escola, dentre outras dificuldades. E como ficará meu trabalho? Aqui onde ensino é assim: um 

ano tenho que lecionar no turno noturno, com determinadas disciplinas; em outro, no 

matutino ou vespertino com novas matérias, como estes, muitos outros imprevistos surgem e 

isso desorganiza bastante o tempo disponibilizado para exercer a profissão, especialmente 

para quem tem uma família para cuidar. PC-41 
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42  (EAD) : Desde que seja um EAD tão bom quanto o que fiz, pois, infelizmente, vejo 

colegas que fazem cursos dessa modalidade e que não têm incentivos de crescimento como 

tive. Percebo que tem EAD que dão muito mole para o aluno e, como educadora, sei que dar 

muito mole não ajuda nosso aluno a crescer. PC-42 

44  (EAD) : Trabalho 60 horas e só posso fazer qualquer curso se for EAD. PC-44 

45  (EAD) : Como falei anteriormente nos induz a pesquisa e com isso nos leva a 

aprendizagem. PC-45 

46  (EAD) : Tenho muitos anos de trabalho e tinha apenas o curso de Magistério. Antes, não 

havia pensado em fazer um curso de graduação, pois não queria enfrentar, diariamente, uma 

sala de aula. Quando surgiu o EAD foi a grande chance da minha vida. Estou completamente 

realizada. PC-46 

47  (EAD) : Olha, no meu caso específico e no momento escolheria o EAD, porém depende 

do tipo e duração do curso aliado sobretudo à disponibilidade de tempo para aquele que deseja 

cursar. Tanto o presencial como o EAD têm suas vantagens e desvantagens, compete a cada 

um fazer a sua escolha conforme as suas necessidades e disponibilidade de tempo. PC-47 

48  (Presencial) : Porque a interação presencial é insubstituível. PC-48 

 

(43 respostas citadas) 

 

Textos extraídos de '6.Aprendizagem' 

 

 6. Vivenciar o processo de aprendizagem na EAD modificou o seu hábitos de estudos? 

Em caso afirmativo, também modificou o exercicio na modalidade presencial? 

 

Qt. de observações                : 48 

Frequência respondida             : 48 

 

 1  : Sim A experiência com EAD influenciou muito na minha postura enquanto educadora, 

enquanto pesquisadora. Hoje, sei o quanto é necessária a pesquisa, a concepção da escola 
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como espaço de educação emancipadora, de valorização á identidade,à diversidade, ou seja, 

espaço destinado à construção de aprendizagem significativa. PC-01 

 2  : Certamente que sim, me obrigou a ser mais disciplinada com os estudos. No início foi 

difícil me acostumar com um horário tão flexível, mas depois programei horários mais 

convenientes ( e não abri mão deles) e formei uma dupla para estudo com uma colega da 

mesma cidade. Foi interessante, pois, dessa forma conseguíamos mais tempo. PC-02 

 3  : Em parte. O contato com livros e textos necessários aos trabalhos alterou minha rotina de 

estudos. Passei a ler mais e melhorou a minha capacidade de síntese e interpretação. PC-03 

 4  : Sim E também modificou minha pratica docente, uma vez que tendo adquirido 

conhecimentos tecnológicos, pude interagir com meus alunos e utilizar a tecnologia em 

minhas aulas. PC-04 

 5  : Sim Acredito que pela questão de você se dedicar mais aos estudos, a disciplina com os 

horários e o desafio de estudar muitas vezes sozinho, contribuíram para a otimização da 

minha prática docente. PC-05 

 6  : Sim Criou-me uma consciência de rever as formas de estudo, que devem ser adaptadas a 

cada indivíduo. Conscientizo os meus alunos  presenciais da importância do estudo 

individualizado,da importância do aluno criar seus hábitos e métodos próprios de estudo e 

aprendizagem. PC-06 

 7  : Sim passei a ler muito mais, porque quando se faz EAD temos que praticamente estudar 

sozinho, então o esforço é bem maior. PC-07 

 8  : Sim Tive que ler bastante, inclusive hoje necessito de óculos (antes não precisava), 

devorei livros e materiais bons, que me ajuda hoje, bastante, na minha prática pedagógica. 

PC-08 

 9  : Sim completamente. "Desenferrujou" a mente, me proporcionou experiências 

maravilhosas e me fez reavaliar minha prática. PC-09 

10  : Sim os meus horários tiveram que ser modificados para não interferir na minha prática 

docente presencial. Eu organizei um cronograma para os estudos, pesquisas e trabalhos dando 

preferência as minhas horas vagas como: finais de semana, feriados e à noite. PC-10 

11  : Sim e como! Tornei-me autodidata, aprendi a aprender, a buscar o conhecimento através 

de pistas e desafios. Isto foi muito bom. Apesar de estressante no início comecei a mediar o 
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ensino em sala de aula de forma idêntica. Vem dando certo, pois meus alunos se sentem mais 

motivados pela curiosidade. PC-11 

12  : Sim leio mais, consegui organizar o meu precioso tempo. Em relação à prática docente 

me vejo mais preparada, e com isso, facilito a aprendizagem do meu aluno, construindo com 

ele conhecimentos. PC-12 

13  : Sim Motivou-me a pesquisas e leituras, intensificando o meu hábito pelas mesmas. E 

creio que muito mais do que um curso presencial poderia motivar, pois em um curso 

presencial, muitos alunos se acomodam com a presença do professor. Em meu caso, até 

viajava a procura de outros profissionais da mesma área para ampliar meus conhecimentos. 

Consequentemente também modificou minha prática docente, pois passei a aplicar em minhas 

aulas muitos conhecimentos adquiridos e minhas aulas se tornaram mais ricas e significativas. 

PC-13 

14  : Sim Tanto modificou o meu hábito de estudo, como a minha prática pedagógica, pois 

uma reflete na outra. PC-14 

15  : Sim Com certeza. Apesar de ser uma professora criativa e pesquisadora, as teorias 

estudadas me trouxeram elementos novos e embasaram minha prática em assuntos que eu não 

tinha tanta clareza e segurança em repassar ou debater com os alunos e colegas. 

 PC-15 

16  : Sim A minha docência recebeu grandes modificações, várias influências levando-me a 

aplicar em sala de aula os meus novos saberes, interferindo nas minhas maneiras de ler, 

interpretar e analisar textos, nas metodologias, enfim, numa revisão total da práxis 

pedagógica. PC-16 

17  : Sim Tem que haver muita disciplina e determinação para se estudar nessa modalidade. E 

isso é comigo mesmo. Esse curso, nessa modalidade, me fez estudar melhor e ser um 

educador mais preparado para enfrentar os novos desafios da escola. PC-17 

18  : Sim Como já mencionei anteriormente a minha prática docente mudou pra melhor, agora 

sei como o tempo que ficou pra trás, analisando hoje sinto-me envergonhada como procedia 

diante do discentes. Em relação a modalidade presencial continuo afirmando que não tenho 

nada contra, mas ainda valorizo o EAD. PC-18 

19  : Sim pela facilidade de acesso às informações, às pesquisas e a interação rápida entre os 

envolvidos. Oriento meus alunos a buscar informações via net e principalmente a pesquisar 

conteúdos indicados. Já não fico mais centrada em livros didáticos, procuro diversificar 
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técnicas e estratégias e faço uso de novos portadores textuais, incluindo os da nova 

tecnologia. PC-19 

20  : Sim Senti muita necessidade de ler bastante, estudar muito, pesquisar. As atividades 

oferecidas  eram sempre voltadas para a prática em sala de aula, contribuindo para a melhoria 

da nossa prática pedagógica. PC-20 

21  : Sim Incentivou-me a pesquisas e leituras, facilitando enormemente o processo de ensino-

aprendizagem. PC-21 

22  : Sim também. PC-22 

23  : Sim Com relação a meus hábitos de estudos, foi uma grande transformação porque era 

preciso conciliar o meu trabalho e as atividades do curso o que me fez estudar muito e ter 

hábitos de leitura para dar conta deste desafio que enfrentava. Com certeza o curso trouxe 

grandes renovações em minha prática escolar e o destaque foi usar a tecnologia como um 

recurso para se ter uma boa aprendizagem, pois até o curso eu não tinha um computador e não 

sabia manuseá-lo. Hoje com 41 anos de idade e 24 de ensino posso afirmar que minha prática 

docente não é tão tradicional como antes. PC-23 

24  : Sim Modificou meu processo de aprendizagem por causa da questão de tempo, pq 

antecipava minhas atividades, mesmo que fosse passar férias em alguns lugares. Fazia tudo 

nos fins de semana e ñ esperava o professor pedir, pois no início do curso já saíamos do Iat 

com todo o material e com todas as atividades que deveriam ser feitas naquele fluxo. Não 

modificou minha prática, pq, sempre usei a net, até para entrar em contato c alunos, escola, 

colegas. E sempre soube que aqui podemos encontrar farto material para ser trabalhado, 

especialmente na área de Inglês- pena que a escola onde trabalho dispõe de um laboratório 

com 11 pcs e mais de 40 alunos em sala, o que torna o trabalho um tanto inviável. PC-24 

25  : Sim Passei a utilizar as novas tecnologias tanto nos meus estudos como nas minhas 

aulas. PC-25 

26  : Sim modificou e muito meus hábitos de estudos, bem como minha prática docente na 

modalidade presencial, uma vez que comecei a oportunizar e a compreender mais os alunos, 

além de desperta-los para as propostas mais inovadoras do mundo digital atual e de como 

utilizá-las para que pudessem aproveitá-las melhor sem que fossem prejudicados. PC-26 

27  : Sim O curso me deu possibilidades para debater, questionar e me permitiu uma visão 

mais clara sobre a minha prática docente, onde na maioria das vezes, acreditava que estava 
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fazendo a coisa certa e não permitia que meus alunos questionassem e se colocassem de 

maneira crítica. PC-27 

28  : Sim Melhorei a disciplina em relação aos horários de estudo e planejamento e ainda 

percebi que o aluno pode produzir conhecimento, dando-me uma visão mais ampliada do que 

realmente é o processo ensino-aprendizagem. PC-28 

29  : Sim tive que aprender a pesquisar e selecionar o que era realmente necessário e o que era 

descartável para obter bons resultados na minha aprendizagem. Isso gerou uma independência 

intelectual de minha parte. E aprendi a corrigir erros e comparar posturas na prática docente. 

PC-29 

30  : Sim E na prática docente aprendi a usar mais a pesquisa e a exigir mais dos alunos, a 

ensinar-lhes a serem mais independentes na forma de estudar. PC-30 

31  : Sim por não ter um professor presente para tirar suas dúvidas, a leitura era essencial no 

aprendizado, e com isso o hábito de leitura foi criado, todos os dias 2 horas só para leitura. A 

busca do novo por si só também foi uma forma de criar hábito de leitura. E com isso 

modificou minha prática na sala de aula de forma positiva, pude dar testemunho de como 

estudar é importante, como o hábito de leitura é muito bom para o aprendizado e o 

enriquecimento do aluno e do professor também. PC-31 

32  : Sim Hoje tenho horários de estudos, que antes não era tão organizado. Modificou e 

muito minha prática em sala de aula. PC-32 

33  : Sim Passei a valorizar melhor o trabalho pedagógico a partir de projetos. Investi mais em 

leituras sobre a língua, estratégias de ensino e pesquisas virtuais nessa área. Além disso, 

adquiri, pela urgente necessidade de trabalhar on-line, habilidades com o uso do computador e 

da internet, buscando aprender sempre mais, o que é muito válido hoje. PC-33 

34  : Sim Levou-me a usar mais as novas tecnologias com meus alunos: internet, data show. 

Trabalhar mais com pesquisa, trabalhos em grupos, apresentações das produções. PC-34 

35  : Sim Precisei abrir mão de muita coisa. Mas, reconheço que um dos meus maiores 

problemas era a disciplina para estudar. Adiava muito por conta dos compromissos e depois 

ficava correndo. Às vezes penso que isso faz parte da minha forma de aprendizagem. Desde 

adolescente, só conseguia estudar nas vésperas das provas. Parece que funciono melhor sobre 

pressão. Quanto a minha prática docente não acredito que o que influenciou a mudança tenha 

sido a modalidade de estudo e sim a visão que passei a ter como educadora por conta do curso 
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de graduação propriamente dito. Abriu completamente a minha mente para o mundo e para o 

ensino da língua. PC-35 

36  : Sim muito. Tive que organizar melhor meus horários de estudos. Quanto à minha prática 

pedagógica, procuro ser mais sucinta nas abordagens dos conteúdos, explorando o máximo 

possível em tempo mais breve e incentivo meus alunos à pesquisa na internet. PC-36 

37  : Sim Certamente. Hoje procuro associar toda a teoria estudada no decorrer do curso na 

pratica pedagógica.  A minha postura mudou completamente. PC-37 

38  : Sim Modificou meu hábito de estudo desde quando me vejo sempre estudando sozinha e 

compartilhando, depois, o que aprendi com os demais colegas. Fica o hábito de sempre estar 

"estudando" algo novo, sem depender de comando. PC-38 

39  : Sim pois motivada pelo hábito da leitura, adquiri mais conhecimentos teóricos e 

automaticamente incorporava-o na prática docente. PC-39 

40  : Sim meus hábitos de estudos mudaram vertiginosamente. A partir do curso, tive que me 

organizar em horas diárias de estudos e atividades de leitura e interpretação textual. Em se 

tratando da minha práxis pedagógica, a mudança foi amplamente perceptível, principalmente 

por meus alunos. O que antes eu aplicava de forma desordenada e sem muita noção da 

realidade, passou a ser desenvolvida com mais firmeza e desenvoltura. Hoje me sinto hábil 

para desempenhar qualquer atividade relacionada ao curso de Letras. PC-40 

41  : Sim Vivenciar o processo de aprendizagem a distância modificou meus hábitos de 

estudo, pois passei a dedicar mais tempo à leitura e à pesquisa  e, conseqüentemente, minha 

prática docente na modalidade presencial transformou-se, uma vez que comecei a trabalhar 

mais com projetos, produção textuais e  diversificar as formas de avaliação. PC-41 

42  : Com certeza sim As mudanças da prática docente foram as confirmações de quanto o 

curso foi útil o tempo todo. A cada módulo que cursava reforçava em mim certeza e sempre 

dizia para as colegas: hoje sou melhor que ontem e amanhã, com certeza, serei melhor que 

hoje. PC-42 

43  : Sim Passei a me dedicar mais a pesquisas, o conhecimento mais aprofundado da  internet 

e os conhecimentos adquiridos  no decorrer do curso tem me ajudado de uma forma positiva 

em minha prática educativa. PC-43 
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44  : Sim Claro, pois tive que adaptar a execução das atividades do curso aos meus horários 

livres, respeitando os meus estudos permanentes que realizo sempre, a fim de desenvolver 

melhor o meu trabalho e motivar mais os meus alunos na sala de aula. PC-44 

45  : Sim bastante, pois hoje em sala de aula não dou tudo mastigadinho como antes, faço com 

que eles descubram por si só para depois chegarmos a uma conclusão. PC-45 

46  : Sim Passei a pesquisar com mais freqüência, a refletir de modo mais coerente acerca de 

conteúdos analisados dentro dos estudos que realizei, por esforço próprio e orientação dos 

meus tutores.Esse processo de aprendizagem me fez sentir mais segura .Adquiri 

conhecimentos, compartilhei experiências com os colegas , o que enriqueceu e modificou a 

minha prática docente. PC-46 

47  : Sim Modificou bastante. Inicialmente a disciplina é um fator importantíssimo e ser um 

'autodidata' também. reconheci que com disciplina, determinação podemos alcançar muitos 

objetivos e isso refletiu na minha prática docente, pois os resultados positivos foram sendo 

evidenciados ao longo do curso. PC-47 

48  : Sim Passei a ler mais e de forma diversificada tanto para minha necessidade como para 

repensar e até modificar minha prática pedagógica. PC-48 

 

(48 respostas citadas) 

 

Textos extraídos de '.Dificuldades' 

 

 7. Sentiu dificuldades no processo de aprendizagem na EAD? Em caso afirmativo, quais 

as razões de tais dificuldades? 

 

Qt. de observações                : 48 

Frequência respondida             : 48 

 

 1  : O ingresso na EAD foi um grande desafio para mim. Primeiro, porque no início eu não 

tinha acesso à internet na minha cidade, nem mesmo tinha computador em casa. Aliás, não 

tinha a menor intimidade com essa ferramenta. Isso já era uma dificuldade enorme. E 
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participar dos fóruns, dos chats, enviar atividades, pesquisar, era muito complicado, mas aos 

poucos, com o apoio do NTE as distâncias foram diminuindo. É certo que em muitos 

momentos, mesmo depois dessa parte facilitada, vinham as dificuldades como a necessidade 

de um professor para esclarecer dúvidas, uma discussão mais aprofundada com os colegas, a 

autodisciplina, enfim, esses "obstáculos" da EAD. Mas a aprendizagem acontece 

verdadeiramente. PC-01 

 2  : No início sim. Como disse na questão anterior, não tinha o hábito de estudar na hora em 

que eu quisesse, isso complicou um pouco no início. E também, o fato de ter que usar as 

novas tecnologias, pois, estas eram ferramentas fundamentais no processo. Tudo isso exigiu 

paciência e habilidade que foram rapidamente conquistadas. PC-02 

 3  : Muitas. A principal foi à demora em obter respostas para as dúvidas. Às vezes, quando a 

resposta chegava, o prazo para a entrega dos trabalhos já havia expirado. PC-03 

 4  : Algumas vezes. Pela demora no retorno de questionamentos (dúvidas) por parte de alguns 

professores/tutores. PC-04 

 5  : Ao deparar-me pela primeira vez com algumas disciplinas e pelo  grau de complexidade 

que algumas atividades acadêmicas apresentam. PC-05 

 6  : Só no início. Porém o IAT nos deu um curso de iniciação ao ambiente virtual de 

aprendizagem. PC-06 

 7  : Mais ou menos, justamente pela falta de uma explicação mais ativa, mais presencial. PC-

07 

 8  : Todos nós sentimos dificuldades com o "novo". E a razão principal já foi anteriormente 

citada quando disse da falta da "presença". PC-08 

 9  : Sim. Uma das razões é a falta de contato direto com o professor. Isso às vezes dificultava 

na interpretação ou desenrolar de alguma atividade. Nem sempre conseguíamos respostas em 

tempo hábil para a entrega de nossos trabalhos em relação as dúvidas que tínhamos. Outro 

fator importante foi o próprio conteúdo do curso. O curso foi elaborado com as informações 

mais novas do assunto estudado e as vezes tínhamos dificuldade de encontrar material 

suficiente para enriquecer o trabalho, principalmente porque moramos numa cidade muito 

pequena, sem tantos recursos e inclusive informações até mesmo na internet nem sempre 

eram fáceis de serem conseguidas. PC-09 
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10  : No início a dificuldade foi maior, por ser um período de adaptação, mas foi superada 

com tranqüilidade. PC-10 

11  : Sim, muitas. A principal delas foi a frieza da máquina (computador). Demorei me 

acostumar com a demora das respostas de alguns tutores, as madrugadas frias de 

contato/estudo, a vontade de falar maior do que a de escrever. Isto no início do curso 

atrapalhou meus rendimentos. PC-11 

12  : Sim, no início foi muito complicado, conciliar o estudo e o trabalho não foi fácil. Os 

professores não amoleciam com as datas de entrega de atividades. Não estava acostumada a 

esse tipo de estudo. Muitas disciplinas, nem sempre tinha o professor à disposição para as 

dúvidas, era obrigada estudar muito mesmo, pesquisar bastante, dicionários, internet, comprar 

livros indicados pelos professores, estudar nos módulos oferecidos pela Faculdade, formar 

grupos de estudos para poder compreender aqueles conteúdos. Adaptar a esse novo ritmo não 

foi fácil. Tirei tantas notas baixas, quase desisti, mas fui perseverante, estudava com garra, e 

consegui me adaptar após o terceiro Fluxo. PC-12 

13  : Sim. Por motivo de nem sempre poder contar com a tecnologia. As vezes a conexão não 

funcionava, outras era algum problema com a máquina (computador). Algumas vezes 

dificuldades no contato com alguns tutores. Mas, na verdade essas dificuldades serviram 

como desafios e enriqueceram mais o meu espírito de luta, pois através dessas dificuldades é 

que procurei várias fontes para ampliar meus conhecimentos e desenvolver os trabalhos 

propostos pela Faculdade. PC-13 

14  : Sim, inicialmente a dificuldade maior foi em relação a informática, nos envios de 

atividades; mas também a própria metodologia adotada que era muito rígida, chegando a ser 

um tanto tradicional PC-14 

15  : Hummm. Essa pergunta agora me fez voltar à primeira semana do curso no IAT, depois 

no NTE de Santo Antônio e no envio das primeiras atividades. Foi uma loucura geral. Era 

atividade enviada errada, arquivos que voltavam, e-mails trocados. Foi um progresso em 

nossa vida. E olhe que eu já tinha um certo contato com a máquina heim!!! Eu tinha uma 

colega, aquela sim foi guerreira. Fiz questão do último dia de aula parabenizá-la, pois quando 

me lembro que nem digitar ela sabia...mesmo assim não desistiu. Tiro o chapéu para ela. PC-

15 

16  : Sim. No início do curso enfrentei dificuldades na interação informatizada. PC-16 

17  : Não. PC-17 
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18  : Sim. A grande dificuldade foi a comunicação com os tutores, o 0800 congestionava 

devido a quantidade de acadêmicos querendo tirar dúvidas. Mas quando conseguia era 

atendida mas não totalmente, pois queriam que aprendêssemos e caminhássemos com nossas 

próprias pernas. A internet também falhava os tutores não corrigiam os trabalhos em tempo 

hábil. Outro ponto negativo foi não poder refazer as atividades que não estavam de acordo 

com o que era pedido. As atividades tinham duplo sentido dificultando assim a compreensão. 

PC-18 

19  : As maiores dificuldades foram em torno da falta do domínio do computador, ou seja, 

trabalhar com os programas:  Word, Windows Explorer, PowerPoint, dentre outros, pois todas 

as atividades deveriam ser feitas através destes programas. PC-19 

20  : Sim. A princípio foi a dificuldade ao acesso a internet, o pouco conhecimento que 

tínhamos de um curso EAD e o manejo com o computador. Com o passar do tempo fomos 

adquirindo prática e a aprendizagem foi muito boa. PC-20 

21  : Sim. Excesso de trabalho pelo fato da carga horária escolar; dificuldade de comunicação 

com alguns professores, pois o plantão, às vezes, não coincidia com o momento que 

estávamos necessitando de orientação ou no caso dos que demoravam em responder os e-

mails. Outra dificuldade foi o 0800, porque só tinha um e ocorria o congestionamento. Porém 

as dificuldades existem em tudo que fazemos, mas se o desejo de vencer for maior, os 

impedimentos servem para fortalecer a busca pelos ideais. PC-21 

22  : Não, acho que por motivo de ter feito uma graduação presencial, o meu conhecimento 

anterior favoreceu bastante o meu processo de aprendizagem na EAD. PC-22 

23  : No início a grande dificuldade foi lidar com o computador, o que resolvi imediatamente 

fazendo um curso rápido de computação, depois foram os horários de estudo que só poderia 

acontecer à noite, surgindo uma certa dificuldade para adaptação. PC-23 

24  : Só a relação professor-aluno que era um tanto ruim, pois queria tirar dúvidas, antecipar 

minhas atividades e muitas vezes não podia contar c isso. E no início tudo foi muito louco, 

apressado o que me deixou muito estressada e levou alguns à desistência. Com o tempo, 

algumas coisas melhoraram, como planejamento da quantidade de tarefas, datas especificadas 

no prazo melhor, mas o contato c o professor, interação entre turma poderia ser mais 

provocada e melhorada. Acho que nada melhor que debates para que haja interação e 

aprendizagem. PC-24 

25  : Não. PC-25 
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26  : Sim. Em alguns momentos sentia-me muito solitária e não obtinha respostas imediatas 

para uma série de dúvidas. PC-26 

27  : Sim. Os tutores, por acharem que éramos professores e tínhamos tempo disponível 

passavam muitas atividades e as exigências que faziam nos deixavam desesperadas,porém 

eles esqueceram que não tínhamos experiência com o computador e era muito complicado 

conciliar com o trabalho. PC-27 

28  : Sim. Falta de interação professor x aluno. Especialmente no final do curso. PC-28 

29  : Sim, é claro. No início foi bem difícil, visto que eu não tinha prática com o micro. Porém 

aos poucos e com a ajuda de colegas fui me habituando ao processo e de repente me vi num 

novo mundo de oportunidades. Entretanto, o processo de aprendizagem teve alguns problemas 

sérios, como alguns tutores e professores que deixavam os estudantes muitas vezes sem 

respostas às suas dúvidas e isso acarretou uma série de erros e desentendimentos entre os 

mesmos e o que é pior prejudicou várias vezes o desempenho do aluno nas atividades 

propostas pelo curso. PC-29 

30  : Não. PC-30 

31  : Sim. Quando surgiram dúvidas em alguma disciplina ou assunto, sentia falta de um 

professor para clarear mais as idéias. PC-31 

32  : Sim. Primeiro por não ter hábito de estudo organizado. Segundo por não ter outros 

colegas do mesmo município fazendo o curso. PC-32 

33  : Sim. No início, um grande ponto desafiador se deve à falta de habilidade tecnológica que 

eu tinha para fazer estudos on-line. Fazíamos todas as atividades no Núcleo de Tecnologia e 

Educação - NTE, eu e outra colega. E, às vezes, pagávamos para outras pessoas digitarem os 

trabalhos e depois os enviávamos para a universidade, via on-line. 

Já com relação a conflitos em torno da aprendizagem, o fato de terem sido exigidas muitas 

atividades de uma só vez para entrega em curto prazo, dificultava. Ter que pesquisar e dar 

conta das dificuldades de digitação e envio on-line tornou-se algo desestimulador no começo. 

Mas, posteriormente, isso acabou sendo modificado pela coordenação, quando reestruturou a 

dinâmica do curso, já que, como nós, a universidade era iniciante em EAD e precisava 

aprender também. PC-33 

34  : Não. Tive bom acesso ao ambiente, pois tinha internet em casa e na escola, mantinha 

sempre contato com os tutores, participava ativamente das chats, dos fóruns, das vídeos. Tive 
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poucos problemas de envio de atividades, cumprir regularmente os prazos. Para mim foi um 

sucesso. PC-34 

35  : Como já comentei anteriormente, a maior dificuldade foi no começo, pois tudo era novo: 

o curso de graduação, a modalidade, a dificuldade com o ambiente de estudo e a inexperiência 

em fazer trabalhos acadêmicos. Quando os tutores não correspondiam às minhas expectativas 

não ficava de braços cruzados, de coitadinha, mas corria atrás do prejuízo. Como falei, gosto 

de desafios! PC-35 

36  : Não. Consegui acompanhar o programa de estudos. PC-36 

37  : A falta de esclarecimentos em determinados assuntos, principalmente a disciplina de 

Lingüística e o Inglês. PC-37 

38  : Não senti dificuldade. É necessário programar o tempo: sabendo que como não há 

fiscalização direta, o problema é de cada um - se vai estudar ou não. Então, me habituei a ficar 

em casa sozinha, em frente ao computador, nos feriados, durante as noites ou nos horários 

programados para este fim. PC-38 

39  : Sim. Em virtude das necessidades de explicação que só acontecia por videoconferência 

com data previamente agendada e por um 0800 que quando não estava congestionado (pelos 

500 alunos), não dispunha dos professores, uma vez que os plantões não coincidiam com a 

necessidade daquela área a ser estudada e concomitantemente sanada a dúvida no momento. 

PC-39 

40  : Não, pois já tinha o domínio dos recursos tecnológicos das ferramentas  de informática e 

internet. PC-40 

41  : Tive que superar muitas dificuldades, o computador foi a nossa sala de aula. No início 

não tinha dinheiro para comprá-lo, precisei fazer um financiamento no Banco do Brasil para 

adquiri um; depois tive que pagar pela Internet, lembrando ainda que nos primeiros meses não 

tinha muita experiência em manusear o computador, fazer pesquisa pela Internet. Foi com a 

ajuda de colegas que conseguir aperfeiçoar nesta questão. Outra dificuldade foi entender o 

que os professores realmente queriam diante das atividades propostas, pois estas eram 

apresentadas de forma muita rápida durante a semana presencial que acontecia toda vez que 

se iniciava um novo fluxo(semestre), porém o correio eletrônico foi a solução, já que  era uma  

ferramenta que servia de ponte ente o aluno e o professor e sem este o sucesso do curso não 

seria o mesmo. PC-41 
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42  : Graças a Deus não, pois fiz o curso de uma área que me identifico muito. Quando 

comecei o curso já era professora de Língua Portuguesa e Literatura há mais de 20 anos. Tive 

um pouco de dificuldade apenas em língua inglesa, visto que não estudei a língua nem quando 

fui aluna, mas nada que uma boa dose de empenho não resolvesse. PC-42 

43  : A maior dificuldade foi a física. Às vezes não conseguia entrar em contato com  as 

tutoras para tirar as dúvidas pelo telefone porque acontecia de muitas pessoas do curso 

estarem necessitando de informações ao mesmo tempo e o telefone congestionava, perdia 

muito tempo e acabava desistindo. Pela internet alguns tutores demoravam de responder, 

quando respondiam já havia passado o prazo. PC-43 

44  : Não, apenas achava o tempo curto demais para tanta atividade (no meu caso de 60 

horas). PC-44 

45  : 1. A minha maior dificuldade no início foi na parte tecnológica, pois não sabia nem 

manusear um mouse, mas entre trancos e barrancos aprendi, comprei um computador e até 

nesse ponto foi muito importante, hoje me sinto uma mulher moderna, se não fosse esse curso 

até hoje nem saberia usar um computador. Outra, foi porque eu era só aqui na minha cidade, 

então me entrosei com o pessoal de Ribeira do Pombal e graças a Deus deu tudo certo. PC-45 

46  : Não. PC-46 

47  : Claro, como já disse anteriormente os desafios, as dificuldades foram muitas. em relação 

a disciplina, fazer seu próprio horário de estudo e depois vieram as dificuldades em relação às 

nossas dúvidas e questionamento que em um ambiente virtual não acontece de imediato, não 

'vemos' os professores , os nossos colegas e a falta do calor humano. Porém entendemos que 

as dificuldades fazem parte de todo processo de ensino-aprendizagem seja presencial ou EAD. 

PC-47 

48  : Sim. Porque eu não tinha material didático ( livros ) para complementar os módulos que 

recebíamos. Todo recurso era por meio da internet e nisto se gasta muito tempo e nem sempre 

os resultados eram proveitosos. PC-48 

 

(48 respostas citadas) 
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Textos extraídos de '8. Pontos Positivos' 

8. Enumere três pontos positivos no processo de aprendizagem na EAD: 

 

Qt. de observações                : 48 

Frequência respondida             : 48 

 

 1  : abrangência de interação,incentivo à pesquisa, autonomia. PC-01 

 2  : Flexibilidade dos horários de estudo, atendimento individualizado ganho de tempo. PC-

02 

 3  : Excelentes textos , poder selecionar o melhor horário para estudo e convivência com os 

multimeios. PC-03 

 4  : Os recursos de multimídia, flexibilidade no ritmo de aprendizagem, permanência do 

estudante em seu próprio ambiente profissional, cultural e familiar. PC-04 

 5  : A disponibilidade de horário para os estudos, o acesso às pessoas com deficiências 

físicas, que muitas vezes são cerceados de se locomoverem às instituições de ensino 

presencial e, no meu caso, por não precisar procurar outro município para graduar-me. PC-05 

 6  : criação de novos hábitos,conscientização da importância do  estudo,falta de cobrança 

presencial e criação de uma nova cobrança interna,de acordo com a responsabilidade de cada 

aluno. PC-06 

 7  : Fazemos nosso horário de estudo, formamos e pela falta de tempo não precisamos 

freqüentar todos os dias uma sala de aula grupos de estudos. PC-07 

 8  : Há professores excelentes; O nível de aprendizado é muito bom; Poder conciliar trabalho 

e estudo. PC-08 

 9  : A qualidade do curso, os tutores (a maioria), o ambiente virtual PC-09 

10  : conciliação estudo/profissão, maior contato com a produção escrita que os cursos 

presenciais, maior facilidade para desenvolver a interdisciplinaridade dos conteúdos. PC-10 

11  : Oportunidade para quem mora no interior, enfrentamento. do desafio de aprender a 

aprender sozinho e possibilidade de abertura de novos horizontes. PC-11 

12  : Redução de custos, estímulo da auto-aprendizagem, disponibilidade de estudos 

diferenciados. PC-12 
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13  : Autonomia, estudar em casa, diversidade de saberes. PC-13 

14  : Oportunidade, conhecimento e experiência. PC-14 

15  : comodidade, custo, inovação. PC-15 

16  : apoio dos colegas, interação on-line e presencial, a dedicação da Profª Silvia Rita. PC-16 

17  : Contato com as novas tecnologias, ferramentas de interação aluno-tutor e aluno-aluno e 

oportunidade de experienciar um modelo de escola do futuro que já chegou. PC-17 

18  : A seriedade da Universidade, o conteúdo da das disciplinas do currículo eram ótimas, o 

atendimento quando íamos para a capital. PC-18 

19  : Poder escolher o próprio horário de estudo; acesso rápido às informações; aliar horário 

de trabalho ao de estudo sem prejuízos para com os envolvidos. PC-19 

20  : Disponibilidade de tempo livre para estudo; os encontros presenciais para tirar dúvidas, 

revisões e avaliações; realização de trabalhos individuais e em grupos num determinado 

tempo. PC-20 

21  : um bom preparo em informática; confiar em nossa capacidade de buscar conhecimentos; 

reconhecer que os saberes estão em todos os lugares, não necessariamente dentro da sala de 

aula. PC-21 

22  : O tempo de estudo estabelecido pelo aluno, interatividade através do ambiente virtual e 

pelos 0800 com os tutores, avaliações trimestrais com revisão e prova interdisciplinar 

presencial. PC-22 

23  : estudar de qualquer ponto do país que você estiver; aprender quando a tecnologia; PC-23 

24  : questão de disponibilidade de tempo, poder fazer as atividades em qq lugar do país, 

poder antecipar todas as atividades e colocá-las no portfólio, antes mesmo que o fluxo 

começasse. PC-24 

25  : flexibilidade, tempo disponível, facilidade de pesquisa. PC-25 

26  : Administração própria do tempo, agilidade no processo de atividades e inserção na 

modernização. PC-26 

27  : Videoconferência,amizades e os encontros presenciais. PC-27 

28  : Uso de tecnologia, disciplina de estudo e planejamento e busca espontânea de 

conhecimento. PC-28 
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29  : Aprendizagem sem sair de casa;2.Oportunidade de aumentar e melhorar nosso 

conhecimento; Conhecer pessoas novas e interagir e socializar os conhecimentos adquiridos. 

PC-29 

30  : Possibilidade de fazer uma universidade para quem mora onde não há presencial. PC-30 

31  : Esforço para aprender por não ter ninguém para ajudar. Maior tempo com os livros. 

Maior valorização em si mesma. PC-31 

32  : Ter o privilégio de determinar o tempo para estudo; Desenvolver minhas atividades 

profissionais e fazer o curso. PC-32 

33  : Matérias complexas bem apresentadas e inovadas; amplo investimento em elaboração e 

desenvolvimento de projetos, além da participação de ótimos palestrantes durante os 

encontros acadêmicos presenciais, os quais  ocorriam num período trimestral ou bimestral. 

PC-33 

34  : Adequação de tempo para estudo pelo aluno, um intercâmbio com maior número de 

pessoas e o aluno tem que buscar construir o seu conhecimento com mais afinco, leva o aluno 

a estudar mais. PC-34 

35  : Flexibilidade de horários, auto-aprendizagem e superação. PC-35 

36  : Fator Tempo; As relações inter-pessoais com o grupo; A excelência do curso. PC-36 

37  : Determinação, força de vontade e autoestima - eu sou capaz de... PC-37 

38  : Você pode cursar a Faculdade dentro da sua disponibilidade de horário; você se vê 

obrigado a buscar mais informações em livros ou em outras fontes, desde quando o professor 

não vai suprir sua necessidade ou dúvida, naquele exato momento; você fica atualizado com 

uma nova modalidade de ensino-aprendizagem, que em breve, provavelmente, será a única 

disponível. PC-38 

39  : Contemplar a todos que alimentam o desejo de qualificação profissional inclusive de 

qualificação profissional inclusive ampliar os conhecimentos na área virtual. Possibilitar a 

ampliação de novos conhecimentos, buscando-os de todas as formas e com outros 

professores. Melhorar em todos os ângulos a prática docente respaldada pela fundamentação 

teórica adquirida ao longo da Licenciatura em Letras. PC-39 

40  : 01. Os cursos observam a mesma linha de organização e exigências básicas, de um curso 

presencial, a saber: ampliação crítica do conhecimento, reflexão criativa e mudança ou 

consolidação da práxis, além da democratização do ensino. 02. A educação a distância, em 
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termos de qualidade e níveis diferenciados, possibilita desenvolver as habilidades requeridas 

para que a pessoa possa vir a construir seus próprios objetivos existenciais, estimulando a 

ousadia de criar, porque não trabalha apenas com o "já feito", mas, sobretudo, com abertura 

clara para desenvolvimento de meios necessários ao enfrentamento do real vivenciado em um 

determinado tempo, em que os recursos de ampliação estimulam uma visão multifacetada dos 

meios e modos no trabalho educativo, apoiados no aproveitamento da tecnologia, sem 

prescindir dos valores. 03. O processo de educação a distância conduz ao desenvolvimento de 

crítica, produção e avaliação do produto intelectual, resultante do tríplice encontro do real e 

do possível, contanto que possa assegurar a produção de cada pessoa envolvida, com 

autonomia de agir. A visão do processo da educação a distância tem evidenciado que o 

trabalho de aprender envolve ousadia, para atuar criativamente e produzir conhecimentos 

abertos à aceitação do novo. PC-40 

41  : 1- Estudar sem sair de casa.  2- Poder tirar dúvidas com o professor através do correio 

eletrônico 3- Maior familiarização com a Internet e o computador, pois mesmo depois do 

curso continuo pesquisando e estudando, já que "A necessidade é a mãe de todas as 

realizações". PC-41 

42  : Economia, comodidade(estudar no horário que é possível) e pesquisa (o aluno de EAD 

pesquisa muito mais). PC-42 

43  : Muitos trabalhos e esses trabalhos eram muito difíceis o que me levava a estudar muito 

para realizá-lo, com isso a aprendizagem fluía de uma maneira mágica. PC-43 

44  : Não, apenas achava o tempo curto demais para tanta atividade (no meu caso de 60 

horas). PC-44 

45  : Através da pesquisa você se sente auto-confiante chegando a um grau maior de 

aprendizagem. PC-45 

46  : Estudar de acordo com seu tempo disponível e, em qualquer lugar , desde que tenha 

"internet" PC-46 

47  : flexibilidade, adequação estudo / tempo, autodidata, responsabilidade. PC-47 

48  : Muitas leituras, superar os limites do conhecimento e mais tempo para refazer a mesma 

leitura. PC-48 

(48 respostas citadas) 
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Textos extraídos de '9. Pontos negativos' 

 

9. Enumere três negativos no processo de aprendizagem na EAD: 

 

Qt. de observações                : 48 

Frequência respondida             : 48 

 

 1  : falta do contato "olho no olho", estudo por terceiros. PC-01 

 2  : Dificuldade de interação com pessoas envolvidas no processo, ineficiente para algumas 

disciplinas como Língua Inglesa, PC-02 

 3  : Dificuldade de contato universidade/aluno, interatividade limitada e solidão intelectual. 

PC-03 

 4  : Falta da relação pessoal entre alunos e professor, a necessidade do conhecimento prévio 

da tecnologia, a grande quantidade de material didático. PC-04 

 5  : A complexidade do programa para os cursistas que possuem pouca habilidade com a 

ferramenta tecnológica, a dificuldade de dirimir as dúvidas com os tutores e a falta do 

ambiente escolar. PC-05 

 6  : alguns alunos sentem a necessidade da presença física do professor,imaturidade na 

postura de quem estuda, proliferação das IES em EAD sem uma proposta pedagógica 

adequada... PC-06 

 7  : falta de explicação maior,duvidas a seres tiradas, etc. PC-07 

 8  : " Evidentemente, a presença do professor facilita muito a aprendizagem. Não há dúvidas 

que esse contato humano é imprescindível. Se houvesse uma espécie de professor / tutor 

exclusivamente para sanar as possíveis dúvidas seria o ideal. Na verdade em curso a distância 

há o tutor, mas deixa a desejar nesse sentido; " Há necessidade de se viajar muito; Falta mais 

segurança dos tutores nas oficinas realizadas nos momentos presenciais. PC-08 

 9  : A distância para a realização das provas, o pouco tempo para a entrega dos trabalhos, as 

dificuldades para encontrar algumas informações para a realização desses trabalhos. PC-09 

10  : Falhas em algum feedback que não acontece pela própria dinâmica do tempo. Falta de 

um acompanhamento mais efetivo nos estágios e em conseqüências destas falhas a avaliação 
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do aluno fica um pouco comprometida, mas não considero que sejam dificuldades que não 

possam ser sanadas. PC-10 

11  : Estudo solitário, lentidão nas respostas das dúvidas e pouco estudo presencial. PC-11 

12  : 1. Necessita de muito estímulo, interesse, as dúvidas são constantes. PC-12 

13  : Pouco conhecimento da informática, não liberação de carga horária, não dispor de 

computador e internet. PC-13 

14  : Falta de discussão entre professor/aluno, aluno/aluno; falta de apresentação de 

seminários. PC-14 

15  : afetividade, negligência de alguns tutores, discriminação de outras instituições regulares. 

PC-15 

16  : Desencontros dos tutores (no NUPPEAD) quando precisávamos sanar as dúvidas, 

ausência do acervo bibliográfico, a recusa ao atendimento de outras universidades para quais 

no dirigíamos para pesquisas. PC-16 

17  : Ensino de Língua Inglesa, a pouca utilização das ferramentas de interação por parte dos 

alunos e o acompanhamento de alguns tutores. PC-17 

18  : Não poder refazer as atividades, atraso da entrega dos trabalhos e as vídeos conferências 

o sinal e falhava. PC-18 

19  : Problemas técnicos operacionais ( queda de energia, queda na conexão, internet lenta, 

sinal do satélite chegava com interferências ) PC-19 

20  : Dificuldade de acessos aos encontros presenciais devido a distância; pouco contato com 

professores e colegas; dificuldades para tirar dúvidas. PC-20 

21  : ter pouco conhecimento em informática; não haver uma ligação entre as Universidades 

(do curso e a da sua cidade) para empréstimo de material de pesquisa. Para nós houve uma 

grande dificuldade nesse sentido, pois a biblioteca da Uneb só liberava material para seus 

alunos. A Unifacs enviou para a Direc 12 alguns livros que ficava a nossa disposição, mas 

mesmo assim era insuficiente. PC-21 

22  : O deslocamento de minha cidade para Salvador, nos encontros presenciais, em virtude da 

distância e das péssimas estradas. PC-22 

23  : muita atividade para desenvolver em pouco tempo; tarefas ex PC-23 
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24  : interação professor X aluno, aluno X aluno precisa ser muito observada, alguns alunos 

não fazem seus trabalhos e pedem a outrem, a forma de avaliação presencial precisa ser 

revista tb. PC-24 

25  : problemas técnicos, falta de contato físico, dificuldade para sana dúvidas. PC-25 

26  : 1. Falta de contato humano, impossibilidade de discutir dúvidas e a falta de interação 

entre professor e aluno. PC-26 

27  : Incompreensão da diretora, a quantidade das atividades e as exigências de notas. PC-27 

28  : Falta de interação, informações desencontradas e material escasso. PC-28 

29  : A falta de atenção e solidariedade de alguns tutores. PC-29 

30  : Não ter contato direto com o professor para explicações. PC-30 

31  : A falta de alguém para lhe auxiliar nas dúvidas. O trabalho em grupo, que é muito 

importante para o aprendizado. PC-31 

32  : Não ter colegas no município para tirar dúvidas; Não ter o professor ( tutor) no momento 

para tirar. PC-32 

33  : Falta de interação e pouco relacionamento entre colegas de curso, tanto on-line quanto 

no momento presencial; dificuldades de interatividade com relação à dúvidas sobre atividades 

propostas on-line; o fato de o aluno não ter direito a refazer atividade, uma vez que as 

orientações (on-line) nem sempre eram interativas e freqüentes. PC-33 

34  : Conciliar estudo e trabalho, pois não fomos dispensados; ter acesso a bibliografia 

recomendada para aprofundar os estudos, e algumas vezes problemas de conexão. PC-34 

35  : Falta do professor de frente para tirar dúvidas, a falta de disciplina com horários o 

preconceito. PC-35 

36  : As interferências do ambiente doméstico; Difícil acesso à internet; A falta do professor 

para tirar dúvidas. PC-36 

37  : dúvidas em conteúdos sem esclarecimentos imediatos, não ter oportunidades em refazer 

os trabalhos e principalmente termos apenas um dia para revisão para avaliações. PC-37 

38  : caso você não tenha computador, realmente terá dificuldades em ir até a um local para 

enviar as atividades - mas isto não é "problema"- é questão de programação; o fato de cursar 

uma disciplina, interagir com o professor através perguntas e respostas e não poder 
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reconhecê-lo em algum lugar - só se ouvir o nome dele, mas provavelmente ele não lembrará 

de vc; PC-38 

39  : Pouco conhecimento na Informática dificulta o estudo. Indisponibilidade de material de 

pesquisa no município. Conciliar carga horária de TRABALHO X ESTUDO. PC-39 

40  : 01. No processo de orientação a distância o atendimento realiza-se a partir da 

necessidade do aluno, que busca situar-se no contexto da aprendizagem. Neste caso, recursos 

tecnológicos quando não funcionam adequadamente representam discrepâncias no diálogo do 

tutor com o participante. 02. Essa modalidade tem uma parte de capacitação teórica e outro de 

produção de conteúdo digital. Para o aluno que não tem muita autonomia é quase impossível 

que esse aluno realize pesquisas sozinho, o que pode ocorrer a "terceirização" de atividades 

apresentadas pelo curso. 03. Sinceramente foi difícil encontras dois pontos negativos. Não 

consigo apontar  nenhum outro. PC-40 

41  : 1- Pouco contato físico com os colegas e professores. 2-  Não realização de seminários. 

3- Poucas aulas expositivas de algumas disciplinas, uma vez que a minha cidade não dispõe 

de sala de vídeo conferências: forma de suprir a ausência de aulas no processo de 

aprendizagem EAD. PC-41 

42  : Transtornos de comunidade(às vezes dizemos uma coisa e o professor entende outra), 

PC-42 

43  : Despreparo de alguns tutores principalmente no que diz respeito ao mundo virtual. PC-

43 

44  : Material didático enriquecedor, Professores competentes, métodos e técnicas 

diversificados. PC-44 

45  : às vezes se tinha uma dúvida e alguns tutores não respondiam em tempo hábil e com isso 

nos sentíamos abandonados. PC-45 

46  : Para mim, nenhum. O aluno quando não quer assumir responsabilidade de aluno, em 

qualquer modalidade de ensino encontrará " empecilhos". PC-46 

47  : o feedback nem sempre acontece de forma significativa, a interação professor –aluno. 

PC-47 

48  : As dúvidas nem sempre são tiradas no momento necessário, falta o contato olho no olho 

e o fato de não se ter uma disponibilidade de livros específicos. PC-48 

(48 respostas citadas) 
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Textos extraídos de '10.Autonomia de escolhas' 

 

10. A construção de percursos de aprendizagem envolve decisões e escolhas. O curso a 

distância lhe deu autonomia para que você tomasse suas próprias decisões e fizesse suas 

escolhas para dar sentido ao seu processo de aprendizagem?  

 

Qt. de observações                : 48 

Frequência respondida             : 48 

 

 1  : Sim, A autonomia é um aspecto muito importante na EAD. PC-01 

 2  : Sim, Mas, o curso à distância ainda precisa de melhorias, que ainda não sei identificá-las 

por completo. E, portanto, o sentido não o foi por completo. PC-02 

 3  : Sim, Diante de algumas situações, você é obrigado a tomar decisões, mesmo que não 

esteja seguro. Isso ajuda o estudante a ousar um pouco mais do que de costume. Ao se sentir 

sozinho, ele acaba agindo, mesmo sob pressão. E o mais interessante é que as tentativas se 

traduzem em sucesso na maioria dos casos. PC-03 

 4  : Não, As atividades/trabalhos foram sempre determinados pelos professores. PC-04 

 5  : Sim, Os trabalhos acadêmicos e o aprendizado com outros professores foram importantes 

para o meu crescimento profissional. PC-05 

 6  : Sim, este é um dos pontos positivos do ensino á distância. PC-06 

 7  : Sim , com certeza. PC-07 

 8  : Todos nós temos a capacidade de saber o que é certo ou errado. Não é porque alguém 

determina que você tem que seguir determinada regra ou norma -que você considera errada - 

que tem que ser seguida. PC-08 

 9  : O ensino a distância me deu a oportunidade de escolher de acordo com as minhas 

necessidades o tipo de curso que eu gostaria de fazer. Fez-me também perceber que posso 

continuar me aperfeiçoando profissionalmente independente da situação em que eu me 

encontre e isso é muito bom. Eu agora sei que posso buscar os cursos que eu desejo e 

necessito e não preciso esperar que caiam em minhas mãos. PC-09 
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10  : Sim, A própria dinâmica do curso conduz o aluno a tomar decisões que sejam pertinentes 

ao seu processo de auto-aprendizagem. PC-10 

11  : Sim, Toda aprendizagem dependia exclusivamente de mim. A escolha era questão do 

querer e do ter que ser muitas vezes sem poder devido ao tempo curto para realizar as 

atividades. Quantas vezes estas eram feitas, enviadas e estudadas depois, devido à escassez do 

tempo. PC-11 

12  : Sim, O mundo  educacional deve ser o universo da emancipação e da autonomia. Daí a 

necessidade do professor crescer, através de suas pesquisas, novos métodos e adaptar-se a 

mudança. E neste curso enriqueceu-me para o progresso, a agir de forma reflexiva. PC-12 

13  : Sim, Com toda certeza esse é um dos pontos positivos do curso a distância e posso dizer 

o primordial. PC-13 

14  : Sim, Por incrível que pareça, tornei-me uma pessoa mais extrovertida; hoje me sinto um 

tanto mais segura em minhas decisões. PC-14 

15  : Sim, Em alguns momentos que a presença do professor-tutor era necessária e não 

tínhamos, isso de certa maneira nos empurrava para nortear nossos próprios caminhos. Hoje 

eu penso que foi bom. Talvez essa distância nos ajudou a ser mais independentes. 

 PC-15 

16  : Sim, Aprendi que, como ensinante-aprendiz (porque o seremos eternamente ), 

precisamos de livre arbítrio para escolhas e decisões e que não devemos sufocar os nossos 

alunos, ou seja, eles precisam de autonomia tanto quanto precisamos para expor as suas 

idéias, decisões e escolhas. PC-16 

17  : Sim, O curso, de um modo geral, promoveu atividades que exigiam autonomia de seus 

alunos. PC-17 

18  : Sim, Hoje sou uma nova profissional e docente realizada. Questiono, critico, e vou em 

busca de meus ideais. PC-18 

19  : Sim, Prioritariamente procurava atender a orientação da coordenação do curso, quando  

sobrava algum tempo eu procurava dedicar principalmente a leituras que pudessem me 

auxiliar  na minha prática pedagógica. PC-19 

20  : Sim, Sempre tínhamos autonomia para expressar nosso ponto de vista e  nossa opinião 

era sempre acatada. As discussões nos encontros serviam para ampliar o nosso conhecimento 

e trocar experiências com colegas e professores. PC-20 
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21  : Sim, Com a Internet estamos começando a ter que modificar a forma de ensinar e 

aprender tanto nos cursos presenciais como nos de educação continuada, a distância. Ensinar e 

aprender exigem hoje muito mais flexibilidade espaço - temporal, pessoal e de grupo, 

processos mais abertos de pesquisa e de comunicação. PC-21 

22  : Por exemplo, a escolha das escolas para realização de curso de extensão e estágio 

supervisionado, assim como outras atividades foi feita por cada aluno livremente. PC-22 

23  : Sim, Já fiz todos os comentários na primeira pergunta. o que poderia acrescentar é que 

por ser um curso flexível, permite ao aluno trabalhar em ritmo individualizado sem perder a 

possibilidade de interação com os colegas e professores que é de grande importância em um 

curso presencial. PC-23 

24  : Sim, E como!. Como falei anteriormente. Mas, eu já tinha certo embasamento e tudo era 

mais fácil, pq sempre gostei de estudar, sabia lidar bem com a net, sabia fazer pesquisas e não 

perder muito tempo aqui na net. Escolhia os dias, o período que fosse melhor para estudar e 

fazer minhas atividades. Se a resposta que o professor enviara por email ñ me satisfazia, 

recorria à net para chegar às minhas conclusões. Senti-me um tanto livre e gostei disso. 

Sempre estava a frente. Mas, sei que para muitos isso não ocorreu, o que acho uma pena. Até 

mesmo, pq muitos terminaram o curso ainda no processo off line. O estado deveria ter exigido 

e ajudado esses que insistiam no modo off por ser mais cômodo. PC-24 

25  : Sim, O curso a distância desenvolveu em mim o hábito de estudar com mais 

responsabilidade, uma vez que não tinha professores e colegas próximos a mim para tirar as 

minhas dúvidas com mais rapidez. PC-25 

26  : Não, 1. Uma vez que o conteúdo, as atividades eram apresentadas aos alunos e depois 

devolvidas dentro do prazo, sem que pudessem ser contestadas, por um modelo bem 

tradicional, apesar deste ser bastante questionado e discutido dentro do meio acadêmico, na 

prática era o mais utilizado. PC-26 

27  : Sim. PC-27 

28  : Sim, Como já estávamos com uma experiência docente significativa, procurei sempre 

levar o conhecimento adquirido no curso para minha sala de aula e isso me dava uma direção 

melhor a seguir. PC-28 

29  : Sim, Tornei-me mais autônoma no sentido de perceber de forma mais crítica o que 

realmente vale à pena ser trabalhado em sala de aula com minhas turmas. PC-29 
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30  : Sim, Permite a escolha de várias formas de aprendizagem. Obriga a uma maior 

dedicação aos estudos. PC-30 

31  : Sim, Com certeza. O curso enriqueceu muito meus conhecimentos, me ajudando a tomar 

decisões dentro do meu aprendizado. PC-31 

32  : Sim. PC-32 

33  : Sim. PC-33 

34  : Sim, Todo o trabalho desenvolvido foi bem direcionado. Realizamos pesquisas, 

elaboramos e executamos projetos dentro da nossa realidade que marcou a nossa história na 

Educação. PC-34 

35  : Me dedicava mais àquilo que era novo para mim. Buscava realmente aprender e não 

somente ter um diploma. PC-35 

36  : Sim, senti cada vez mais a importância de estar atualizada com os conteúdos e dar 

prosseguimento aos conteúdos posteriores. PC-36 

37  : Sim, As dificuldades no decorrer do curso criou justamente esta autonomia e com isso 

procurava associar essas dificuldades ao horário como também fazia grupo de estudos com 

algumas colegas. PC-37 

38  : Sim, Durante o curso, você é obrigado a buscar sozinho e esta "solidão" faz você ficar 

exigente consigo mesmo. São desafios constantes e cada vitória lhe deixa apto a ir adiante e 

sempre com mais autonomia e firmeza. As escolhas são resultados desses desafios, que fazem 

com que o aluno busque, muitas vezes, caminhos novos e encontre soluções para vários 

problemas, com gosto de vitória. PC-38 

39  : Sim. PC-39 

40  : Sim, 1. Apontei como fator negativo, o aluno/professor sem autonomia. No meu caso, 

modéstia à parte, isso não se aplica. O que mais me impulsionou no momento das minhas 

escolhas, foi exatamente a habilidade de executar aquilo que mais sonhei  conseguir. Através 

do curso pude aplicar com segurança todas as atividades propostas, principalmente aquelas 

que se referiam aos meus alunos, realizando também entrevistas questionários, entre outros. 

PC-40 

41  : Sim, sempre que possível, o curso de Letras Português-Inglês a distância deu-me 

autonomia para tomar algumas decisões. Por exemplo, a UNIFACS propôs um trabalho sobre 

a importância de algumas  ONGs no processo da alfabetização, como aqui em Mortugaba não 
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tem este tipo de organização, fiquei livre para fazer o trabalho em uma outra cidade que eu  

tivesse mais fácil acesso, ou seja, as atividades propostas pelo curso levavam em consideração 

a realidade do professor-aprendiz. PC-41 

42  : Quando se aprende mais ou se aprimora o que já se sabe, certamente nos tornamos mais 

seguros diante das situações que exigem de nós aplicação do que foi aprendido. 

Aprendizagem consolidada é sinônimo de segurança. PC-42 

43  : Sim, Depois deste curso me tornei uma pessoa mais segura, minha auto-estima se elevou 

e me sinto hoje muito mais capacitada para enfrentar os desafios que surgem na vida e 

principalmente em meu exercício de docente. PC-43 

44  : Sempre tentei agir em parceria, pois tinha que conciliar a minha disponibilidade com as 

minhas escolhas e ao mesmo tempo atender as determinações do EAD. Valeu a pena! Fiz tudo 

que foi possível para aprender mais e mais... PC-44 

45  : Claro, também se tinha um prazo de entrega das atividades, e olha, que não eram 

poucas...meus momentos de folga era lendo, pesquisando e como falei nem sempre os tutores 

estavam disponíveis naquele momento que você precisava e isso fez com que eu confiasse 

mais em mim, até elevou a minha auto-estima. PC-45 

46  : Sim, Como bem afirma Paulo Freire " O professor não ensina, cria as possibilidades para 

que o aluno construa seu próprio conhecimento". No Curso a distância, o fato de o docente 

não estar o tempo todo presente, não me impediu de criar essas possibilidades, pelo contrário, 

deu-me oportunidades de descobrir qual a melhor forma de construir meus próprios caminhos 

de aprendizagem. E, é esse o objetivo de todo e qualquer curso respeitado: promover 

aprendizagem. PC-46 

47  : Sim, É um ponto positivo do EAD, a autonomia de adequarmos o melhor caminho para 

alcançarmos uma aprendizagem significativa e 'real' durante o processo em um ambiente on-

line. PC-47 

48  : Sim, Só que esse poder de autonomia talvez tenha sido a mais difícil das tarefas. Admitir 

meus erros e corrigi-los, adequar-me em outras metodologias, repensar minhas práticas e 

métodos de avaliação foi literalmente uma guerra comigo mesma. PC-48 

(48 respostas citadas) 
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Textos extraídos de '11.Metodologia na EAD' 

 

11. Em sua opinião a metodologia aplicada no seu curso a distância foi inovadora? Em 

caso afirmativo como poderá ser aplicado na sua realidade? Comente sua resposta. 

 

Qt. de observações                : 48 

Frequência respondida             : 48 

 

 1  : Sim, O incentivo à interdisciplinaridade, ao trabalho focado em projetos de construção 

coletiva e de intervenção na realidade escolar e social, a constante relação teoria e prática 

muito contribuiu para a ressiginificação da nossa atuação enquanto educadores. PC-01 

 2  : Sim, Diria que inovação foi a palavra de ordem no curso. Diferente de tudo que já havia 

escutado e visto em cursos à distância, pois, foi o curso todo realizado em um ambiente 

virtual que foi sendo aprimorado a cada fluxo. PC-02 

 3  : Não, Para algumas pessoas, sim. Eu, no entanto, já usava a maioria dos recursos. Além 

do mais, as teorias ficavam um tanto distante da prática. Nos textos e nas aulas, o discurso era 

um. Quando os professores, durante os encontros presenciais, usavam o tempo para dar aulas, 

reportavam a métodos antigos e ultrapassados, os mesmos que eles criticavam em suas aulas à 

distância. PC-03 

 4  : Sim, Aplicando em sala de aula, técnicas estratégias e sugestões que aprendi no curso. 

PC-04 

 5  : Sim. PC-05 

 6  : Sim, tudo foi inovador para nós,alunos. Tanto a proposta, como a metodologia. PC-06 

 7  : Sim, não tão inovadora, mas fomos a primeira turma de EAD, então de qualquer sorte 

...estavam tentando e com certeza já fizeram alguns reparos, melhoraram em alguns erros 

cometidos. PC-07 

 8  : Sim, Saindo do tradicionalismo. PC-08 

 9  : Sim. Não que isso vá como num toque de mágica mudar toda a história da educação, mas 

é possível, com certos ajustes, serem aplicados a realidade. Para isso é necessário que o 

educador tenha compromisso com o seu ensino e respeito pelo seu educando. Aprendi que se 
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você consegue trabalhar uma aula diferente, visando a aprendizagem do aluno, buscando estar 

atento às dificuldades dele, você pode fazer a diferença na vida dele. Isso exige tempo e 

esforço, mas quem foi que disse que ser professor é uma tarefa fácil? PC-09 

10  : Sim, O curso em si foi inovador. A metodologia utilizada proporcionou ao aluno 

conduzir a sua própria aprendizagem e creio que esta seja a proposta que qualquer curso seja 

EAD ou presencial deva adotar na prática. PC-10 

11  : Sim, Como respondi anteriormente. O lançamento dos desafios, provocações da 

curiosidade dos alunos, conduzir o alunado a aprender por si. Sentia que devia ser assim, mas 

só a universidade me iluminou como praticar. PC-11 

12  : Sim, Substituindo o método tradicional  para uma trabalho dialético fundamentado em 

uma visão democrática. Usando a lógica, a defender meus  pontos de vista, ouvir e respeitar as 

opiniões dos outros. PC-12 

13  : Sim, Aprendi e tenho aplicado os conhecimentos adquiridos em todas as disciplinas, mas 

em especial os adquiridos através das metodologias de Língua Portuguesa e Inglesa. Meus 

planos anuais dessas duas disciplinas foram feitos através de uma visão totalmente nova, 

voltados para a ampliação do domínio da linguagem através de situações comunicativas, pois 

essa é a função da linguagem: comunicar, através de um processo dinâmico, mutável, 

permanente e sem receitas, visando trabalhar com diversas técnicas, dando ênfase ao ensino 

da leitura, pois na prática essa deverá ser a competência de que o aluno mais vai precisar no 

futuro, em exames diversos ou para uso profissional. E como escreveu Ilari: "Não se aprende 

o que não é vivido, e não se organiza o que não se aprendeu; procuremos dar antes de mais 

nada à escrita, à linguagem culta e à literatura um caráter de vivência[...]".PC-13 

14  : Sim, Eu diria que foi mesclada, houve inovações, mas percebia também um pouco do 

tradicional. Contribuiu muito na minha prática pedagógica, ajudando-me a ser flexível, aberta 

a transformações e a enxergar novas possibilidades. PC-14 

15  : Sim, Veja bem, a metodologia aplicada no curso é altamente inovadora, mas no meu 

local de trabalho ainda não permite essa aplicabilidade em sua totalidade, pois nossa clientela 

é formada por alunos oriundos da classe menos favorecida e a escola não oferece todo esse 

aparato tecnológico para uma mediação a distância. No entanto inovo minhas aulas a partir do 

que escola pode me oferecer dentro das novas tecnologias. PC-15 

16  : Sim. PC-16 
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17  : Sim, Necessário se faz entender que fui aluno de curso a distância e sou professor de 

curso presencial do Ensino Médio. Entretanto, posso dinamizar as minhas aulas com as novas 

tecnologias, utilizando o Powerpoint, meios de comunicação como e-mail, chat... PC-17 

18  : Sim, Com dinâmicas, vídeos, coletando material pelos próprios alunos, e atividades 

lúdicas. PC-18 

19  : Sim, A SEC disponibilizou junto a UNIFACS/ IAT toda a estrutura física, pessoal  e 

instrumental para a realização deste curso, diferentemente de nossa realidade uma vez que 

nossas escolas não tem a estrutura ideal para a aplicabilidade desta metodologia. Claro que 

muito que aprendi tanto na medida do possível aplicar em sala de aula, mas é muito difícil. 

Onde atuo como professora, há dois anos, recebemos 10 computadores, estão todos 

encaixotados devido a burocracia da SEC e falta de recursos financeiros para colocá-los para 

funcionar. Improvisamos uma sala, mas faltam mesas apropriadas, energia, a banda larga, ar 

condicionado etc. PC-19 

20  : Sim, A metodologia era voltada para nossa realidade e as atividades eram dinamizadas, 

focalizando sempre a cultura local, levando em consideração o conhecimento prévio do aluno 

e a realidade da escola pública. PC-20 

21  : Sim, Estudei novas metodologias que não fazem parte da grade curricular do Ensino 

Médio. PC-21 

22  : Sim, Perfeitamente possível, através de um planejamento coerente, adequado a minha 

realidade, como o que nos foi apresentado. PC-22 

23  : Sim, em minha realidade é uma metodologia inovadora em que posso aplicar com meus 

alunos também no presencial que é viabilizar um ensino em que o educando é também 

responsável pelo seu sucesso, conscientizando-o de que o professor é apenas o seu orientador 

e o seu papel não é de ensinar e sim ajudá-lo a aprender. PC-23 

24  : Sim, Usando pcs para trabalhar  pronúncia, leitura nas aulas de Inglês, criação de blog, 

com produção de textos. PC-24 

25  : Sim, Posso empregar a mesma metodologia nas aulas que ministro sem o menor 

problema. PC-25 

26  : Não, 1. Apesar de ser um curso à distância, com momentos presenciais, a metodologia 

nova só foi o uso da internet e dos meios que ela possibilita, mas o conteúdo e sua cobrança 

foi mais voltado para o método tradicional. PC-26 
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27  : Sim, As discussões, pesquisas e projetos, pois possibilitam que os alunos se entrosem, 

deleguem obrigações e se socializem. PC-27 

28  : Sim, Usar a internet para ensinar foi uma metodologia inovadora. Na minha realidade, 

essa metodologia não pode ser aplicada totalmente, pois trabalho com uma clientela de 

baixíssima renda, assim, nem todos têm acesso a essa ferramenta. Mesmo assim, algumas 

coisas podem ser adaptadas, se as escolas tivessem salas de informática que realmente 

funcionassem. PC-28 

29  : Sim, Aprendi que devemos estar atentos a para não ser nem muito tradicionalistas e nem 

muito ávidos no que tange ao ensino-aprendizagem, pois não podemos trabalhar sem dosar 

bem o novo e o antigo, não podemos abandonar uma metodologia e utilizar somente outra. E 

principalmente a ouvir mais o aluno fazendo-o participar mais da aula utilizado um método 

mais indutivo. PC-29 

30  : Sim, Pode ser aplicado à realidade, usando na prática docente as inovações aplicadas no 

curso, como o trabalho de pesquisa, o uso de novos recursos como computador, etc. PC-30 

31  : Sim. PC-31 

32  : Sim. PC-32 

33  : Sim, Trabalhos reflexivos, aplicação e desenvolvimento de projetos de leitura, o 

incentivo a pesquisas com muito mais ênfase e entusiasmo, priorizando, assim, a busca de 

estratégias de ensino pautadas em produção textual e leituras diversas, interagindo com 

portadores diversificados como a música, a internet, a televisão, o jornal, a pintura etc. PC-33 

34  : Sim, A forma de abordagem de certos conteúdos gramaticais, o trabalho interativo com a 

literatura, os próprios projetos já citados foram meios metodológicos que de forma adequada 

já incorporei no meu ensino. PC-34 

35  : Sim, Uma das coisas que mais me chamava atenção no processo de avaliação era a 

elaboração das provas. As questões eram interdisciplinares e muito bem elaboradas por sinal. 

Aproveito muita coisa com meus alunos. PC-35 

36  : Sim, Sim, as videoconferências permitiram o acesso às informações de forma ampla; os 

CDs com as aulas, bem como os exercícios anexados; os fóruns de debate e as aulas 

presenciais no IAT (Inst. Anísio Teixeira). Tudo isso compõe novas técnicas, algumas delas 

foram novidade para mim na época. PC-36 
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37  : Sim, Através do curso EAD fica claro que o professor é apenas um mediador  para o 

processo de aprendizagem, isso é inovador, embora haja ainda traços de métodos tradicionais. 

Principalmente nas avaliações finais. PC-37 

38  : Sim, Inovadora sim, não resta dúvida. No cotidiano, fica o hábito de buscar mais 

informações e fazer com que as pessoas ao seu redor também façam o mesmo, quer sejam 

seus alunos, colegas e familiares. PC-38 

39  : Sim, A Licenciatura em letras, habilita para a Língua Portuguesa, proporcionando ao 

aluno conhecer as metodologias inerentes ao ensino Fundamental e Médio até então não 

estudadas não estudadas de forma abrangente no Magistério (II Grau). PC-39 

40  : Sim, A metodologia utilizada pela Universidade contemplou todos os alunos, inclusive 

aqueles que não tinham nenhum domínio das ferramentas tecnológica, promovendo na 

primeira semana presencial, uma capacitação com base nas prioridades do curso, 

principalmente no ambiente virtual. Na realidade em que vivo, é possível aplicar, pois apesar 

de ser uma cidade pequena do interior, a quantidade de computadores e acesso à internet é 

bem grande. Desse modo, a metodologia foi aprovada, e muitas Faculdades usam ambientes 

semelhantes, até em cursos de pós-graduação. PC-40 

41  : Sim. Durante o estudo das disciplinas de cada fluxo foi proposto vários fóruns. 

Geralmente o professor lançava alguns questionamentos sobre a matéria em estudo e os 

alunos participavam. Era como se fosse os debates feitos na escola tradicional, porém mais 

sofisticados, pois as respostas ou sugestões dadas pelos professores e colegas da UNIFACS 

eram bem elaboradas e analisadas, assim, no decorrer do fórum a turma enviava suas dúvidas 

e estas eram sanadas, ás vezes pelos próprios colegas. Acho que a escola tradicional poderia 

fazer uso dessa ferramenta para a realização de atividades extraclasse, já que os jovens, 

crianças e adolescentes curtem entrar no MSN por que não usar a internet par aprimorar os 

conhecimentos ao mesmo tempo em que laços de amizades serão estreitados entre os 

mesmos? PC-41 

42  : Sim, Motivando os alunos a construírem suas aprendizagens sem tanta dependência do 

professor, contudo, a orientação e o acompanhamento do professor é indispensável. PC-42 

43  : Sim,  algumas metodologias foram inovadoras, como por exemplo as aulas pelo data 

show. E esse sonho está se realizando em minha vida pois depois de muitas solicitações, o 

colégio em que trabalho está nos possibilitando este recurso e tenho inovado as minhas aulas 
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com o uso do data show e internet. Também faço muitos trabalhos com os alunos de forma 

que eles aprendem sem que eu precise ficar dando aulas expositivas cansativas. PC-43 

44  : Sim, O curso EAD que fiz, comprovou que sempre devemos dar oportunidade aos 

nossos alunos de buscar sempre mais. Inovar a nossa prática e uma questão de querer e esse 

curso me motivou também nesse sentido no momento em que diversificava as nossas 

atividades. PC-44 

45  : Deixei esse espaço em branco porque as atividades aplicadas sim, eram bastante 

inovadores, porém os encontros presencias deixavam a desejar, pelo que exigiam da gente eu 

esperava que os encontros fossem mais inovadores, mas eram muito tradicionais. PC-45 

46  : Sim, Brevemente será possível instigar os alunos a utilizarem o computador, visto que a 

nossa escola está instalando alguns computadores ligados à rede da "internet". Primeiramente 

aproximá-los da máquina, capacintando-os para o uso e, posteriormente, poderemos 

desenvolver atividades com utilização de e-mails, fóruns de discussões, msn, e ainda construir 

"blogs" para inserir informações locais e não apenas adquirir informações ou conhecimentos 

do mundo virtual. PC-46 

47  : Sim, Foi uma metodologia sempre voltada para teoria e prática quase todas as atividades 

buscavam um entrelaçamento entre reflexão /ação / prática e sempre focando a melhoria no 

processo de ensino e aprendizagem (todos do curso são professores), atividades 

diversificadas. PC-47 

48  : Sim, Motivando o alunado a utilizar os recursos tecnológicos disponíveis na escola de 

maneira mais dinâmica. PC-48 

 

(48 respostas citadas) 

 

Textos extraídos de '2. Metodologia na EAD' 

 

- As respostas são reagrupadas segundo as categorias da variável '3.Material didático' 

 

12. Como você avalia o material didático do curso?  
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3.Material didático = Médio : 

Médio PC-28 

3.Material didático = Bom : 

Bom PC-05 

Bom PC-07 

Bom PC-14 

Bom PC-24 

Bom PC-25 

Bom PC-26 

Bom PC-27 

Bom PC-29 

Bom PC-42 

Bom PC-47 

 

3.Material didático = Excelente : 

Excelente PC-01 

Excelente PC-02 

Excelente PC-03 

Excelente PC-04 

Excelente PC-06 

Excelente PC-08 

Excelente PC-09 

Excelente PC-10 

Excelente PC-11 

Excelente PC-12 

Excelente PC-13 

Excelente PC-15 
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Excelente PC-16 

Excelente PC-17 

Excelente PC-18 

Excelente PC-19 

Excelente PC-20 

Excelente PC-21 

Excelente PC-22 

Excelente PC-23 

Excelente PC-30 

Excelente PC-31 

Excelente PC-32 

Excelente PC-33 

Excelente PC-34 

Excelente PC-35 

Excelente PC-36 

Excelente PC-37 

Excelente PC-38 

Excelente PC-39 

Excelente PC-40 

Excelente PC-41 

Excelente PC-43 

Excelente PC-44 

Excelente PC-45 

Excelente PC-46 

Excelente PC-48 

 

(48 respostas citadas) 
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Textos extraídos de '13. Avaliação presencial' 

 

13. Como você avalia o grau de importância da avaliação presencial utilizada no seu 

curso a distância? 

 

 2  (Muito importante) : Era o momento do contato pessoal, de matar as saudades. Era o 

momento em que as pessoas tomavam forma de gente, deixavam de serem virtuais. PC-02 

 3  (Pouco importante) : Para mim, o fator decisivo foram os trabalhos realizados 

anteriormente. O momento da avaliação dependeria do seu sucesso nas atividades anteriores. 

PC-03 

 7  (Sem importância) : Porque eram muitos trabalhos que para serem realizados, tinham que 

ter muito estudos,então obviamente já estaríamos sendo avaliados suficientemente. PC-07 

 8  (Muito importante) : Sabemos que há cursistas que "pagam" outras pessoas para realizarem 

as atividades. Estes, embora conseguindo boas notas nas atividades, no momento da 

realização da avaliação presencial não conseguem um resultado positivo por não terem 

participado do processo de aprendizagem. Por esta razão, considero muito importante a 

avaliação presencial. É neste momento que você pode demonstrar o que aprendeu realmente. 

PC-08 

 9  (Muito importante) : É fundamental você avaliar o que foi aprendido, essa avaliação é 

necessária. PC-09 

10  (Importante) : Poderia ter sido muito importante se tivesse sido mais adequada a dinâmica 

e a metodologia utilizada no curso. PC-10 

12  (Muito importante) : O  contato direto do professor. PC-12 

13  (Muito importante) : 1. Apesar de todo desespero que passávamos a cada avaliação 

presencial, admirava o estilo de avaliação interdisciplinar aplicado pela Unifacs. Realmente 

era um estilo de avaliação que nos obrigava a mostrar nossa aprendizagem e não meros 

conteúdos decorados. PC-13 

17  (Importante) : Só que quando a UNIFACS percebeu a realidade de seus alunos 

(dificuldades e deficiências), procurou fazer a sua parte, exigindo estudo e pesquisa, e 

começou a facilitar nas avaliações a partir do fluxo 3. PC-17 
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19  (Muito importante) : Todo processo educativo necessita de ser avaliado e estas avaliações 

foram bastantes significativas porque há comentários que alguns alunos podem pagar para 

outras pessoas  fazerem  suas atividades e estas avaliações são importantes exatamente para 

dirimir essas dúvidas. PC-19 

21  (Muito importante) : Momento de mostrar a aprendizagem adquirida durante o fluxo 

estudado. PC-21 

22  (Muito importante) : Não é demais lembrar, que era feito uma revisão dos conteúdos de 

cada disciplina pelos respectivos professores para  tirar dúvidas, favorecendo a aprendizagem. 

PC-22 

23  (Muito importante) : De grande importância para aumentar a responsabilidade para ler o 

material  e esta deveria se PC-23 

24  (Indiferente) : Algumas provas foram muito mal elaboradas, com questões fechadas, o que 

não quer dizer que quem estudava que se dava vem. Muita gente nada estudava, não lia o 

material e acabava se dando melhor até. FALO, PQ OUVIA COMENTÁRIOS DELES. O 

processo avaliativo deveria ser revisto. Sei que a Bahia é grande, haveria dificuldade de uma 

orientação e fiscalização, mas isso levou muitos alunos a forjarem estágios, trabalhos e, 

consequentemente sendo aprovados sem o conhecimento esperado e necessário. PC-24 

27  (Importante) : Apesar de ser cobrada a nota propriamente dita, o encontro presencial 

esclarecia dúvidas e o grupo de estudos favorecia maior aprendizagem. PC-27 

28  (Muito importante) : É nesse momento que podemos fazer a interação que falta tirar 

dúvidas... PC-28 

29  (Muito importante) : Sem ela não podemos nos avaliar a nós mesmos para saber onde 

estamos bem ou onde devemos melhora. PC-29 

32  (Importante) : A forma de demonstrar o que aprendemos durante aquele processo. PC-32 

34  (Importante) : A cultura avaliativa através de uma prova ainda é fato entre nós, e sem 

sombra de dúvida é um meio de mostrarmos individualmente o que aprendemos ou deixamos 

de aprender. E também, quem garante que os trabalhos enviados foram feitos realmente pelo 

aluno? Com a avaliação presencial o aluno mostra os seus conhecimentos Agora, a forma de 

elaboração deste instrumento é que às vezes não condiz com esperado. PC-34 

35  (Muito importante) : Avaliação sintetizava os pontos importantes que devíamos valorizar. 

PC-35 
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37  (Importante) : Importante no sentido de verificar a aprendizagem do aluno, no entanto 

sabemos que a aprendizagem é um processo continuo e muitas vezes só a prova não avalia 

ninguém. PC-37 

38  (Muito importante) : Por tudo que já foi mencionado, foi importante o curso e a 

possibilidade de cursá-lo a distância através do EAD. PC-38 

39  (Muito importante) : Pois com ela o professor de cada disciplina poderia diagnosticar o 

grau de conhecimento assimilado por cada aluno em cada fluxo; permitindo-o avançar ou 

fazer dependência de matérias. PC-39 

40  (Muito importante) : Através da avaliação presencial é possível saber se o aluno "é ele 

mesmo". Além disso, as provas eram elaboradas num nível bem alto, valorizando assim ainda 

mais o curso e em nada deixando a desejar os cursos presenciais. Acredito até, que as 

avaliações poderiam ser aplicadas, nas DIRECS, mas a oportunidade do encontro, foi 

imprescindível para a troca de experiências entre os alunos. PC-40 

41  (Muito importante) : Muitas foram as formas de avaliação, mas as provas 

interdisciplinares   foram bem elaboradas PC-41 

43  (Muito importante) : A avaliação presencial é de grande  importância, pois foi uma forma 

de comprovar o que realmente foi aprendido. E as avaliações eram muito bem elaboradas, 

como já disse antes estudava muito para realizar as atividades e realmente aprendia os 

conteúdos de forma que a resolução das provas e o seu acerto eram conseqüências do estudo 

que já fora feito antes. PC-43 

44  (Indiferente) : Para mim sempre foi indiferente pois acredito no todo e uma prova de 

apenas quatro questões não mede potencial de ninguém. Acredito em mim e o professor sabe 

cada tipo de aluno que ele tem. o meu dia-a-dia é o que faz a diferença. Procuro sempre fazer 

o melhor, independente de ser observada ou não. PC-44 

45  (Pouco importante) : As atividades feitas à distância foram muito mais proveitosas que as 

provas que não provam nada. Eu sempre me saí bem, tirei boas notas, mas não achei 

importante em termos de acrescentar na aprendizagem, aprendi muito mais em casa. PC-45 

46  (Importante) : O fato de o docente e o discente estarem frente a frente, estabelece a 

confirmação daquilo que foi estudado, visto que momentos antes da avaliação, há revisão e 

explanação de dúvidas acerca dos assuntos estudados. PC-46 
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(29 respostas citadas) 

 

Textos extraídos de '14. Avaliação EquipePedagógica' 

 

- As respostas são reagrupadas segundo as categorias da variável '14. Avaliação da equipe 

pedagógica' QUALIDADE 

14.Avaliação da equipe pedagógica = Regular : 

PC-29  Regular  

9.Avaliação da equipe pedagógica = Bom : 

PC-1  Bom  

PC-3  Bom  

PC-5  Bom  

PC-7  Bom  

PC-8  Bom  

PC-9  Bom  

PC-10  Bom  

PC-11  Bom  

PC-14  Bom  

PC-15  Bom  

PC-20  Bom  

PC-21  Bom  

PC-24  Bom  

PC-26  Bom  

PC-28  Bom  

PC-30  Bom  

PC-39  Bom  

PC-45  Bom  
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PC-47  Bom  

PC-48  Bom  

 

9.Avaliação da equipe pedagógica = Excelente : 

PC- 2  Excelente  

PC- 4  Excelente  

PC- 6  Excelente  

PC-12  Excelente  

PC-13  Excelente  

PC-16  Excelente  

PC-17  Excelente  

PC-18  Excelente  

PC-19  Excelente  

PC-22  Excelente  

PC-23  Excelente  

PC-25  Excelente  

PC-27  Excelente  

PC-31  Excelente  

PC-32  Excelente  

PC-33  Excelente  

PC-34  Excelente  

PC-35  Excelente  

PC-36  Excelente  

PC-37  Excelente  

PC-38  Excelente  

PC-40  Excelente  

PC-41  Excelente  
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PC-42  Excelente  

PC-43  Excelente  

PC-44  Excelente  

PC-46  Excelente  

(48 respostas citadas) 

 

Textos extraídos de '14.Avaliação EquipePedagógica ' 

 

- As respostas são reagrupadas segundo as categorias da variável '10. Avaliação da equipe 

pedagógica1' INTERAÇÃO 

10.Avaliação da equipe pedagógica1 = Ruim : 

PC-3  Ruim  

PC-24  Ruim  

PC-28  Ruim  

10.Avaliação da equipe pedagógica1 = Regular : 

PC-2  Regular  

PC-5  Regular  

PC-20  Regular  

PC-29  Regular  

PC-33  Regular  

PC-35  Regular  

 

10.Avaliação da equipe pedagógica1 = Bom : 

 

PC-1  Bom  

PC-4  Bom  

PC-7  Bom  
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PC-8  Bom  

PC-9  Bom  

PC-10  Bom  

PC-13  Bom  

PC-14  Bom  

PC-15  Bom  

PC-17  Bom  

PC-18  Bom  

PC-21  Bom  

PC-25  Bom  

PC-26  Bom  

PC-27  Bom  

PC-30  Bom  

PC-31  Bom  

PC-32  Bom  

PC-37  Bom  

PC-38  Bom  

PC-39  Bom  

PC-40  Bom  

PC-41  Bom  

PC-44  Bom  

PC-45  Bom  

PC-47  Bom  

PC-48  Bom  

 

10.Avaliação da equipe pedagógica1 = Excelente : 

PC-6  Excelente  
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PC-11  Excelente  

PC-12  Excelente  

PC-16  Excelente  

PC-19  Excelente  

PC-22  Excelente  

PC-23  Excelente  

PC-34  Excelente  

PC-36  Excelente  

PC-42  Excelente  

PC-43  Excelente  

PC-46  Excelente  

(48 respostas citadas) 

15. Marque as mídias que foram utilizadas no curso: 

Mídias utilizadas Freq. % 

Material impresso, CD-ROM, DVD, Telefone, Fax 17 23,0% 

Ambiente virtual de aprendizagem (AVA), E-mail, Fórum, Chat 16 21,6% 

Professor on-line (por computador e internet), Televisão, Vídeo, 

Videoconferência 
9 12,2% 

Todas 32 43,2% 

TOTAL CIT. 74 100% 

A tabela é construída sobre 48 observações. 

Os percentuais são calculados em relação ao número de citações. 

16. Como foi a interatividade com as mídias on-line (Ambientes Virtuais de Aprendizagem - 

AVA, Videoconferência)? 

Mídias interatividade Freq. % 

Passiva (aluno só recebe informação) 1 1,6% 

Ativa (aluno formula questões, recebendo respostas posteriores) 37 57,8% 

Interativa (aluno e professor interagem em tempo real) 26 40,6% 

TOTAL CIT. 64 100% 

A tabela é construída sobre 48 observações. 

Os percentuais são calculados em relação ao número de citações. 
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Textos extraídos de '17. Sugestões' 

 

17. Gostaria de acrescentar sugestões, comentários e/ou informações. (Opcional) 

Qt. de observações                : 48 

Frequência respondida             : 22 

 3  : Os Cursos à Distância melhorarão à medida que os organizadores consigam deslocar suas 

visões metropolitanas aos rincões distantes, caminho as espinhentos por onde trilham alunos 

de diversos níveis, sejam sociais, intelectuais ou econômicos. É necessário colocar-se do outro 

lado e entender que o acesso aos meios de comunicação é fácil de um lado dessa esfera. Na 

outra ponta, existem pessoas sem computador, sem TV, sem escrivaninha, sem biblioteca. 

Creio que o sucesso dos cursos dependerá de uma descida dos professores à fonte, terreno 

árido e pedregoso, ressequido pela distância do homem comum aos grandes centros 

intelectuais brasileiros e mundiais. PC-3 

 8  : Sugerir que faltou uma interação em tempo real, para sanar dúvidas que surgiram para se 

compreender, às vezes, o que o professor "queria" em determinada atividade - que não ficava 

muito claro, e isso foi uma falha que ocorria, pois algumas vezes, quando esse retorno 

chegava, o prazo para entrega da atividade já havia se esgotado. PC-8 

10  : Espero que possa contribuir com a sua pesquisa. E desculpe-me caso não tenha sido 

objetiva em algumas respostas. Obrigada pela oportunidade. Sucesso! PC-10 

11  : Bem, já comentei em excesso. Acrescento apenas que nos próximos cursos EAD, sejam 

realizados encontros presenciais mais freqüentes, bem aproveitados, pois neste quesito o que 

fiz deixou a desejar. PC-11 

12  : Não é qualquer aluno que está habilitado para estudar a distância. Existem alguns pré-

requisitos, como: 

- autonomia 

- disciplina 

- ter garra. PC-12 

13  : Que possamos ter direito a licença para curso de pós-graduação também a distância. PC- 

15  : Os cursos as distância são excelentes espaços de aprendizagem. No entanto, algumas 

instituições têm vulgarizado demais esse trabalho que têm contribuído significativamente na 
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construção de novos saberes da população brasileira, especialmente as mais carentes e de 

difícil acesso às universidades regulares. Só gostaria de mais uma vez enfatizar que a questão 

da afetividade e interatividade precisa ser revista nos seus currículos. O fato de ser uma 

educação a distância, os tutores precisa mostrar seu lado compreensivo e humano em suas 

relações com os aprendentes virtuais. PC-15 

16  : Não. Tudo foi perfeito nesse curso EAD. PC-16 

20  : O curso foi de grande importância para minha prática pedagógica e carreira profissional. 

PC-20 

21  : Gostaria de registrar a minha satisfação de participar de uma licenciatura pela Unifacs, 

instituição de grande responsabilidade e seriedade. Também de elogiar a Professora Silvia 

Rita de Magalhães que durante todo o curso demonstrou comprometimento, tolerância, 

respeito e compreensão para com as centenas de alunos/professores. PC-21 

23  : Que os cursos EAD fizessem as avaliações presenciais como fez a UNIFACS, que em 

minha opinião é uma universidade que ofereceu um curso EAD com as mesma 

responsabilidade do presencial, respeitando o aluno que quer aprender. PC-23 

28  : O curso ofereceu uma metodologia excelente, porém não foi executada como deveria. 

Sugiro que isso seja revisto. O professor não é dispensável e nunca será. Essa modalidade terá 

um enorme sucesso se o professor e o aluno interagirem melhor. PC-28 

30  : Para os alunos que residiam em cidades que tinham os pólos dos NTE havia a interação 

nas vídeos conferências. PC-3O 

33  : Obrigada pela oportunidade de participar dessa pesquisa. Foi um prazer colaborar! PC-

33 

36  : Acredito que utilizem esse método para outras disciplinas e que outros professores 

tenham a oportunidade de qualificação nesta e em outras modalidades. PC-36 

39  : Faz-se necessário informar quanto aos custos que o Governo Paulo Souto arcou, 

inclusive os Diplomas para os 391 Concluintes Letrados, o que foi uma grande e deliciosa 

surpresa. PC-39 

40  : A realidade do mundo hoje é apresentada e conhecida principalmente por meio das 

mídias.  A era das tecnologias da informação e comunicação tem marcado, no universo da 

cultura, da economia e da sociedade, uma nova forma de ver e interagir no mundo. Novos 

valores, princípios, comportamentos, processos, produtos e instrumentos científicos e 
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tecnológicos vêm sendo incorporados no cotidiano das pessoas. A incorporação crescente das 

novas tecnologias da informação e comunicação ao processo ensino - aprendizagem vem 

tornando essa modalidade educacional mais extensiva, rompendo barreiras culturais, de 

língua, de espaço geográfico, de tempo, tanto quanto vem dinamizando os modos de ensinar e 

aprender, e de realizar as interações necessárias entre "aprendiz/interface, aprendiz/conteúdo, 

aprendiz/professor, aprendiz/aprendiz", palavras de Hoffman e Mackin,1996. 

Os atuais estágios de desenvolvimento tecnológico, aliados aos recursos da informática e das 

telecomunicações, tornaram a EAD cada vez menos distante com mais alto nível de 

interatividade. Os modos de interação são fundamentais para a geração de cursos à distância 

de boa qualidade, exigindo, cada dia, mais do que a inovação tecnológica; possibilita práticas 

didático-pedagógicas adequadas a esse novo ambiente de aprendizagem. Hoje, a comunicação 

mediada eletronicamente apresenta-se como uma poderosa ferramenta capaz de diminuir a 

barreira da separação física e temporal entre professor e aluno, além de proporcionar um 

aumento substancial do nível de interatividade. 

A EAD é atualmente uma área de grande importância que objetiva apropriar-se do potencial 

destas novas tecnologias para prover formação, educação continuada, treinamento e 

atualização acadêmica e profissional mais rápida e eficaz. Com a redução nos custos dos 

equipamentos e a necessidade crescente de formação, o aperfeiçoamento profissional e a 

necessidade de expansão do ensino, a EAD surge como uma modalidade de ensino e 

tecnologia educacional acessível e conveniente a várias pessoas que se encontram dispersas 

geograficamente, evitando deslocamentos, possibilitando ao estudante aprender em seu ritmo, 

no tempo e local que lhe é mais conveniente, além de favorecer o desenvolvimento de 

habilidades e competências cognitivas como autonomia, criatividade, auto-disciplina, 

responsabilidade com a própria formação, construção do conhecimento, aprendizagem 

cooperativa entre outras habilidades. Assim, do ensino por correspondência, utilizando 

material impresso, ao ensino mediado eletronicamente, utilizando redes de computadores e 

recursos multimídia em tempo real, houve um avanço considerável nessa modalidade de 

ensino. PC-40 

41  : O ensino a distância é uma grande oportunidade para quem precisa trabalhar e estudar ao 

mesmo tempo. Essa modalidade de estudo deve ser cada vez mais aprimorada, talvez não seja 

reconhecida e valorizada, como deveria ser, em relação aos bons cursos presenciais que 

muitas universidades oferecem, contudo, à medida que profissionais formados pela educação 
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a distância se destacarem, no mercado de trabalho, o ensino a distância será mais bem visto 

pela sociedade do conhecimento. 

O ensino a distância prepara melhor o profissional da educação para lidar com os recursos 

tecnológicos que são bem vindos na escola especialmente o computador e a internet. Aqui na 

cidade em que trabalho, a prática do professor que fez o curso de Letras pela UNIFACS é 

bem mais evidenciado em relação ao de outros professores que nem sequer sabe ligar o 

computador. PC-41 

43  : Apenas um comentário: Com relação a questão anterior, houve um fator que nos 

prejudicou muitíssimo. No início  do curso assistíamos às teleconferências em casa pela TV e 

nos interagíamos com os professores fazendo perguntas por meio do telefone. Porém, mais ou 

menos na metade do curso deixou de ser teleconferência e passou a ser videoconferência. 

Teríamos que ir a um NTE para assistirmos, ficamos impossibilitadas de assistir às aulas 

virtuais e de tirarmos as dúvidas porque em nossa cidade não tem NTE  e a cidade que tem 

fica a 80 km e o pior de tudo estrada de chão, não tem transporte regular teríamos que fretar 

um carro com preço elevado, não tínhamos nenhuma ajuda de custo. Esse foi um problema 

que considerei gravíssimo, pois os nossos encontros presencias eram poucos e nos foi tirada a 

única oportunidade que tínhamos para aumentar os nossos conhecimentos e tirarmos as nossas 

dúvidas. PC-43 

44  : Por que a UNEB não oferece uma pós EAD para profissionais da área de educação? 

Gostaria muito de contemplar dos ensinamentos dessa Universidade. Um grande abraço. PC-

44 

46  : Com relação à questão anterior, durante o curso, tivemos oportunidades para 

vivenciarmos todos essas formas de comunicação: Passiva porque o professor e o aluno nem 

sempre estiveram "online" ao mesmo tempo; mas acontecia casualmente. Ativa , 

habitualmente, através das ferramentas: "Correio" "Mural" , "Portfólio" e Interativa nos dias 

de videoconferência. Foi totalmente proveitoso o meu curso. PC-46 

47  : gostaria de destacar dois pontos: aluno EAD tem que estar motivado e consciente dos 

desafios que terá que enfrentar - diferentes do presencial - e professor para ser tutor do EAD 

tem que se identificar realmente com as características de um ambiente virtual pois só assim 

ele consegue interagir com seus alunos, da mesma forma que se exige nos cursos presenciais 

no EAD. outras características são exigidas, pois o aluno não 'vê' o professor e vice-versa. É 
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um desafio e uma aprendizagem gratificantes para aqueles que se propõem a aprender e 

ensinar em um curso EAD. PC-47 

(22 respostas citadas) 
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ANEXO IV -  

 
 
 
 

 
 
 


